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Revise zastaralých map a plánů má za účel porovnati je
s přírodou a změny v přírodě nalezené v nich opraviti. Takový
úkon je všeobecně velmi pracný, neboť změny v území nedaj~
se odstraniti pouhým porovnáním mapy s přírodou. Dokonalá
revise starého materiálu plánového jest konec konců více neb
méně úplným novým zaměřením. Zdlouhavé a nákladné nové
měření může však býti provedeno jen ve větších časových
intervalech, a nemůžeme v takovém případě mluviti vlastně
o pouhé revisi, ježto se totiž zpravidla užije materiálu, získaného
novým měřením, ku pořízení nových plánů a map a nikoliv
ke korektuře.
Nejedná-li se o vlastní nové měření, avšak o důkladnou
revisi všech jednotlivostí území, v dotyčné staré mapě zobrazeného, je třeba, by užitá metoda měřická vyhověla následujícim
podmínkám: musí poskytovati možnost, aby toto území bylo
zaměřeno s poměrně malým nákladem a v krátké době a při
tom ovšem veškeré podrobnosti, přicházející v úvahu, znázorněny. To však se má státi tak, aby data získaná v poli, byla
bez předchozího vynášení použita k revisi mapy. Aerofotogrametrická metoda jest pro své karakteristické vlastnosti ve velké
míře pro tento účel vyhovující. Při tom ještě třeba míti na
zřeteli, že v tomto případě jejího upotřebení jsou poměry ještě
příznivější, než při novém měření, které je naprosto neodvislé
od stávajících map a plánů.
Následující úvahy o těchto zvláštních poměrech a z toho
vznikajících konsekvencích předpokládají, že v praxi může tak
býti v určitých případech. Proto zde si představujeme, že mapa
revidovaná byla původně správná a že nesouhlas mezi přírodou
a územím vznikl změnami během času, a dále, že tyto změny
vztahují se na větší nebo menší díl území ve staré mapě zobrazeného, a to pouze na situaci, nikoliv na terén.
Pojednáme o aerofotogrametrické revisi částečně zastaralých map a plánů za. těchto podmínek, uvažujíce při tom
dále, že některé jednotlivosti kresby slituaění na mapě, stále odpovídají přírodě, a že vrstevnice, jsou-li vyznaČoeny,vyhovují
požadované přesnosti.
Poněvadž se za zmíněných předpokladů jedná o znázornění
situace, přichází v úvahu pro takový připad v první řadě snímky
s v i s I é (p ů do rys n é). Tyto neposkytují jen názorný pohled
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do zobrazovaného území, nýbrž také představují í v neodzkresleném *) origínálu situaci podobně jako plán. Půdorysný snímek
zachytí ovšem menší úsek oproti snímku šlilrmému, vzatému
ze stejné výše. Přes to však tato okolnost není zvlášť závadnou
vzhledem na mnohé přednosti snímku svislého. Při tom zdůrazňujeme, že předpokladem pro užití tohoto postupu při revisi
jest hlavně postačitelnost pouhého o d z k r e s len í originálního
snímku. Proto tedy stačí, když každá část revidovaného
území jest zobrazena na jednotlivém snímku. Není však nezbytně
potřebí, aby měřítko originálního snímku bylo přibližně stejné
jako měřítko revidované mapy, ba stačí, když originální snímek
jest až 50 % menšího měřítka než mapa.
Předpokládejme ku př.: leteckou fotokomoru s objektivem ohniskové vzdálenosti t = 25 cm a formát desky
.13 X 18 cm. Při výšce letu 2000 m bude měřítko půdorysného
snímku 1 : 8000. To by tedy stačilo k revisi plánu v měřítku asi
1 : 4000. Považujeme-li, že užitečná plocha snímku jest jen
12 X 17 cm, zachytí takový svislý snímek při 30 % překrytu ve
všech směrech asi 64 ha. V praxi bude ovšem snahou teoretický
počet snímků zvýšiti o 50 % a použíti jednoho snímku svislého
asi pro 40 ha revidované plochy. Předpokládáme-li dále, že
letecká komora je opatřena zásobnicí pro 24 ploten, vychází
z toho, že při jediném letu zachytí se území 9'6 km2• Tento případ vztahuje se na snímání, které má sloužiti k revisi plánů
1 : 4000. Jedná-li se o měřítko menší, nebo je-li komora opatřena
zásobríicí pro větší počet ploten, případně filmovými kasetami,
jsou poměry, pokud se polních prací týče, příznivější.
V souvislosti s tím třeba se ještě zmíníti o okolnosti, která
je velmí podstatného významu pro čas a náklady prací polních.
Jak známo, jest pro odzkreslení leteckých snímků potřebno, aby
na každém z nich byly aspoň tři základní body, sloužící pro
jeho převedení ve snímek půdorysný. Jedná-li se o fotogrametrické zaměření nějakého území bez ohledu na stávající mapy,
musí takové základní body k tomu účelu býti zaměřeny dle obvyklých metod. Tím ovšem prodlužuje a zdražuje se polní práce
dosti značně. Provádí-li se však letecko-fotogrametrické měření
jen pro revisi starých map, nalezneme zpravidla, a to ve značném počtu, takovéto základní body. Jsou to ony body, kde
*) Pozn. překladatele:
Při leteckém fotografování
je normálně
vyloučeno zachytiti územi snimkem půdorysným, t. j. zhotoviti fotografii
v okamžiku, kdy deska fotografická se nachází v absolutně horizontální
poloze, čili kdy optická osa objektivu letecké komory je matematicky
svislá. Aby takovýto snimek "svislý", de fakto málo šikmý. mohl býti
zužitkován pro rychlé zhotovení přesné mapy či plánu územi rovinného
neb málo kopcovitého, jest třeba transformovati
originální kresbu tak,
aby odstraněno
bylo z k r e s len í polohy jednotlivých
bodů vlivem
šikmosti snímku. Aparáty. které tento proces velmi rychle přefotografovánim provádějí a tím obraz perspektivní,
vzniklý menší či větší odchylkou plotny od horizontální
roviny v době exposice, nežádaných
deformací zbavují, označují se u nás termínem přístrojů o d z k r e s I ova c í c h (Entzerrungsgerate).
Jen proto tedy užíváme v dalším textu
tohoto málo libozvučného, ale věcně dost přiléhavého
označení "odzkreslení".
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situace sta,rá se nezměnila ani na mapě, ani v přírodě a není
proto třeba prováděti zvláštní měření pro zjištění potřebných
základních bodů.
Může se proto tím spíše tvrditi, že vzhledem na okolnosti
dříve uvedené jsou zde poměry pro práce polní zvláště příznivé.
Neodzkreslené snímky mohou býti využíty i pro povrchní
revisi stávajících map. Dle nich pozná se detail, chybící v mapě,
a obráceně, jakož i veškeré větší nesouhlasy. Přirozeno, že
taková povrchní revise neposkytuje žádných obtíží a její výsledky v určitých případech jsou velmi cenné. Je-li třeba revise
důkladnější a mají-li býti provedeny řádné opravy a doplnění
situační kresby, pak ovšem odzkreslení originálních snímků jest
nezbytné. K vyhledání základních bodů pro tento účel, jak již
bylo zmíněno, lze užíti zpravidla bezprostředně stávající mapy.
Jako základní body slouží převážně markantní body situačního detailu, neboť trigonometrické a polygonální body poměrně zřídka jsou po ruce. Body trigonometrické nelze vždy ve
snímku rozeznati, zvlášť ne tehdy, když před snímáním nebyly
dostatečně a vhodně signalisovány. Jest tedy nutno částečně
počítati s tím, že body, zvolené jako základní, mohou s ohledem
na přesnost zobrazení v pláně často vykazovati určitou nepřesnost. Bodů těchto jest však zpravidla počet větší, než je normálně k odzkresleni zapotřebí. Tím však zároveň jest dána příležítost, kontrolovati polohu plotny v odzkreslovacím přístroji
a prováděti určitá vyrovnání její polohy. Z toho dá se usuzovati, že větší množství bodů základních nahrazuje v určité míře
jejich menší kvalitu.
Bezprostřední porovnání map s odzkresleným snímkem
jest umožněno tím, že originální snímek se převede opticky (promítne) na mapu nebo její kopii. Z takovýchto metod jsou nejvhodnější ony, které připouštějí odzkreslení způsobem fotomechanickým. Položíme-li na projekční rám odzkreslovacího
přístroje mapu, kterou třeba revidovati, snadno zjistíme, které
jednotlivosti situace poslouží výhodně k orientaci' originální
plotny. Tato okolnost zároveň připouští pohodlné a přehledné
vyrovnání plotny za účelem definitivní její orientace.
Způsob, kterého jest při porovnání mapy s obsahem leteckého snímku použíti, je velmi jednoduchý v případě, kdy je
přípustno vliv tvár1ivosti terénu na deformaci snímku opominouti. Při posuzování tohoto momentu nutno si uvědomiti, že
fotografický obraz je perspektivním znázorněním dotyčného
území kuželovou projekcí na rovinu srovnávací. Střed této projekce je dán v prostom středem objektivu letecké komory vokamžiku snímání.
Ve vedlejší figuře představuje B takovou srovnávací 1'0v1inu,která jest myšlena asi ve střední výšce' území, jež ze stanice letadla. A bylo ofotografováno. Určitý bod území P, jehož
výška se zřetelem na, rovinu B označena je h, může býti na tuto
rovinu dvojím způsobem promítnut: 1. v kuželové projekci paprskem, vycházejícím z A, 2. v orthogonální projekci. Tímto
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způsobem vzniknou na rovině B dva - obecně spolu nekoincidující - body P', po případě Po, které leží ve vertikální rovině, jdoucí směrem nadirovým AN a bodem P. Proto nacházejí
se oba body P' a Po na jedné přímce s bodem N, nadirem
vzdušné stanice. Vzdálenost Po P' dá se jako funkce výšky h a
úhlu, vytvořeného paprskem AP a směrem nadirovým AN, vyjádřiti vzorcem:
LJ = htgw.
1)
Myslíme-li si nyní celou část území, zachycenou z bodu A,
v podrobnostech promítnutu podobným způsobem na srovnáva.cí
rovinu B, jsou možny dvě obecně různé projekce, jako tomu
bylo u bodů P' a Po. První projekci představuje perspektivní
obraz, vytvořený fotografováním na bodě A, druhou pak v určitém zmenšení plán, případně mapa.
A
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Má-li odzkreslený snímek, vzatý na bodě A, považován
býti za plán nebo m~pu určitého území, musí splniti se podmínká, že odchylky LJ, odpovídající jednotlivým bodům, možno
prakticky zanedbati. Samo sebou se rozumí, že nepoužije se celého snímku, nýbrž jen některé jeho části, a to v blízkém okolí
bodu nadirového, kde vzdálenosti LJ zůstávají v přípustných
mezích *). Jinak ovšem je nutno odchylky bodů, odpovídající
vzdálenostem LJ, vyjádřiti v odzkresleném obraze příslušnými
korekturami. Revise, spočívající na jednoduchém odzkreslení
snímků leteckých, která bere zřetel na využití celého obrazce
snímku, jest jenom tehdy možná, když a priori je známo, že vliv
tvárlivosti terénu je prakticky zanedbatelný, nebo když potřebné
podklady pro stanovení nutných korektur jsou k disposici. Nejsou-li tyto předpoklady splněny, je přípustno použíti pouze
částí snímků, ale zato však je nutno opatřiti počet snímků v da-
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leko větším množství. Jinak bylo by nezbytno voliti lWIDplikovanou aerofotogrametrickou metodu, která vyžaduje při nejmenším aspoň dvě vzdušné stanice. Poněvadž užiti této fotogrametrické metody pro revisi zastaralých plánů a, map není
dosud dost hospodárné, bude o ní až na jiném mistě učiněna
zmínka.
Jak z formulky (1) plyne, závisí hodnota L1 nejenom od
v)Tiškyh revldovaného bodu se zřetelem na rovinu B, nýbrž také
od úhlu (tJ. Yelikost tohoto úhlu je dán;~ sklonem a otočením
plotny a polohou dotyčného bodu na snímku. Vliv výšky bodu
na jeho polohu v odzkresleném snímku je odvislý od více měnitelných okolností. Nedají se tedy udati všeobecná pravidla,
dle nichž by se předem zjistit mohlo, jak velké relativní výšky
dotyčné úZeIpí mŮže vykazovati, aby odzkreslený snímek vyhovoval předpisům pro měřítko revidované mapy neb plánu.
Jest však jistě velmi praktické cény, stanoVíiti přípustnou velikost relativní výšky pod nebo nad zvolenou rovinou srovnávací,
kterážto hodnota nejnepříznivěji působí na polohu bodu ve
snímku.
Paprsky An, Ap, které vycházejí z A ve směru nadiru a
ku prostorovému bodu P, tvoří s optickou osou AQ u hodu A
prostorový roh, úhel nAp tohoto rohu odpovídá úhlu (tJ ze
vzorce (1) ; úhel nAQ - ~ jest odchylkou optické osy od nadirového směru; úhel QAp
a jest funkcí vzdálenosti obrazového
bodu p, od hlavního bodu Q, který odpovídá bodu prostorovému
P. V obrazci označena je vzdálenost tato písmenem d. Nazveme-li ohniskovou vzdálenost AQ písmenem " platí tu rovnice:

=

d

tga=

f'

2)

Při známé ohniskové vzdálenosti a formátu snímku lze
vypočítati maximální hodnotu tohoto úhlu amaxo Na základě
praktických zkušeností zjistí se maxmální hodnota ~m.x pro
určení velikosti odchylky optické osy svislého snímku od směru
nadirového. Konečně existuje mezi třemi úhly a, ~ a (tJ vztah, že
jeden z nich nemůže býti větší než součet dvou ostatních.
Pro snímání určitého typu, jako ku příkladu k tomuto
uvažovanému cíli (revise - svislé snímání) a pro známou leteckou fotokomoru, vypočítá se maximální hodnota (tJmnx úhlu (tJ
takto:
(tJmax = amax -f-- /Lmax.
3)
Tato maximální hodnota vztahuje se na prostorový bod,
který je v nejnevýhodnější poloze zobrazen na půdorysném
snímku, kdy totiž poloha optické osy vzhledem na nadirový
směr vykazuje hodnoty prakticky možno co největší.
Vycházíme-li od jistých podmínek přefnosti (měřítko revidované mapy a pod.), můžeme z. rovnice (1) odvoditi vypočítáním (tJmax onu hodnotu pro h, až ke které mohou se
relativní výšky území odchylova.ti od roviny srovnávací, aniž
by tím bylo patrno nepřípustné posunutí bodu v nejnepříznivějších případech na odzkresleném leteckém snímku. Pro body pro-
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storové, které ve snímku jsou zobrazeny v příznivé poloze, může
h samozřejmě býti i větší, a to tím větší, čím menší je vzdále-

nost těchto bodů od nadirového směru vzdušné stanice. V nadirovém bodu není ovšem vliv tvátlivosti povrchu žádný.
Na příkladě, kdy k disposici jest snímek svislý, vzat)' komorou o ohniskové vzdálenosti f 25 cm na plotně formátu
13 X 18 cm, dá se nejlépe vyjádřiti výsledek úvahy. Budiž zastaralá mapa, určená pro revisi, v měřítku 1 : 50.000. Přípustné
chyby v poloze bodu na odzkresleném snímku nesmí vlivem
tvárlivosti terénu přesahovati 0'25 mm, což odpovídá hodnotě
12'5 m v přírodě.
Na základě předchozích úvah, že užitečný formát snímku
má rozměr 12 X 17 cm, plyne:
dmax=10'4cm,
amax=22°35'.
Největší odchylka optické osy od nadirového směru, jaká
přichází při svislých snímcích vzhledem na absolutní polohu
svislé optické osy, sotva překročí 10°. Vezmeme-li nyní jako
maximum

=

Po takto
vzorce (1)

co max = 32°35'.
určených hodnotách Li a
Li

h = tg

COm::

COmax

odvodí se ze

12'5

= tg 32°35

c= 19'6 m.

Při menších měřítkách a menších požadavcích přesnosti stačilo
by tedy v plochém terénu použíti k revisi pravidelně pouze odzkreslených svislých snímků.
Položíme-li mapu, kterou třeba revidovati, na projekční
rám odzkreslovacího přístroje, pak je možno vložiti originální
plotnu tak, aby bylo učiněno zadost všeobecné podmínce souhlasu mezi odzkresleným obrazem a mapou. Orientování daří
se i při malém cviku velmi rychle a trvá, podle údajů praktiků,
sotva půl hodiny pro takový případ, kdy jsou k disposici
snímky řadové, jejichž sklon a otočení pro všechny vzaté
snímky je konstantní.
Promítneme-li plotnu po definitivním postavení v odzkreslovacím přístroji přímo na revidovanou mapu, jsou ihned
patrny nesouhlasy mezi odzkresleným snímkem a mapou, takže
snadno lze mapu opraviti. Tato práce dá se velmi pohodlně provésti při použití odzkreslovacího přístroje, při němž snímek se
promítá ve vertikálním směru na přibližně vodorovný projekční
rám, upravený jako rýsovací deska. Tak jest tomu ku př. při
aparátu, který konstruovala firma Konsortium Luftbild-Stereographik v Mnichově. Příslušné korektury provedou se bezprostředně na mapě vytažením nových linií odzkresleného obrazu.
Je-li relief krajiny poměrně značně vlnitý a jeho vliv nemůže býti zanedbán při odzkreslení,nutno pamatovati na tuto
okolnost jak při orientování snímku v přístroji odzkreslovacím,
tak i při porovnání odzkresleného snímku s mapou. V takovém
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případě je aspoň přibližná znalost tvárlivosti terénu nezbytná
a tudíž zastaralá mapa musí býti opatřena správnými vrstevnícemi.
Orientace originálních snímků v odzkreslovacím přístroji
jest v naznačeném případě velmi jednoduchá, jsme-li ovšem s to
pro tento účel užíti takových partií mapy, které mají přibližně
stejný výškový rozdíl v dané části území. Tímto předpokladem
jest dána znalost výšky srovnávací roviny. Jsou-li výškové
rozdíly základních bodů tak malé, že na základě předchozích
úvah jsou prakticky zanedbatelné, dá se originální plotna v přístroji odzkreslovacím zaříditi tímže způsobem, jako při plochém
území. Jediný rozdíl jest v tom, že v tomto posledním případě
zužitkuje se k revisi jen část snímku, kde totíž vrstevnice jsou
stejné výšky.
Není-li volba potřebného počtu identických bodů na mapě
snadná, je ovšem zapotřebí užíti jako základní body i ony, které
mají různé výšky. V tomto připadě poslouží k orientaci snímku
postupného metoda přibližování opakováním několikerým. Nejprve, bez ohledu na tvárlivost terénu, provedeme první hrubou
orientaci a zjistíme nato, rovněž prvním přiblížením, polohu a
výšku stanice. Tím se zdaří získání dat pro vypočtení posunů
- což níže bude naznačeno -, které doznají základní body, aby
se objevily na mapě v kuželové projekci. Pomocí těchto posunutých základních bodů provedeme nato druhým přiblížením další
orientaci snímku, abychom nato ve druhém přiblížení opět přesněji zjistiti mohli polohu a výšku stanice a tím též i zmíněné
posuny základních bodů. Opakováním tohoto způsobu, zvláště
při mírných výškových rozdílech, dospěje se k definitivní orientaci plotny.
Pokud se týče výpočtu posunů Li základních bodů, byl
již uveden vzorec (1), kde Li jest funkci výšky h nad zvolenou
srovnávací rovinou a úhlu, vytvořeného promítacím paprskem
AP a nadirovým směrem. Pro tento účel jest však výhodnější
považovati Li za funkci vzdálenosti D dotyčného prostorového
bodu od nadirového bodu N, jeho výšky h nad rovinou srovnávac,í a výšky H vzdušné stanice nad touže rovinou.
Z obrazu připojeného bezprostředně plyne:
Li
D
h= H-h'
hD
Li= II-k'

Ve plochém nebo mírně kopcovitém území je h vzhledem
ke H zpravidla tak malé, že múžeme místo vzorce (4) psáti zjednodušený vzorec:
Li = ~I!..
5)
Znaménko hodnoty Li jest podmíněno znaménkem relativní
výšky h. Bude positivní· nebo negativní, dle toho, zda prosto-
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rový bod se nachází nad či pod zvolenou rovinou srovnávací.
Positivní posuny LJ dějí se ve směru "o d", negativní "k u" na·
dirovému bodu. Při známé poloze a výšce stanoviska v prostoru
dají se ostatně určiti elementy D a h, potřebné pro určení hodnot LJ, bez velkých obtíží z mapy v tom případě, je-li tvárlivost
terénu udána vrstevnicemi.
Odzkreslený obraz, který byl po definitivním postavení
plotny v aparátu promítnut na mapu, nemůže b)'ti ihned porovnán s mapou a použit k její opravě. Odzkreslením jsou sice
odstraněny deformace originálního snímku, které mají příčinu
v odchylce optické osy od směru nadirového, nejsou však odstraněny deformace, povstalé vlivem tvárlivosti terénu. Jak je
z obrazu patmo, předsLavují tato zkreslení posuny bodů ve směrech, které probíhají od bodu nadirového k dotyčným bodům
území. Velikost těchto posunů stanoví se podle vzorce (4) a (5)
tímtéž způsobem, jak tomu bylo u bodů základních. Abychom
tvto deformace zjistili, třeba tudíž provésti případné korektury,
a to tím, že odzkreslené obrazy jednotlivých boJú posuneme
o zmíněné hodnoty V ve směru paprsků, vycházejících z nadirověho bodu. Tyto musí nyní přirozeně s obráceným znaménkem
býti uvažovány, to jest musí se nanésti ve směru "k u" noho
"o d" nadirového bodu, dle toho, jak dotyčný bod leží vzhledem k rovině srovnávací. Pro pohodlnost práce a k racionelnějšimu využítí odzkreslovacího přístroje doporučuj o se uvažovali vliv tvárlivosti terénu potud, pokud jest toho třeba
k orientaci originální plotny v přístroji odzkreslovacím. Naproti
tomu je účelno přenésti s počátku bez zavádění korektur, vznikajících z tvárlivosti terénu, ihned tužkou přimo na mapu jednotlivosti situační z odzkresleného obrazu. Opatření dat pro V}'počet těchto korektur na základě mapy a zavedení oprav může
n:u,tati později při úplném pohodlí a úplně nezávisle od pnbtrojo
odzkreslovacího. Konstrukcí vhodného diagramu daly by se nejvhodněji tyto korektury stanoviti.
Jak již bylo uvedeno, jest metoda postupného přibližování
ku provedeni orientace plotny tehdy pohodlná a rychlá, je-lí
tvárlivost terénu poměrně neveliká a proto také je i aerofo.t.ogrametrická revise zastaralých plánů a map nejvýhodnější tam,
k<.lejedná se o území mírně kopcovitá.
Samo sebou se rozumí, že pří takovéto revisi nelze se obejíti bez pochůzky v terénu, nehledě ani ovšem na zjišťování názvosloví. Dle snímků dá se sice určiti tvar, avšak ne charakter
a stav různých detailů v kostře situační, ba mnohdy jsou takovéto detaily ze svislých snímků nerozluštitelny (ku př. cesty ve
vysokých lesních porostech a pod.).
Proto tedy sotva bude možno vyhnouti se pro opatření
těchto dat pochůzce v terénu a provésti nezbytná menší doplňovací měření obvyklými,metodami. Tyto práce budou ovšem podstatně zjednodušeny a usnadněny, nežli v případě, kde by se
revise konala přímým měřeníni.
Shrneme-li poznatky zde uvedené, lze oprávněně tvrditi,

1925/180

že v terénu plochém a mírně vlnitém jest revise zastaralých
vrstevnicových plánů a map podle leteckých snímků velmi
rychlá, pohodlná a důkladná. Pokud se týče přesnosti, uspokojuje tato úplně, je-li použito při fotografování letecké komory,
která má objektiv, vytvorující správnou perspektivu a účelně
konstruovaný momentní uzávěr.
K otáice hospodárnosti tohoto způsobu revise je těžko
na základě teoretických úvah odvozovati spolehlivé kalkulace,
neboť k tomu je potřeba mnoho zkušeností a statistických dat,
kterých sesbíráno je dosud velmi málo. Aniž bychom chtěli činiti
konečné závěry, poukazujeme na kalkulaci známé francouzské
aerofotogrametrické společnosti; táž počítá náklad na vyhotovení jednoho plánu v měřítku 1 : 5000, zhotoveného převedením
leteckých snímků, obnosem 7 až 10 fr. francouzských. Nejedná-li
se o úplné nové vyměření, jak tento uvedený příklad předpokládá, nýbrž o revisi, lze míti za to, že tento náklad bude
ještě menší.
Výlohy na nové zaměření fotogrametrické nebo na revisi
zastaralého mapového materiálu jsou podstatně odvislé od měřítka mapy. Čím ono je menší, tím jest měřítko snímků leteckých
menší, avšak tím větší úsek územní se jimi zachytí. Při daném
typu fotokomory jest měřítko originálního snímku měnlivé podle
zvolené výšky letu. Poněvadž ale výška letu nemůže přestoupít
určité maximum - aspoň pro zvolený typ letecké komory -,
třeba vykázati zmenšování měřítka svislého snímku příslušnou
hranici. Jedná-li se o mapy velmi malého měřítka, nebudeme
proto s to měřítko originálních snímků voliti tak malé, jak teorie
to připouští. Proto, i když bychom uznali za pmvidlo, že náklady
aerofotogrametrické revise jsou všeobecně tím menší, čím menší
je příslušné měřítko, bylo by to tím zřejmější při měřítku středním, avšak poměrně málo při měřítkách malých.
Zařizovací náklady, koupě fotokomor, ploten a hlavně
aparátů odzkreslovacich, jsou velmi značné. Přes to však vzhledem na rychlost pracovního výkonu, zvláště při měřeních ve
velkém stylu, není tento náklad neúměrný. Každopádně jsou
přístroje odzkreslovací pro tento druh prací značně lacinější než
různé automatické přístroje, které moderní aerofotogrametrie
vynalezla. A když se tyto přístroje - nehledě na komplikovanost konstrukce a z toho resultující vysokou cenu - přes to
ponenáhlu v praxi rozšíří, dá se to také očekávati i při měřeních
jednodušších a lacinějších, jakými jsou revise zastaralých plánů
a map.
Résurné. Le relief du terrain étant plus ou moins invariable, la
revision des cal'tes vieillies a poul' objet dans le cas le plus habituel de
tenir ces cal'tes ft jour ce qui concerne seulement la planimétl'ie. En
appliquant pour cela la photographie aél'ienne, on utilisel'a des photographics verticales redl'essées.
Les repel'es nécessaires po Ul' l'Ol'ientation du cliché dans l'appal'eil
de l'edl'essement on peut til'er dans ce cas immédiatement de la cal'te
:i l'eviser, ce qui simplifie beaucoup les opérations SUl' le tel'l'ain.
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Le contenu de la photographie aérienne redressée projeté direetement sur la carte a reviser, on peut constater d'un coup d'oeil toutes
les discordances entre la planimétrie dans la carte et dans la nature
et tracer directement
sur la carte les contours a corriger de l'image
redressée.
Si les dénivellations
du terrain sont si grandes qu'on ne les
peut pas ig-norer, on doit en avoir égard aussi bien a l'orientation
du
cliché dans l'appareil de redressement,
qu'a la correction de la carte
suivant l'image du terrain redressée. Pour cela on fait subir les points
de la planimétrie, en directions des vecteurs sortant du pied de l'aérosta ti on, des deplacements a determiner en fonction des altitudes de ces
points et de leurs distances du pied de l'aérostation,
et de l'altitude cle
l'aérostation.
Quant au dates nécessaires pour la détermination
cle ces
corrections, il suffit a savoir l'altitude approchée relative all plan de
référence de l'aérostation
et la position de son pied; les autres dates
sont a tirer de la carte, celle-ci supposée avec des courbes de niveau.

Denní listy informují dosti často o nově chystaném požitkovém
systému. Chováme naději, že se zákon uskuteční. Pro kolegy, kteří
mají menší styk s prostředím
informovaným,
je potřebno uvésti zde
pár řádků k nejnutnějšímu
poučení, resp. upozorniti na- okolnosti, specielně zeměměřičů se dotýkající,
pokud text návrhu byl přístupným.
Nám možno vyjíti z p ů vod n í h o návrhu (který, jak zasvěcenci
nyní praví, je zlepšen - ba též s ohledem i na stav náš). Dle původního
znění mají místa úřednická roztříděna býti na 4 tř. s 1u ž e b n í, jež odpovidají vlastně nynějším kategoriím
A-E. Jak uvedeno v referátu
v č. R Z. V.. jsou zeměměřiči ve služeb. třídě 1. s ostatními vysokoškoláky, ale mají jiné požitky. Místo tříd hodno zavádějí se p 1a t o v é
s tup nic e počtem 7 a plat úředníků počíná se v nrčitém s tup n i
s 1u ž e b n é h o některé platové stupnice. V každé kategorii úřednictva
provede se nová systemisace míst; jest nepi'ípustno povýšení na místa
nesystemisovaná.
Lhůta čekatelská trvá ve H. služ. 1.-11. tři roky. Oekatel obdrží adjutum a přídavky na děti. Výše adjuta stanovena: a) Pro
inženýry, právníky
a pod. ročně 15.600 Kč pro 1. polovici přípravné
služby, 17.400 Kč pro 2. polovici. b) Pro zeměměřiče 12.600 Kč resp.
13.800 Kč. NepomělI' ve výši adjuta pro zeměměřiče jeví se nápadně sroynáním s adjutem čekatele služební tř. II., jež číní 11.100 Kč resp. 12.300 Kč
ročně.
Plat úředníka sestává ze služného, činovného a přídavku na děti~
Přídavek na jedno dítě činíti má 1800 Kč, na dvě 3000 Kč ročně.Platové
schema služného je toto:
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Kč

I

I
{

9000

I počet I

3
4

3000
2400
2100
1500
1500
1200
900

Čin o v n é, jež vyme'l'Ule se dle služební třídy a dle obcí
nýc~,d? tří skupin, A, B, C, obnáší (pro nejdražší obce, skupiny
ve tflde I. a

n. :

Platová stupnice

1.

2.

3.

4.

5.

zařaze-

A) .ročně
6.

7.

.~ .:)(pro inženýry, právníky
a
~~
pod..
15.000 9000 7200 6000 5100 5100
.S t> Pr~, zeměměřiče a služeb.
)v
tl'ldu II. . . . . . . . .
6600 5400 4800 4800 4800
"
~~užné se zvyšuje ve všech platových stupnicích postupem do vyšslch pfllmi'I, a to v 5.-7. platové stupnici též o náslužné přidavky. Zvýšení služného postupem do vyšších stupňi'I nastává po třech letech, v yjím a jez e m ě měř i č e. Tito dle p i'Ivod n í h o textu návrhu zákona
měli po čekatelských letech postoupiti do služební třídy 7. na platový
stupeiI b) a po dvou letech projíti ve lhůtách čt Y ř let Ý c h platovou
stupnicí 6. a 5. Ostatní vysokoškoláci
začínají hned platy stupnice 6.
Od citování podrobných dalších ustanovení, jež přiná.'lejí pro náš
stav dalM omezování v postupu proti ostatním vysokoškolákům,
upouštíme pro nedostatek
místa. Připomínáme, 'ze úředník měř. až do VIII.
hodno tř., přeřazen by byl do 6. platové stupnice (dovolená tři neděle)
s příslušným stupněm platovým, určeným dle čekatelské a služební doby,
týž úředník VII. tř. hodno do 5. stupnice platové, úřednik VI. hodno tř.
do 4. stupnice platové. Že toto ustanovení těžce' zasáhne náš stav, jehož
příslušníci zvlá,šť dlouho čekají, než dosáhnou hodnosti určité třídy, majíce její plat, je jasné. Povýšení do 4. třídy služební se děje tak, že začítá se doba, ztrávená s dosavadním
sluzným, jen třemi čtvrtinami.
Nevýhody z návrhu plynoucí byly předmětem podání našich organisací na směrodatné
kruhy. Dosaženo bylo určitého zmírnění tvrdosti
návrhu a jest jen na nás, bychom pracovali na definitivním zlepšení návrhu i zákona. Z podání, jež bylo našemi organisacemi vypracováno,
otiskujeme
doslovně tento spis (sestavený obdobně dle kolegi'I pražských) :
Pam ě t n í s p i s.
Při úpravách
plati'! státních zaměstnanců, které byly provedeny
po převratu, bylo úřednictvo měřické vzhledem k úřednictvu ostatnímu
často, ba témě,ř vždy poškozeno. Tak na příklad:
1. Zákonem Č. 541 z roku 1919 ztrácejí naši čekatelé dosavadní rovnost adjut s čekateli skupiny A a jsou stavěni na roveň čekatelům skupiny C a ostatních. 2. úřednické kategorie, mající takové vzdělání jako
my, jsou vřazovány do skupiny A a do skupiny B dostávají se kategorie
se vzděláním n~zším nežli je naše. 3. Propočítáním let přišli jsme o veškeré výhody, kterých jsme získali před pragmatikou ve smyslu známého
v}'nosu ministerstva financí. 4. V resoluci k t. zv. prosincovému zákonu
z roku 1922 sice se praví, že skupiny A a B mají dostati starobní přídavky po 900 Kč a skupiny CaD
po 400 Kč, avšak zapomíná se, že skupina B absolvuje poslední stupeň VI. třídy teprve po 40 letech a že tedy
žádných přídavků již dostati nemůže. Příjmy skupiny A, C, D byly tedy
tehdy zvýšeny o dva přídavky po 900 Kč, po připadě po 400 Kč, ale příjmy skupiny B zůstaly nezměněny, čímž bylo její umístění mezi skupinami A a C opět nepříznivě porušeno. 5. Ani při stanovení odměn za
rok 1924 a pro rok 1925 nezůstalo skupině B zachováno rozpětí mezi
skupinou A a C. Tak pro rok 1925 dostá,vá se skupině A 20 % základního služného, skupině C 20 % místního přídavku, kdežto skupině B
pouze 10 % základního služného, čímž příjmy skupiny B jsou znovu posunovány směrem ke skupině C.
Nevíme, co jest příčinou tohoto neblahého
našeho osudu, netvrdime, že by se tak dělo úmyslně, naopak hledáme příčinu v náhodě
a pak v tom, že mnoú si nejsou dosud dosti vědomi toho, kdo to měncký úředník jest, jaké jest jeho studium a jaká jest jeho práce. Jsouce
nad veškeré pomyšlení přetíženi prací úřední a kladouce úřední povinnosti vždy na místo prvé, nemáme sice času a možnosti, jako jiné úřednické stavy. abychom veřejnost o sobě a své práci tak informovali jak

1925/183

to činí jiní, avšak přes to snažili jsme se i v tomto směru vyhověti, ač
jsme museli obětovati mnoho probdělých nocí a rodiny své připravovati
téměř o každou svou volnou chvilku.
Poukazovali jsme na to, jak naši práci oceňoval výnos bývalého
ministerstva financí ze dne 19. června 1899, č. 30.754, který nás na technikách a reálkách zval k věnováni se státni měřické službě; zmiňoval se
o tom, že služba tato zůstane přirozeně vždy spojena s jistými potížemi
a nepohodlim, a chtě'je tyto obtiže odškodniti a práci geometraspravedlivě odměniti, výslovně sliboval, že budeme míti tyté1ž vyhlidky a nejméně totéž postaveni jako ostatní technikové ve státnich službach, přes
to, že naše vysokoškolské
studium jest pouze dvouleté.
Poukazovali
jsme na to, jak oceňoval význam našeho stavu profesor české techniky Ing. Hrázký, tedy osoba nad jiné povolaná, když
jako poslanec dne 23. května 1910 ve státně-zřizeneckém
výboru ve Vidni
se nás ujímal a prohlašoval, že zeměměřičské studium není žádný kurs,
jak jest nazýváno, nýbI1ž že jest to technické studium systematické
a
dokonané, které jest jednou stá,tní zkouškou právě tak ukončeno, jako .
ostatni obory dvěma. Upozorňoval, že studijni materiál jest zde plně, vyčerpán a že jest chybou, že byl stlačen pouze do dvou leto jelikož tak
nastává přetížení posluchačů a nemožnost složiti státní zkousku v pravý
čas, čehož prý příslušná ministerstva
nejsou si vědoma. Studium zeměměřičské označil tehdy za jedno z nejtěžších na vysokých školách technických a státni zkoušku za těžší, nežli na ostatních oborech.
Poukazovali
jsme na to, jak přiznivě se o nás vyslovila. v roce
1920 komise pro reformu našeho studia, složená z profesorů české techniky, kdyi ve své zprávě na jednom místě prohlásila, že dosavadní absolventi našeho studia vyhovují všem požadavkům, jak praxe, tak i vědy
a na jiném mistě pravila : "Geometři, majíce pouze jednu státní zkoušku,
byli v úřadech postaveni na ni'žší stupeň než ostatní úředníci s vysokoškolským vzděláním, ač všechny práce jim svěřené prováděli úplně dokonale a jejich vzdělání bylo ucelené jako u jiných odborů vysokých
škol. Stav ten byl nespravedlivý
a způsoboval trpkost zvláště v úřadech, ve kterých byli zaměstnáni při téže práci technikové s jednou a
dvěma státními zkouškami."
Také jsme poukazovali
na tělesně i duševně vyčerpávajici
naši
práci, na kočovný život, jaký musí geometr každého roku po šest měsíců
vésti, na to, že práce geometra jest podkladem veškerého technického
podnikání, že jest základem urovnaných poměrů majetkových a na stále
rostoucí nároky na ná,š stav kladené (delimitace, Slovensko, děleni obcí
a změny obecních hranic, drobné pachty, pozemková reforma).
V roce 1921 výbory státně-zřízenecký
a rozpočtový, uváži vše velmi
bedlivě všechny tyto okolnosti, usnesly se na návrhu zákona (tisk. 2737),
dle něhož geometři měli býti zařazeni do skupiny A, aby tak jejich práce
došla spravedlivého ocenění. Návrh ten dostal se sice na pořad jednání
sněmovny, bohužel však následkem přerušení sněmovních prací nedostal
se k projednáni jako všechny ostatní předlohy dosud neprojednané.
Avšak nejen kruhy parlamentní, také i odborové organisace úřednické dovedly -správně oceniti význam našeho stavu. Tak v roce 1922
podává Vysokoškolský
svaz návrh na úpravu platů vysokoškoláků
a navrhuje v něm, aby postupové lhůty v něm uvedené platily i pro geometry
se zkrácením pouhých dvou let. V roce 1923 podává týž svaz návrh na
otevření časového postupu do V. třídy, a to nejen pro skupinu A, nýbrn
i pro geometry.
Také komise Stavovské rady a Odborového ústředí ve svém návrhu ze záři 1925 na nový požitkový systém pro státní zaměstnance hodnotí geometry přiznivě, neboť navrhuje pro vysokoškoláky
se dvojí vysokou školou počáteční plat dle stupně 23, pro vysokoškoláky
s jednou
vysokou
školou 21, pro pojistné techniky, geometry a lékárníky dle
stupně 20, pro středoškoláky
dle stupně 17 atd., stupnice v jejím návrhu obsažené. Geometři, pojistní technikové a lékárníci jsou zde tedy
kladeni těsně za vysokoškoláky
s jednou vysokou školou.
Kdyi počaly do veřejnosti pronikati zprávy o návrhu ministerské
komise na nový platový systém a bylo v nich uváděno, 'že úřednictvo
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má býti rozděleno ve čtyři třídy, t. j. vysokoškoláky,
středoškoláky atd.,
domnívali jsme se, že to, co jsme dosud uvedli, vykonalo svoje poslání
a zjednalo pochopení našeho stavu, a to tím spíše, poněvadž bylo hlásáno, že nový systém příhlíží jak k předběžnému vzdělání, tak i k důležitosti a namáhavosti služby. Nečekali jsme ovšem v rámci 1. třídy úplnou
rovnost s ostatními vysokoškoláky
a věděli jsme, že rozlišení provedeno
bude ne-li v jinéin, tedy v systemisaci míst. Však kdy,ž znění návrhu se
dostalo do veřejnosti, byli jsme přímo ohromeni.
Návrh uvádí kromě vysokoškoláků
s dvojí vysokou školou a vysokoškolákťt s t. zv. úplným vzděláním vysokoškolským
také neúplné
vzdělání vysokoškolské. Co jest to úplné vzdělání středoškolské
a co
neúplné, ví zajisté každý. Však co jest úplné vzdělání vysokoškolské a
co neúplné, to neví níkdo. Studie vysokoškolské
jsou příliš různorodé
a t. zv. úplné vysokoškolské
vzdělání není nikde nijak definováno ani
počtem semestrů, ani počtem státních zkoušek. Vždyť dosavadní pragmatika počítala mezi ně studium 5leté, 4leté, 3leté a v některých případech i 2leté. Některé studium 4leté má, tři státní zkoušky, jiné jednu
(profesoři) a naproti tomu studium pouze 3leté má státní zkoušky dvě.
Není tedy pro název ůplného vysokoškolského
studia kriterium naprosto
žádné. O neúplném vysokoškolském vzdělání mohlo by se mluviti pouze
u těch, kteří začali nějaký obor studovati, avšak složivše pouze některe
zkoušky,
odbor nedostudovali.
Označovati
však neúplným
studium
takové, které tvoří na vysoké škole samostatný
obor jako naše, trvá
dva roky, má týdně prťtměrně 35 hodin povinných a 26 doporučených,
jest systematické, odborně ucelené a ukončené odbornou státní zkouškou,
jejíž písemná část trvá celý týden, to by bylo snad přece příliš nespravedlivé. Jak jsme vpředu uvedli, horlil prof. Ing. Hrázký již proti tomu,
že naše studium bylo ve staré pragmatice neprávem označováno jako
kurs, avšak, jak jest viděti, jde nový ná.vrh v nedoceňování tohoto studia
ještě dále.
Poněvadž pojmenování takové by bylo nespravedlivé,
ponižující
a pravý stav nevystihujíeí, žádáme, aby pro tuto třetí skupinu třídy 1.
bylo užíváno pojmenování:
úřednictvo s úplným vzděláním středoškolským a dvouletým řádným vzděláním vysokoškolským, ukončeným předepsanou odbornou státní zkouškou na vysoké škole.
Mluví-li se v návrhu o neúplném vzdělání, pak chápeme, že to
uvádí v omyl í při hodnocení těch, jichž se označení to má týkati. Kdo
to má býti, není sice dosud ustanoveno, ale dá se souditi, že skupinu
tuto budeme tvořiti my, pojistní technikové (dosud bylí ve skupině A,
mají však studium úplně rovnocenné s naším, ba počet týdenních hodin
o něco menší) a pak lékárníci.
Tato úřednická skupina byla by tedy sice zařazena do ti'ídy I.,
avšak práva z toho zařazení plynoucí mají býti tak okleštěna, že skupina tato by byla značně sražena ke třídě II., neboť:
1. Adjutum čekatelů této skupiny (§ 8) není postaveno úměmě
mezi adjutem čekatelů třídy II. a čekatelů s jednou vysokou školou.
2. Pro skupinu tuto má v 6. platové stupnici předcházeti zvláštní
platový stupeň ve výši 10.800 Kč. (§ 11, odst. 3.)
3. Činovné pro tuto skupinu, ač tvoří součást 1. služební třídy.
má platiti pouze ve výši pro třídu II. - středoškolskou. (§ 12, odst. 4.)
4. Ač pro veškeré úřednictvo platí postupové lhůty tříleté, navrhuje § 14 v odst. 4. pro tuto skupinu lhůty čtyřleté.
5. V důsledku § 14, odst. 4., přicházejí 4leté lhůty pro tuto
skupinu i v § 18, odst. 6., a § 29, odst. 1.
Poněvadž pro třídy II., lIL, IV., počínajíc 7. platovou stupnicí,
nečiní se podobných rozdílů (kromě náslužných přídavků), jest jisto,
že hlavní rozlišování úřednictva nastane teprve v provedené systemisaci
míst. Systemisace tato bude pro Ílřednictvo s jednou vysokou školou
jistě nepoměrně lepší nežli pro skupinu s kratším vysokoškolským vzděláním a jak dosavadní zkušenosti ukazují, bude pravděpodobně i systemisace pro třídu II. poměrně lepší nežli u této. skupiny. Bylo by nám
tedy ubíráno dvakrát a my bychom nesli těžce, aby na místě očekávaného
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uznání naší práce příbyla k újmám. které jsme uvedli na počátku, jei'tě
újma nová.
Proto žádáme a snažně prosíme:
1. Ustanovení
odst. 4. v § 14 o čtyřletých
postupových 1I111tách
budiž vypuštěno
jakožto nás nejvíce poškozující a buďtež i pro nás
ponechány postupové lhůty tříleté. V důsledku toho budiž vynechán také
odstavec 6. v § 18 a ustanoveni o čtyřleté postupové lhůtě v poslední
větě odstavce prvního v § 28.
2. Ustanovení odst. 4. v § 12, mající význam spíše morální než
finanční, budiž rovněž vypuštěno.
3. Doporučovalo by se, aby dle možnosti bylo adjutum čekatelů
skupiny I. třídy tak upraveno,
aby bylo postaveno
úměrněji mezi
druhou skupinu I. třídy a mezi třidu II.
4. Pro označeni této třetí skupiny I. služební třídy budiž zavedeno
toto pojmenování:
úřednictvo
s úplným vzděláním středoškolským
a
dvouletým řádným a uceleným vzděláním vysokoškolským,
ukončeným
předepsanou
státní odbornou zkouškou na vysoké škole.
Moravská odbočka spolku čs. g'eometrů státních a státních podniků v Emě.
Frant. Pec h r. t. č. předseda.
Frant. Pot ů č e k, t. č. jednatel.

l?ecense.
Sbornik článků ze všech oborů technického
Triumf techniky.
vědění. Řídí Ing. VIad. Tey.s'sler. Svarzek III. NaJkladatelství Bo])sk)" a
Šulc, Pra.ha-Žížkov.
Vždy jsme pociťovali potřebu knihy nebo revue. která by techniky
"eznamovala s pokroky techniky. Technikové věnují totiž velmi málo
pozornosti pokrokům těch odborů, s nimiž nemají spojitosti anebo přímých zájmů. Neměli jsme revue, která by byla psána a vedena lehčím
směrem, knihu. po které sáhne technik ba i neteehnik, aby nahlédl do
ní a poznal pokrok techniky a jak rychle technieká práce přetvořuje
náš život. Zásah deseti let moderního života mění poměry jednotlivců
a národu pronikavěji, nežli předtím tisiciletí.
S pocitem trpkosti vídali jsme, jak v Paříži po kioscích prodává
se za 2 franky "La scienee et la vie" v líbivé obálce s výraznou kresbou.
Sešit ten obsahoval tolik technických článků, tolik vyobrazení pro všeobecné poučení, tolik zpráv o pokroku technickém a výrobním a vše to
za tak nepatrnou cenu. Říkali jsme si, inu to je možno v Paříži. Nyní
vidíme, že je to i u nás v Praze možno.
Třeba se zdál mnohým nadpis "Triumf techniky" chlubivým nebo
reklamním, přece vidíme, že sleduje obdobné cíle jako "La science et la
vie". Vezmete-li do rukou tento úhledný sešit, na pěkném papíře tištěný.
úhlednou a vkusnou obálkou opatřený, o 240 stranách se 300 obrazci a
3 přílohami nádherného provedení z hloubky, shledáte, že zdánlivě vysoká cena je přiměřena dnešním poměrům tiskovým.
Z každého odboru najdete tu příspěvek, i zeměměHč najde tu článek Hruškův o počítacích strojích a Potužákův
o vývoji letecké fotografie ve Francii, v němž popsán zvláště podrobně vývoj letecké komory
a doložen mnoha obrazci. Jistě, kdo přečte si jeden ročník, bude s radostí čí stí i příští. Je žádoucím, aby látka tak obsažná byla rozdělena
brzy na dva sešity, aby se cena snížila a prodejní schopnost knihy zvýšila.
Doufejme, 'že nadejde doba, kdy "Triumf techniky" bude vychárzeti a&1l'ořl
čtvrtletně a bude vyložen v kj·()<skuna Václa.VRkém náměs·tí a ve všech
n;idražnich prodejnách
v československé
republice.
Petřík.
Vyšlé knihy.
Prof. Dr. Fr. Čechul'a:
Důlní měřictví. Litografované
přednášky.
díl 1. stran 460, díl II. stran 380. Nákladem přednáškového
odboru
Bářlského sboru. Příbram 1925. Vytiskl J. Lánský v Březovýeh Horách.
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Dr. Vladimír Zákrejs:
Plány upravovací.
Druhé, přepracované
vydání. Nákladem Ústavu pro stavbu měst při Masarykově Akademii
Práce v Praze 1., čp. 606, a v komísi Fr. Řivnáče. Cena 3 Kč.
Ing. B. Mansfeld: Z galerie českých techniků. Vyšlo v knihovně
"Nové Práce". Nákladem Jednoty přátel M. A. P., v Praze 1925. Cena
krámská 12 Kč, členská 9 Kč. Stran 90 s vyobrazeními.
Dr. J. Stocký:
Příručka
ke studiu
národního
hospodářství.
Vydal Spolek posluchačů iňž. stavitelství
směru vodohospodářského
a
kulturního. V Praze 1925. Cena 20 Kč.
A. Schoenflíess:
Einfiihrung in die analytische
Geometrie der
Ebene und des Raumes. Berlin 1925.
C. Bernard:
Guide pratique d'Arpentage,
de nivellement et de
str.xlimetrie a l'usage des prop'osés de6 eaux et forets. Nancy 1925.
Struhy: Kulturtechnischer
StraBen- und Wegebau. Bern 1925.
Ivar Jung: Uber die ~nstigste
.Gewichtsverteilung in Bas,:Snetzen.
Upsa,la 1924.
G. Perrier:
Mission du Service geographique de I'armée pour la
mesure d'un arcde Meridien Equatorial en Amérlque du Sud (1899-1906).
Paria, Gautier-Villars, 1925.

Zp~ávy odbo~né.
Nová l1UI,pačeskoslovenské republiky 1 : 50.000. Včeskos,lovellSlkých
vojenských kruzich se uvažuje o zavedení nové mapy československé
l'epubIiky, a to v měřítku 1 : 50.0()() na místě dosavadní speciálky 1 : 75.000,
převzaté z bývalého rak()uského vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni.
Oeskoslovens,ký vojenský zeměpísný ústav v Praze koná j,iž po
dlouhou dobu za tím účelem podrobná studía a důkladné pokusy.
Dle mínění vojenskýeh odhomíků je nynější IspeciMka jížzasta:raJá
a v mnohém nevyhovuje dnešním 'požadavkům.
Dosavadní zkušenosti ukázaly, že ma,py speciá:lní 1: 75.000 nevyhovují již těm úkolům, pro které byly st'J;nov'eny, ale rovněž ne tak mapy
topogra,fic.ké 1: 25.000.
Dne,šní praxe vyžaduje již maJppodrobněj'Š1ích, ale nejenom praxcí turístíka a opět se vzmáhaj'ící doprava po ,sílnícícJh accstách
domáhají
se jích, a existuje t<lké jÍJž celá řada map ,podrobnějších, než jsou lill1PY
s'Peciální, zejména pro okolí velkých měst a turístických středisko Život
sám vynutil si tedy jíž novou mapu, a to 'podrobnější než je specíálb.
Nelze 'proto však spedá~ku odsUlzovati - nutno míti jen na zřeteli
dobu, kdy vznikla, a tehdejM požadavky.
Z toho je viděti, že mapa v měřítku 1: 50.000 má své oprávnění
& I'lc jí tedy co nejvřelejí
uvítati.
Bro ínženýrskou praxí ale aní toto měřítko celkem nepostačí.
Pro gen e r á I TI í ,projekty železnic, úpravu V'odních toků, silnic
by s:ke úplně postačHy dnešní spedálky, ovšem reambulované - tudíž
í zde znamenalo by měřítko 1: 50.000 velké p1u's -,pro
d e ta i I n í
projekt ne.st.Wí aní dnešní topografická t :20.000 a nestačila by ani map;}
nová v měřítku 1: 10.000 k zná;zornění 'Podrohností, rp,otřebných k pr(}·
jednávání technickýeh projektů.
Pro zhotovování základních plánů uprav ovacích byly hy mapy
tohoto měřítka ideálem. V'z,or marpy 1: tO.OOO viz přílohu 7 b V~TOiČ.ní
Ziprávy vojens:kéhozeměrpi,sného
ústavu v Praze Zit rok 1924. Při té
příležitostí možnopouká,zati
na .přHohu 8 b) téže zpráv~y - na důkaz, j8lk
'pěkně vynikají hnědé vrstevnice.
Tedy celkem možno říci, že dosavadní kartografický materiál nejen
praxi ínženýrské, ale i téměř V'eškerému životu jíž llC'VYhovuje, a že
pořízení mwp přesněj,ších je kategorickou nutností.
Při pra,cování tědlto nových m8lp budiž yz.at (j!retel k tomu - aby
unifikovány byly trigonometrícké
bod T, . niVelační katy a fíxy a. zá,sady
měřícké vůbe,c, by je,dnou přestala.;_
&ť, 'která pro technickou práci
je značným balastem, jak r
.
ední, tak pr,o ,prácí tcc,hnikú c.ivilních, a nelze dosti d~p(Juká:zatí
na, ,;.'TllOľly.1eľlnotného rázu
všech užívanýc
.'
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Pok'U~ Sl' týká podrobností nové mapy V' měřítku 1 : 50.000, bylo by
poznamenatI :
1. Do mapy budiž ,z·ak1'e,slenoV1še,co má trwJýráz.
(PH tom mohl
by býti vzat zřetel také na inundační oby,od a na hladinu nejvyššího
vzdutí údolních 'P,řehrad; na spr á y n é m umístění "BoMch muk" a j.
a milníků při rozcestich mnoho záleěi).
.
Rovněž vítanou pOIIIlůeJkouor:entační jes,t oe.načení kilome,trů při
silnicích (kilometrO!Vé kameny,staničení).
Větší komplexy !Stejný'cb kultur buďtež označeny.
2. Výš,kové poměry buďtež vyjáilřeny V'I1s'tevnicemi(v hnědé barvě)
po 25 metrech v území kopcovitém, po 10 metrech v útvaru plošším
~ pokud to bude ovšem te(}hnieky provedite,lnlo.
Vrrc;holy jednotlivých vyvýšenin buďtež kotovány, a tos takovou
přesností -8 jakou výška byla zjištěna (alespoň 0'1 m), rO!Vllěžtruk různé
dú1ež tější body.
Vý,škovézna,(',ky buďtež vyzna.čeny pfísIušnou umluyenQu značkou,
s pi'esnou kotou a číslem (na příklad 2799, 416, 7193), aby na takovou
zna,čku moMa ,se navázati daMí nivelace.
Pokud se týká zobrazování měst a mís,t, ne,po,skytuje v mnohých
případec,h dosavadníz,působ
jasný a ry,c,hlý přehled, na přiklad automobilist{)'VÍ při výjee.du z měst. Bylo by uvážiti, nedala-li by se také 1::.100
otázka vhodným z'!lůsobem vyřešiti.
.
Celkem možno říc;i :
N OVO\l mapu v měřítku 1 : 50.000potořebujeme. Dd'kaz toho jest, že
se pod,robnější mapy, než je ,spooiálh v měřítku 1 : 75.000, již PQ,řizují a
že ll'pedálka dnešním 'poměTŮm již nevyhovuje.
Nesmí se ale na ni klásti upřHišněné po,ža,daV'ky - nýbrž jen ty,
kt~ré pl~tily svého času pro s,pecíálku, poměrům dnešní doby přizpusobene.
Pro zhotovování základ'lllíc.hplánů uwavovadch
(měst) jest měřítkJo
1 : 50.000 nepO'sta.čující.
DOCBntIng. Gustav Vejšick)'.
ď

Zp~ávy spolkové.
Zpráva o výborové
schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne
14. listopadu 1925. Přítomno 10 členů výboru. Přečten a schválen zápis
o minulé schůzi výborové. Vyřízena došlá korespondence. Za člena přijat Ing'. Panevský Penčo. Stav pokladny nezměněn. Projednává se, jak
mají býti zastoupeni
čeští geometři na mezinárodním sjezdu v Paříži.
Rozhodnutí odloženo do příští schůze, až dojde usnesení ze Spolku stát,
měř. úředníků. Prof. Petřík a dr. Ryšavý referují o projednávání
resoluce brněnského sjezdu v Masarykově akademii práce. Schůze pak předsedou skončena.
Zpráva o výborové schůzi měřičské skupiny S. f. A. v odboru
pražském, konané dne 14. listopadu 1925. Schůzi předsedá prof. dr. Ryšavý. Vzpomíná úmrtí předsedy Ing. Leiperta a oceňuje jeho práei pro
spolek a celý stav. Přečten a schválen zápis o minulé schůzi výborové.
Vyřizuje se došlá korespondence. Ústředí S. I. A. žádá vyslání delegáta
do komitétu k vypracování odpovědi na brožuru dra O. P.: Přítomnost
a budoucnost našich vysokých škol. Delegátem ustanoven prof. Petřík.
Ing. Nechleba 'žádá posouzení svého pojednání o lesnickém vyměřování.
Postupuje se k vyřízení Ing. Mandysovi. Ing. Mandys odpovídá na dotaz
prof. Petříka, že nedošly žádné návrhy pro zpracovávané
mčřičské instrukce. Pouze měřičtí úřednící byli úředně vyzváni k podání návrhů.
Předsedající končí pak schůzi.
Odbočka Spolku čs. zeměměřičů v Brně uspořádala
na popud
předsedův dne 30. října rozpravu o důležitém tématu, jež specielně pro
civilní kolegy má a bude míti dalekosáhlý význam: ,,0 plánech l' a r c 6la čn í c h."
Rozpravu zahájil předseda kol. F i 1k u k a poukazem na příslušné
předpisy stavebního řádu a nato udělil slovo kol. F a I t u s o v i. Týž ve
zhuštěném referátu nastínil praktický způsob vyhotovení plánů parcelačních, vylíčil obtíže při opatření předchozích dojednání mezi zájem-
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níky a na některých příkladech, jež ve své praxi provedl, ukázal názorně,
jak třeba postupovati.
Jeho vývody poznámkami doprovodili kol. Otvrtlík,
Filkuka a j.
Průběh tohoto večera
přinesl účastníkům
mnohou informaci
a
bude povzbuzením k podobné další činnosti spolkové. Je ovšem žáuoucí,
by více z nás přispělo k povznesení této činnosti a neváhalo zkušenosti
ze své speciální praxe podati přehledně kolegům z jiných oborů a tím
zainteresovati
a orientovati
všechny příslušníky
stavovské
o tom, co
konáme se zdarem a do jakých
detailů v technické
činnosti vlivně
zasahujeme.
Umysl předsedův,
získati pro jednu z členských
~ellllzí přednáškll
prá,vníka o otázkách juristických,
pokud naši činnost tangují, byl přítomnými živě a s vděkem uvítán.
První tuto členskou schůzi po letní přestávce navštívili
sice kole·
gové všech oborů, ale bylo by si přáti větší návštěvy,
zejména z řad
kolegů
evidenčních
z Brna. Přítomní
vysvětlili
si menší tuto účast
částečně
tím, že personál
evidenční
je nyní v Bmě
nedostatečný.
Kolegové vzpomněli na neuvěřitelné
protahování
v obsazení vedoucích
a přidělených sil při evidencích, hlavně I a II v Brně a projevili podivení
nad tím, jaké malé je porozumění
nadřízených
orgánů pro zájmy této
služby a potřeby veřejnosti.
Také kritisována
byla zpráva, že z peněz
přidělených
na vybavení moravských
evidencí nutnými a pro normální
praxi potřebnými pomůckami měřickými, byly značné obnosy "uspořeny".
Moravská odbočka spolku čs. měř. úředníků státních a stát. pod·
niků utrpěla
odchodem
svého dosavadního
jednatele
kol. Potůčka
na
Slovensko velkou ztrátu. Vzdávajíc mu vřelý dík za jeho obětavou práci,
nemůže ne,ž přáti mu v jeho novém působišti všeho nejlepšího.
J. V.
Upozornění. Veškerá korespondence
Spolku čs. měř. úředníků stát·
ních a stát. podniků -- mor a v s k á od b o č k a - budiž řízena na
adresu:
Jan Vrba, moc. adj., Brno, Zemské fin. ředitelství,
odděl. pro
nové měření.
Z Jednoty
čs. úř. aut. civilních
geometrů.
Pracovní
výbor
.Jednoty konal svoji řádnou schůzi v Praze v sobotu dne 7. listopadu
t. r. za přítomnosti
10 členů.
Jednáno bylo o přípisu presidia Inž. komory, o zřízení sdružení
jednotlivých
kategorií
v rámci Inž. komory.
Po debatě
usneseno
od·
pověděti,
že neuznáváme
t. č. potřebu,
podobné
sdružení
pro civ.
geometry
zřizovati.
Dále vzat
na vědomí
přípis Inženýrské
komory
o žádosti za
zřízení Státní technické
rady a usneseno snahy Inž. komory v ohledu
tom plně podporovati.
Rovněž vzat s povděkem
na vědomí přípis Inžen:r'"rské komory,
ve kterém se sděluje, že bylo Pracovní
sekcí Inž. komory zakročeno
proti jednomu novému civ. geometru,
který zahájení své praxe ozna·
moval širší veřejnosti
tiskopisy,
sepsanými
formou stavovské
cti a
vá.žnosti civ. technika
zcela nedůstojnou.
Dále čten přípis "Spolku měřických
úředníků
státních
a státních
podniků,
týkající
se platové
úpravy
státních
zaměstnanců
všeobecně
a specielně státních
geometrů. Usneseno snahy spolku na příslušných
místech podporovati.
Kol. Krejza podal referát
o výsledku
výborové
schůze Spolku
čs. zeměměřičů, ve které bylo mimo jiné též jednáno o zřízení "Mezinárodní federace zeměměřiČŮ". Jednota snahy tyto vřele vítá a usneseno
vyslati co zástupce Jednoty
do přípravného
výboru pro zřízení Mezinárodní federace zeměměřičů kol. Ing. Zuklína.
Usneseno
předplatiti
pro informaci
členů Jednoty
francollzskJ'
časopis "J,aumal dets Geometres experts",
který hude zasílán k rukám
jednatele
Jednoty
(kol. Prokůpka
v Nymburce)
a bude všem členům
na požáJáni
k disposici.
Dále čten přípis několika
kolegt'í, ve kterem se dotazují na reprodukční
metody knihovních
plánů. Kol. Fiir"t byl zmocněn, aby pro
informaci všech členů napsal do Věstníku Inž. komory podrobný článek o přípustných
reprodukčních
metodách
pro knihovní plány.
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Někteří kolegové si stěžovali, že se jim stává, Žl1 při podání
účtu si strana vezme za znalce civ. geometra ku pOltání posudku o přiměřenosti účtu a často takový posudek dopadne v neprocpěeh kolegy
účet vystavujícího,
jen z toho důvodu, že si znalec ::mz1JyInž. komory
buď špatně vykládá, nebo nebéře zřetel na všeobecná neb zase speciální
ustanovení tarifní, neb si nedá ani tolik práce, aby učet přesně podle
tarifu posoudil, a pak posudek vyzní nepříznivě.
Aby se zamezilo takovýmto
nepříjemnostem,
žádáme· všechny
kolegy civ. geometry, aby strany v takových případech odkázaly přímo
na Inž. komoru, která je pro takové věci nejsměrodatnčj~í.
Kol. Janč informoval
pracovní výbor o poměrech na Moravě.
\! poslední době se často stává, že státní úředníci, ktel;í následkem
restrikce ze státních úřadů odešli a stali se úř. aut. ci". geometry, nedodržují přesně stavovská ustanovení a předpisy, zejména pokud se týče
způsobů získávání práce. Stalo se již, že Inž. komora 11:. ld VI h Jednoty
proti takovým kolegům zakročila, ale podobný případ se Z:lse objevil
u jiného kolegy. Aby se zamezilo takovýmto
stavovsk;ý In nepříjemnostem, žádáme nové kolegy, aby se drželi přesně stávajících předpisů
a nařízení
stavovskýcha
ustanovení
komorních, zejména pokud se
tý'če p·o stránce stavovské cti a vážnosti, a ustanovení tarifní-ch.
Kol. předseda
s politováním
konstatuje,
že sa mezi mladými
členy - úř. aut. civ. geometry - jeví v otázkách stavovský;Jh '.'elká
lhostejnost a netečnost. Vyzýváme proto všechny novli členy, aby přistupovali za členy Jednoty a zúčastnili sepracovnícb
schůzí, konaných
každou prvou sobotu v měsíci.
Kol. Fritsch
podal zprávu pokladní, ve které konstatoval,
že
mnoho členů Jednoty dluhuje ještě příspěvky nej~n()lIl za letošní rok,
ale i za léta minulá. S ohledem na špatný stav naší pokladny žádáme
dluhující členy za rychlé vyrovnání
příspěvků, aby Jednota mohla i
finančním požadavkům správně dostáti.
Příští schůze pracovního výboru koná se v .,ODottl dne 5. prosince t. r. v Praze II., Obecní dům u Prašné brány, pokoj č. 5 V mez.
V Pra:ze dne 21. listopadu 1925.
Prokůpek.

Matematicko-geodetické úlohy.
Dodatečně zjišťujeme, že řešení úlohy z č. 2 - jak bylo uverelněno v č. 6 Z. V. - není ukončeno, poněvadž bylo přehlédnuto,
ŽH
nelze souřadnice bodu Q2 stanoviti zpětným protináním z bodů Q1, A, C
(a z úhlů <tI a ?), poněvadž bod Q2 leží na kružnici těmito 3 body určené.
Pan Dr. Jaroslav H I' U b a n nám k tomuto řešení sděluje:
Mohli
bychom - ani bod Q1 (a úhly 'ft a oh) nehledajíce - narýsovati křivku
jako geometrické místo bodů Q2, jež by - při bodě d, pohybujícím se
po obvodě kružnice k1 - ležely v prodloužení přímky Ad a ve vzdálenosti dQ2 = m; průsek této křivky
s kružnicí k2 by určoval bod Q2.
Aneho mohli 'bychom
nwrýwvati křivku jako geometrické míSJto bodů d, jež
by -'" při bodě Q2, p,ohy:bujícíms.e
poobvodě
kružnice
k2· ležely ns ,p,řimc.e AQ2
a ve vzdáJ.enosti Q2d = m od
hodu Q2 směrem k A ; Iprůsek
této :křivky s kružnicí k1 by
mčoval bod d. - - V ohou
přípwdech by dslší by,lo už
snadné.
Křivlka tat,o vlzhledenl
ke kružnici ko
poloměru. r
a středu O, vzhledem k bodu
A, položenému
na oby-odě
této kružnice a vzhledem na
m
2r
měla hy tvar
na-

A

-y

<
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. rýsovap.ý vedle (pomocí ,proužku papkiJ., na němž déLka. m byla vyzna.čena); při m kJadném, vně nanášeném, obdržíme vnější čá.st (sa.hajíci
až poteČJlu v bodě A na kružnici k zřizenou), při m záJporném, nanášeném 18měremdovnit.ř, o'bdllžíme člÍJst 'o8tatni, hlavně vn.t,řní (a jen
z maJé části též vnější, až po onu tečnus<thající). Při m = 2r zmizí část
vnitřní a ,pli m
2r nebude vněj,ší část ani k bodu A dosahovati. Jakkoli
zdá se býti t3Jto křh7lka zajimarvou, je zajisté její rýs,ování velmi nesnadné
a To:vněž stanovení její analyt'ckél'o-vníce
z,a účelem analytického ře,šení
úkolu nevedlo by asi k příhodnému a pohocUnému řešení.
Avšak, vyneseme-li si body A, B,G podle souřadnic a narýsujeme-li
si kružnice kl, k2 pomocí úhlů a, p, je možno užitím proužku papíl'll,
na němž si vyznačíme délku dQ2 = m a kter)- posunujeme a otáčíme tak,
aby stále bodem A procházel, stanoviti polohu a souřadnice bodů d, Q2,
ležících na kružníci kl, k2 aspoň přibližně;
pak stanovíme ještě souřadníce bodu e. Při tom nemusíme znáti a určovati polohu bodu Ql (a
velikost úhlů 'fl a 'hl, ani přibližné souřadnice bodu Q2 (pouze jeho
polohu na kružnicí k2).
Přibližné souřadnice bodů d, e považujeme
za prozatímní, vy. počteme potřebné směrníky prozatímní (směry dA, dB, de, ed, eG), pro
bod d stanovíme 3 rovnice - podle zásad vyrovnávání souřadnic při protínání zpětném a vyloučením orientační konstanty
redukujeme
je
na 2. pro bod e podobně stanovíme 2 rovnice a redukujeme je na 1
a ještě jednou rovnicí vyjádřime žádanou vzdálenost de = r, t. j. vyjádříme, že tato vzdálenost de má býtí rovna s, ale tak, aby i zde opravy
souřadnic bodů d, e se vyskytovaly
jen lineárně (t. j. čtverec rozdílu
úseček
čtverec rozdílu pořadníc = S2; rozdíly řečené obsahují lineární
a ještě jednourovn:civyjádHme
'žádanou vzdálenost de = s, t. j. vynecháme druhé mocníny a vzájemné součiny oprav dx, dy souřadnic
obou bodů);
z těchto 2
1 1= 4 rovnic o 4 neznámých d.'ťd, dXe,
dYd, dye, vyskytujících
se jen lineárně. sn.adno vypočteme
opravy a
definitivní souřadnice bodů d, e. Avšak ani tento Zpflsob ne ni nějak zvláště
jednoduch$'m, poně'vadž předpokládá
zhotovení a dosti velké měřítko
náčrtku a dosti přesné stanovení prozatímních
souřadnic bodů d a e
z náčrtku, aby ani oprMTY těchto souřadnic nebyly velké, jinak by se
vlivem těchto velkých oprav neobdržely ihned správné
konečné
souřadnice, nýbrž bylo by nutno s těmito souřadnicemi výpočet opakovati,
tedy počítati nové směrníky, sestaviti nově ony 4 rovnice a s novými
opravami dx, dy a řešiti je.
Proto nejjednodušším bude asi toto řešení (viz obraz z č. 6 Z. V.) :
Vypočtěme si m (z 6 deQ'2 o dané straně s a úhlech přilehlých
180-~, 180-'() a úhel p = ~
-1800;
samozřejmě též SI' sz, w.
Zaveďme označení za neznámý
dAR = a a
dAG = s, kdežto
za pomocný a známý (vypočtený) w
p = fI.; pak bude
o=w-o a s+p=w--o+p=w+p-i)=fI.+o
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=
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Ježto dle obrazu je áA.
ti! = QzA, kde při '( =
0
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{
0
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a obdržíme
4 hodnoty
=11;00
a 2 _ 1800 _

-° a

°° ,°

I

1
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I

+

nehledě k
n.3600
,
kde •• je <lído celé;

vka~d';okupiněoou:
hla"
o hodnotamI
skupiny druhé vždy

1,

3

bd v,
a o rZlme
opět 4 hodnoty
Oh 02 = 3GOO - 01'
a a - 3600 _ a

I

9 hodnoty a to jsou
ony, jež vyhovují
rovnici pf1vodní

_ bm + a V 0.2 + b2 _ m2
a. oin a + b. cos ~ +
a cos 03'4=---------+ m = O.
(12
b2
3' 4 3
Z hodnot vypočtených
podržíme onu jedinou, jež vyhovuje nákresu neb pouhému náčrtku;
znajíce
vypočteme pak dA a polohu
bodu d, případně i Q2A a polohu bodu Q2, na konec pak polohu bodu e.
Souřadnice můžeme přezkoušeti, odpovídají-li měřeným hodnotám a, ~ '(, s.
Poznamenati
dlužno, že při rn = O, t. j. při "( = 00 nebo 1800 kterýžto případ se vyskytne jen velmi výjimečně a jen v tom případě,
budou-li body d, e, G tak výškově navzájem položeny, že by přímé pozorování směru dG nebylo možno (prakticky se tu mohou vyskytnouti
jen pHpady "( {\O ueb 1800 a tudíž pi'ece m
O čili m =< O, které nutno
řešiti výše uvedeným zp&sobem) - řešení l'ovnice 0.. sin 0+ b, cos a
o=o
se zjednoduší na tg 1, 2 = - ~, z níž obdržíme 01 a O2= 1800
01, nehledě
k ± n. 360 o,kde n je číslo celé, a opět podržíme jen jednu hodnotu, nákresu vyhovující atd. ; je však patrno, že při m = O máme vlastně úlohu
Pothenotovu, t. j. jako by s = O a že ji ještě snáze známým klasickým
způsobem řešití mllžeme.
Úloha daná (z č. 2 Z. V.J je vlastně zjednodušením úlohy z č. 4
ročníku 1924, jen bod M je vynedlán, čili délka MN je = O: obdobná
úloha by vznikla z úlohv z č. 4 ročníku 1924, kdybychom vynechali
bod O čili učinili délku ŇO = o.
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Zp~ávy osobní.
Pětasedmdesáté
narozeniny Ing. Fr. F i a I y, vrchního stavebního
rady v. v. zem. výboru v Cechách, dávají čs, zeměměřičftm příležitost
vzpomenouti vedle záslužné činnosti stavebně-inženýrské
i jeho snah,
které se nesly po povznesení prací z oboru praktické geometrie. Ing.
Fiala patří k malé skupině těch, kdo sledovali pokrok zeměměříčství. a
se přičiňovali
zejména o zavádění nových typů přístrojů měřických
v praxi stavebně-inženýrské.
Jest vlastním budovatelem
geodetických
sbirek Technického musea v Praze, pro které opatřil díkr své sběratelské
činnosti v oboru zeměměřictví a odbornému pochopení bohatý materiál
mapovní a přístrojový.
Jest pilným odborným spisovatelem a Z. V,
sledoval též jeho literární činnost v oboru zeměměřictvi. Kolegové moravští, kterým
ochotně před několika
lety podal podrobný
výklad
o sbírkách geodetícké skupiny Technického
musea, jejíž jest stálým
předsedou,
vzpomínají
s ostatními
zeměměřiči vřele jeho letošního
jubilea.
Rů.
Jmenování
ve službě evidence katastru
pro daň pozemkovou:
Ing. AI. Š i m ek, vrch. měř. rada, jmenován
dozorčím orgánem pro
obvod zem. finanč. ředitelství v Brne, Ing. Fr. Po t ů č e k pro obvod
zem. fin. řed. v Bratislavě.
U zem. výboru J11()ravského jmenován Ing. R. F '1' e ud e y·r,c,h.meř.
radou.
Práva k užívání stavovského
označení "In~." nabyli .kolegové :
Beneš Jos. ve Vranově na Slov., Cvrk Bedřich v Milevsku, Hájek Vlad.
v N. Jablonném, Haspra B. v Bohumíně, Kepka Fr. y Hradci Králové,
Lev Fr. v Bratislavě, Primmich V. y Užhorodě, Radoš Th. y Jindř.
Hradci, Škoda F. v Mělníce, Te.ufel A. v Praze, Vobr Jos. ve V. Sevljuši
v Podk. Rusi, Winklat K. v C. Lípě a Živna J. v Praze.
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