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Jak možno z normálních rovnic současně a co nejúsporněji
vypočísti neznámé i libovolné funkce jejich, jim příslušné

vahové součinitele Q a součet čtverců odchylek.
Prof. Dr. Jar o s 1a v Hru b a n, hon. doc. české vysoké školy technické v Brné.

Všechna práva vyhrazena autorovi.

V početní praxi geodetické často požadujeme všechny, nebo téměř všechny
v nadpisE:lllvedené veličiny; na př. při vyrovnání souřadnicovém počítáme neznámé
opravy souřadnic dx, dy, součet čtverců odchylek [pvv] a převratné váhy souřadnic,
abychom z nich dále stanovili střední chyby souřadnic ?nx a mg a bodu M.

Všechny žádané veličiny se dosud zpravidla počítaly buď s výměnou abso-
lutních členů normálních rovnic (srov. Jordan, Handbuch der Vermessungskunde,
I. dil, 5. vydání 1904, § 33, str. 100 a násl.), což Gruber (viz Zeitschrift fUr
Vermessungswesen 1925, seš. 7. a 8., str. 133) současným zavedením všech abso-
lutních členů zdokonalil tak, že už se jeho uspořádání blíží níže popsané mojí metodě,
nebo se počítaly s přemísťováním neznámých a normálních rovnic (viz Jordan,
§ 28, str. 91 a příklad na str. 400, kde se hlavně váhy neznámých a vůbec pře-
vrácené hodnoty vahových součinitelů Q určovaly) nebo zvlášť vyhledanými a jen
v je dno d uš š í ch případech možnými vzorci pro výpočet středních chyb souřad-
Dicových (/-l:n /-lg, viz Semerád, Příručka praktické geometrie, str. 263, 267, 271,
srov. i J ordan, již uvedenou str. 91 za (22) a str. 92 pro malý počet neznámých
nebo jen některé vahové součinitele Q). Tyto metody větší nebo menší měrou trpí
buď opakováním četných početních úkonŮ, tedy větší početní prací (při redukcích
potřebné a k nim vypočítávané podily se musí buď zaznamenávati nebo při opětné
potřebě znovu počítati), nepřehledností a obtížnou neb nedokonalou kontrolou, ze-
jména obtížnějším použitím kontroly součtové, nebo neurčují hledané veličiny
všechny, resp. určují je všechny až po výměně absolutních členů normálních rovnic
nebo po přemístění neznámých a normálních rovnic.

Uvedu zde ještě jiný způsob, který je prost uvedených nevýhod a umožňuje
vypočtení všech hledaných veličin d ok on a Ie sou č a s ně, od se b e ne z á v i sIe ,
zpravidla přesněji, přehledně a se stálou a pohodlnou kontrolou, kterého jsem
užíval už v r. 1911 (v disertaci a u agrárních operací v Brně při vyrovnávání
triangulačních bodů obce Mramotic).

K ukázce této početní metody použiji formy zprostředkující bezpodminek;
nejen možné, dokonce ještě zajímavější je užití její u jiných forem vyrovnávacích,
ale tak daleko zde zacházeti nemohu. Mějme rovnice odchylek

anx + bny + enz + ln = Vn, váha pn
počtem n, z nichž se utvoří normální rovnice (v ž dy a n u lov a n é)

[paa] X + [pab] y + [pae] z -+- [pal] = O
[pba] x + [pbb] y + [pbe] z -+- [pbl] = O
[pea] x + rpeb]y -+- [pee] z -+- [pel] =0;:

k nim připojme rovnici pro výpočet součtu čtverců odchylek
[pla] x -+- [plb] y + [ple] z -+- [pll] = [pvv],
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stejniny pro výpočet neznámých x, y, z
A", .x+B",. y+ O",. z+La;=-x
Ay . x + By . y + Oy. z + Lj =-Y
A•. x +B•. y + O•. z + L. = -$,

kde A.,=By= 0.=-1, Ay=A.=
=B", = B. = O", = Oy= L",=Ly==L.=O,a stejniny pro výpočet libo-
volných funkcí F, G ("funkční rov-
nice"): .
- Aj. x - Bj. Y - Oj. z - Lj= - F
-Ag .x-Bg. y- Og.z- Lg=-G,
kde A, B, O, L jsou příslušné, od-
jinud dané hodnoty.

Až potud je to metoda výpočtu
neznámých a jejich funkcí připojením
stejnin a neustálou eliminací, popsaná
mnou v Zeměměřičském Věstníku č. 2,
3 a 5 z r. 1931 a v rozšířeném zvlášt-
ním otisku z téhož, i s výhodami tam
uvedenými, zejména současného zí-
skání všech hledaných veličin [pvvJ,
x, y, z, F, G, dále upotřebení p ou ze
metody eliminační při řešení, stále opa-
kované, až se tím všechny hledané
veličiny vypočtou, a s výhodou zpra-
vidla větší přesnosti, než při vypočí-
távání dalších neznámých neb ostatních
hledaných veličin zpětným dosazením
už vypočtených neznámých neb jiných
veličin do určitých rovnic neb vztahů;
výhodou je též, že lze vypočísti
"funkce" bez určení hodnot nezná-
mých, t. j. [pvvJ, F, G bez výpočtu
x, y, z (mysleme si v následujícim
"eliminačním obrazci" vynechán 5 až
7 řádek, po případě i 5 až 7 sloupec,
a přece se dále popsanou eliminací
vypočtou v 4, 8 a 9 řádku obsažené
"hledané veličiny"), na pf. u pod-
mínečné formy vyrovnávací lze vy-
počísti neznámé sítě bez výpočtu ko-
relát. Jiné výhody byly už výše a jiné
budou ještě níže uvedeny, ale ani to
nejsou ještě všechny.

Nyní - abychom další popis
zkrátili - napišme si po způsobu
u determinantů obvyklém rovnice ty
tak, že neznámé x, y, z vynecháme,
součinitele neznámých od absolutních
členů oddělíme svislou čarou a nor-
mální rovnice od připojených vodo-
rovnou čarou, u normálních rovnic (a
jen u nich) vynecháme znaménko rov-
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nosti a nulu za ním a mimo to i za A"" Aj, A., B., atd. až L. dosadíme příslušné
shora uvedené zvláštní hodnoty; tak obdržíme následující "eliminační obrazec",
v němž pro shora uvedené rovnice platí jen 1. "sloupec absolutních členů
a hledaných veličin", očíslovaný jako 4., ostatní jsou už připojeny za účelem
dalšího výkladu: (Viz "eliminační obrazec A".).

Jest patrno, že proto jsme mohli neznámé vynechati a jejich psaní si ušetřiti,
protože ze sloupců 1-3 a 4 y řádcích 5 až 7 (nebo potom i ze sloupců 1-3 a
5 v řádcích 5--7 atd.) je zřejmo, čím musíme sloupce 1-3 násobiti, abychom
zase dostali úplné rovnice; ale uvidíme dokonce níže, že - podobně jako u de-
terminantů - všechny hledané veličiny vypočteme aniž potřebujeme k tomu věděti,
čím byly sloupce 1-3 násobeny, neb čím by měly býti násobeny, abychom zase
dostali úplné rovnice, aneb co tam bylo vynecháno.

Mysleme si v dřívějších rovnicích místo x, y, z vahové součinitele Ql1=

- [~a] = {aa}, Ql~= [a:] = {al1}, Q13= l~]= {ar}a zároveú místo absolutních
členů a prav)'ch stran 1.~2., 3.... rovnice nyní absolutní členy a pravé strany
tyto: -1=0, .=0, .=0, .=-x, ·=-Qll' .=-QI2,.=-Q13, .=-Qlf'
. = - QIU; tak obdržíme známé vahové rovnice pro výpočet vahových součinitelů
Q11I Q12, Q13, k nimž se jeví býti opět připojeny stejniny pro výpočet hledaných
(a z nich vypočitatelných) veličin x, Q11IQ12, Q13, Qlf' Q1U'Vynecháním Qll' Q12,
Q13 z levých stran všech rovnic atd. obdržíme 1., 2., 3. a 5. sloupec eliminačního
obrazce.

Podobně z další skupiny vahových rovnic pro výpočet vahových součinitelů
Q211 Q22' Q23 získáme. 1., 2., 3. a 6. sloupec eliminačního obrazce, ze skupiny
vahových rovnic pro výpočet vahových součinitelů Q311Q32' Q33získáme 1., 2.,
3. a 7. sloupec eliminačního obrazce atd. atd.; eliminační obrazec můžeme doplniti
součtovým řádkem neb součtovým sloupcem neb oběma (viz 10. sloupec a řádek)
sloužícími ke kontrole. Kontrola je dvojí: Jednak vypočteme an + bn + Cn+ ln = Sn,

[pas], [pbs], [pcs], [pls], [pss] a musí býti a naprosto souhlasiti [paa] + [pab) ++ [pac] + [pal] = [pas] atd., jednak vypočteme potom [pas] - 1 - Af - Au = - A.,
[pbs] -1-J3.r-Bu=-B. atd., -Áj-Bf- Of- Lf= -Sf atd. a -A.-
- B. - O. - L.-- 1 - 1 - 1 - Sf- Su= - S. a musí pak po celou redukci
eliminačního obrazce tento 10., t. j. součtový sloupec (řádek) vždy souhlasiti se
součtem všech předchozích až na přípustné nepatrné odchylky, odůvodněné
chybami v zaokrouhleni (někdy se tento rozdil kontrolní řady a součtu ostatních
píše ještě do nové řady, t. j. sloupce neb řádku); z toho dúvodu značí a bude
na konec muset býti též [pvv] - x - y - z - F - G = - S, - x - QH - Q12-
- Q13- Q1/ - Q1U - Ql. atd.

Nebudu obvyklým způsobem dokazovati některé z užitých rovnic, na př.
[pla] . Qfl + [plbJ . Qf2+ [plej . Qf3- Lf- - F nebo - Au . Qfl - Bg • Qf2-
- Ou . Qf3= - Qfu atd.; tyto a četné jiné vztahy můžeme pak i přímo z eliminač-
ního obrazce vždy vyčísti, máme-li na zřeteli, kterými neznámými jest sloupce
součinitelů právě násobiti, nebo na pf. násobíme-li řádek (sloupec) 5. číslem - [pla),
řádek (sloupec) 6. číslem - [plb], řádek (sloupec) 7. číslem - [ple], sečteme vý-
sledky v nový řádek (sloupec) a srovnáme jej s řádkem (sloupcem) 4. Prvá z výše
uvedených rovnic plyne pak z hodnot a hledaných veličin, obsažených ve sloupci
(řádku) 8.; podobně vhodným násobením řádků (sloupců) 5. až 7., sečtením a
srovnáním s řádkem (sloupcem) 9. obdržíme z hodnot a hledaných veličin obsaže-
ných ve sloupci (řádku) 8. druhou z výše uvedených rovnic.

Shora uvedené a mnohé jiné vztahy obdržíme, resp. dokážeme i přímo
z obrazce. Na př. vyplňme jen 4. sloupec celý a z 5. až 9. sloupce jen 1.-3.
a 5.-7. řádek, poněvadž jen to jsou už známé rovnice (srov. Jordan rovnice (20)
v § 28, str. 90a rovnice (9) v § 29, str. 93). Násobíme-li nyní 5. sloupec číslem
- [pal], 6. sloupec číslem - [pbl], 7. sloupec číslem - [pel] a sečteme, pak abso-
lutní členové tohoto, uvedeným způsobem vytvořeného sloupce se v 1.-3. řádku
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ztotožňuji S absolutními členy sloupce 4. a proto se musí i v 5. resp. i v 6. a 7. řádku
ztotožňovati; odtud, z tohoto srovnáni nově utvořeného sloupce se sloupcem 4. plyne
v 5. řádku [pal]. Qll + [pbl] . Q21+ [pel] . Q31= - x, v 6. řádku [pal] . Q12++ [pbl] • Q22+ [pelJ • Q32= - y, v 7. řádku [pal]. Q1S + [pbl] . Q23+ [pel] .

Q33 . - z a podle toho vyplníme 4. řádek ve sloupci 5. až 7. Násobime-li 5. sloupec
číslem .Af, 6. čislem Bf, 7. čislem Of a sečteme, musime dostati sloupec 8.; v řádku
4. dostaneme takto výraz - Af . a; - Bf . y - Of . z, jenž podle dané funkčni
rovnice je = - F +Lf a proto vyplníme ve 4. řádku 8. sloupce - Lf= - F.
Podobně určime, že 4. řádek 9. sloupce jest vyplniti - Lg = - G. Pak už náso-
benim řádku 5.čislem - [pla], řádku 6. číslem '- [plb], řádku 7. číslem - [plej,
sečtenim výsledků v nový řádek a srovnáním jeho s řádkem 4. obdržíme ve
sloupci 8. vztah Iplal . Qfl + [plb] . Qj~+ [plel . Qj3 -- Lj= - F a ve sloupci 9.
obdobný vztah. Násobíme-li dále 5. řádek čislem Aj, 6. řádek .číslem Bj, 7. řádek
čislem Oj a sečteme, musime dostati řádek 8.; ve sloupci 5. dostaneme takto výraz
~.Aj' Qll - Bj. Q12 - Oj. Q13' jenž je = - Qjl atd. (srov. totéž provedeni se
sloupci a rovnice (6) v Jordanu § 29, str. 93) a vyplníme podle toho 8. a 9. řádek
sloupce 5. až 7. V důsledku pak niže uvedených vztahů pro pn a 1./Jn (pro něž je

-.Aj. Qjl- Bj. Qj2- Of' Q.f3=-Aj. [~aJ - Bj. [~J- Oj. [~/']=
__ [P (A..r. a +-;. (l -r Oj. Y)J= _[P ~ P] = - Q.ff atd.) vyplníme v 8. a

9. řádku i 8. a 9. sloupec; a potom máme přimo z obrazce nejen vztahy ,-- Aj .
• Qll - Bj . Q12 - o,r· Q13= - Q1f atd., ale i -.Ag . Qjl - Bg • Qj2 - Og . Qj3=
= - Qfg atd. Aby byly vždy platné, musi býti pn = Ar. an +Bj. {ln + Oj. rn,
'l/Jn = Ag • an + Bg . {ln+ Og • rm srov. Jordan § 29, str. 92, skupinu rovnic za

(2)[;p~Jvněž se rozumí, že je Q21= Q12 atd. a Qjj= [lppPJ= {pp,} Qrg= Qgj=
.p = {pl,lJ} atd. (Pokračování. - A snivre.)

Trigonometrická triangulace v Maďarsku1).
M. Mo Id a u č u k, měř. kom. Stát. poz. úřadu v Berehově.

V letech čtyřicátých minulého století nabývají poddaní .vMaďarsku různých práv,
až konečně těsně před revolucí maďarskou zrušuje se poddanství úplně a poddaní
nabývají nejen práva vlastnického k pudě\-nýbrž panující šlechta je nucena připustiti
různá zákonitá opatření, směřující k úprave držby a práv užíva.cích.

Přírozeným následkem těchto událostí ja.kož i v důsledku patentu ze dne 20. října
1849, jímž se zaváděl stabilní katastr, bylo, že musel býti vyhotoven též technický pod-
klad, a že musela býti celá země zaměřena.

Podkladem zaměření a vyhotovení map byla trig-onometrická síť, v níž byly roz-
,,;inuty tři soustavy souřadnicové. První je tak zv. "Maďarská soustava", jejíž počátkem
je východní věž bývalé hvězdárny na Ge II é r t o v ě hoř e (Blocksberg-) a všeobecně
je nazývána soustavou budínskou. Osou X j A meridián, jdoucí počátkem. Do této první
soustavy patří též Slovensko a Podkarpatská Rus celou svou nynější rozlohu.

Druhá soustava má za počátek meridián, který probíhá věží kláštera v I van í-
či ch v Chor vát s k u. Tato soustava se vztahovala na Chor.vátsko a Slavonií, vy-
jmá menší částí, jejichž souřadnice byly v soustavě budínské.

Třetí soustava byla pro Sedmihrady, kde stará soustava měla počátek v trigono-
metrickém bodě "V í z a k n a i h e g y" a byla. nazývána soustavou velkosibiňskou (Nag-y-
Rzeben). Zde nutno připomenouti, že této soustavy bylo použito pouze pro měření kon-
kretuáIní, později bylo používáno této soustavy jen při měření pro účely lesnické.
Konkretuální měření y Sedmihradech as v polovici minulého století bylo skončeno úplně
a další měření katastrální bylo prováděno výlučně v nové soustavě, jejíž počátkem je
trig-onometrický bod t. zv. "K e s z t e j h e g y", nedaleko města Ma r o s v á s á r h e I y;
osu X tvoří meridián, probíhající počátkem, azimut v počátečním bodě této sousta,vy
nyl určen astronomicky vojenským zeměpisným ústavem :v roce 1891. Tato sousta.va se
nazývá marošvašarhelskou.

Pro rozvinutí těchto soustav bylo použito v Maďarsku obojích způsobů projekč-
ních, a to nejdříve kong-ruentního a později konformního.

1) Dle návodu uh. min. financi ze dne 17. prosince 1904, č. 1583.
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Při rozvinutí těchto soustav v letech 1853-1863 bylo vrcholným požadavkem, aby
skutečná výměra zaměřených pozemků se nezměnila následkem projekce. Dle u;vede.
ných zásad rozvinuté sítě, byly v celku pojmenovány jako "S t a r é h I a v ní sít ě"
nyní se nazývají - u nás - "Stará uherS'ká bezprojekční síť". Vyrovnání
bylo prováděno zkusmo a povrch zeměkoule nebyl rozvinut do roviny při výpočtu sou-
řadnic: vzdálenosti jednotlivých bodů sítě nejsou rovinné, nýbrž sférické. Avšak nebylo
u\'ažováno vůbec o nevýhodách této projekoe, neboť do jedné soustavy pojmuty téměř
celé Uhry - vyjma Sedmihrad -, ačkoliv země měla značnou rozlohu (Oršava je
vzdálena od počátku soustavy as 418 km, východní část Podkarpatské Rusi as 380 až
390 km). .

Při těchto velikých vzdálenostech .vystupovalo zvláště skreslení různým směrem a
mimo to, když se provádělo později zaměření na místech mezi sebou nesouvislých, vy-
šlo najevo, že pro celou zemi nelze rozvinouti jednotnou soustavu, neboť nelze dodržeti
souvislost map, leda na úkor přesnosti.

Již roku 1860 bylo rozhodováno o tom, zda na místě jedné soustavy bude vhod-
nější zvoliti více soustav menších, anebo bude volena vůbec jiná projekce. Volba padla
pro projekci konformní.

Jak výše uvedeno, od roku 1853 byly ve staré hlavní síti rozvinuty tři soustavy
souřadnicové: 1. budínská, 2. ivaničská a 3. velkosibiňská.

Nás zajímá zejména soustava budinská, neboť souřadnice trigonometrických bodli
celého Slovenska a Podkarpatské Rusi byly vypočteny v této soustavě.

Stará hlavní síť byla rozdělena na 6 skupin, z nich 3 měly svůj počátek v bu-
dínské soustavě; jmenovitě: a) hlavní síť zadunajská, b) hlavní síť slavonská, c) Wavní
síť vojenského pásma pohraničního v Chorvátsku.

K rozvinutí zadunajské sítě bylo použito základny měřené u Vídeňského Nového
Města Liesga.nÍg'ema měřených ÚWŮpřed rokem 1848 vojenským zeměpisným ústavem.
Z těchto dat byly vypočteny souřadnice tri~onometrických bodů Bar s ony o s a K (j-
r o s h e g y a tyto vztaženy k počátku budíl1ské soustavy. Současně byl sta.noven de-
fínitivně azimut této strany. Triangulačm úřad pak v letech 1853-1856 rozvinul nej-
óříve síť I. řádu: potom II. a III. řádu měřením úhlů theodolitem. Vyrovnáni měřených
úhlů provedeno zkusmo a souřadnice bodů byly vypočteny z více trojúhelníků, z nichž
průměr byl vzat jako konečný výsledek.

Body IV. řádu, futeré byly podkladem pro podrobné zaměření, byly stanoveny
graficky měřickým stolem na papíru, přilepeném na skleněnou desku, a sice v měřítku
l,i: 14.400. Přesnost určení trigonometrických bodů IV. řádu byla méně uspokojující než
trigonometrických bodů vyššího řádu, zejména proto, že tyto body byly určeny v pěti-
násobku měřitka podrobného zaměření. .

Rozvinutí hlavní sítě slo,venské provedeno v letech 1855 a 1856 tak, že bylo po-
l užito stran ze sítě zadunajské a měření úhlů provedeno vojenským zeměpisným ústavem.
Byla vypočtena síť dvojím řetězem a,ž k východnímu konci župy marmarošské, odkud
I'Iavděpodobně bylo provedeno připojení na měřenou základnu u Radovce. Souřadnice
jsou vypočteny v budínské soustavě.

Sítě I. až III. řádu byly určeny trigonometricky připojením se na síť zadunaj.
skou. Síť IV. řádu byla určena graficky a tri~onometricky; a to v, župách li p t o v s k é,
z vol e n s k é a v menších částech žup sousedních, dále na Podka,rpatské Rusi v střední
tá.sti župy m arm a r o š s k é byly určenv graficky, v ostatních částech této sítě byly i
hody IV. řádu určeny trigonometricky. "

Vyrovnání i v této síti byl() prováděno zkusmo. Přesnost této sítě lze určiti po-
rovnáním stran trojúhelníků této sítě se stranami sítě nové, která byla rozvinuta vy-
rovnáním metodou nejmenších čtverců. Přesnost u stran sítě 1. řádu je 1: 28.000.

Výsledkem shora uvedeného postupu je, že třeba délky stran jednotlivých částí
sítí jsou správné, ukazují se úchylky smerove, zejména při přechodu z jedné části na
druhou.

Jelikož bylo zřejmým, že uvedeným způsobem jednotnou síť rozvinouti nelze, bylo
proto roku 1860 započato se zhotovením sítě jednotné, a pro část země do této doby ne-
zaměřenou, byla tozvinuta n o v á je dno t nás í ť, čili "N o v á h la.v n í síť", jak
byla všeobecně označena.

Rozvinutí této nové sítě provedeno dle zásad k o n for mn í pro j e k c e a vy-
rovnání prováděn(} metodou nejmenších čtverců. Nová hlavni síť se rozděluje na tři sku-
piny: a) síť maďarská, b) zadunajská, c) sedmihradská. .

Souřadnice bodů sítě maďarské a zadunajské jsou vypočteny v soustavě budin-
ské, kdežto sedmihradské jsou ':fT soustavě marošvašarhelské.

K rozvinuti sítě maďarské bylo. použito těchto základen:
1. základny u Vídeňského Nového Města . . . . 5000'778 sáM,
2. základny u Partin v Haliči . . . . . . 3149'197 sáhů,
3. základny u Svaté Anny (nedaleko města Aradu) 4623'070 sáhů,

• 4. základny u Radovce v Bukovině. . . . . . . . . 5199'597 sáM.
Dále bylo p(}užito trojúhelníků, sp(}jujících základny, úhly těchto troiúhelníků byly mě-
řeny vojenským zeměpisným ústavem a roku 1857 byly zčásti přemeřeny. Postup roz·
vinutí sítí byl následující:
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Základna uVideňského Nového Města byla spojena přes Budapešť trig-onometric-
kým řetězem se základnou u Svaté Anny a u Budapešti odbočeno směrem severním dru-
hým řetězem k flákladně u Partin. Celkem utvořeno 100 trojúhelníků se 71 body. Prů-
měrná chyba trGjúhelníkového uzávěru je v této skupině ± 0'93 vteřiny. Vyrovnání trig.
řetězu provedeno v jedné skupině metodou nejmenších čtverců, bylo nutno vyřešiti 154
podmínečných rovnic. Průměrná chyba úhlů pG vyrovnání jest ± 1'3".

Druhou vyrovnávací skupinu tvořil trig-. řetěz, spojující základnu u Partin se zá-
kladnou u Radovce a tuto pak se základno a u Svaté Anny, má 75 bodů se 106 trojúhel-
níky. Průměrná chyba trojúhelníkového uzávěru je ± 0'863". V této skupině bylo nutno
vyřešiti 165 podmínečných rO,vnic. Průměrná chyba jednoho úhlu po vyrovnání je 1'7".

výpočty trvaly téměř 4 roky a byly skončeny roku 1864. .
VyrGvnané úhly a délky stran, odvozené ze základen pomocí měřených ÚWŮ, byly

llOdnoty sférické, proto úhly byly zmenšeny o exces sférický a délky byly zvětšeny o
příslušnou hodnotu v. důsledku zvětšení následkem projekce stereografické. Tím byly
převedeny hodnoty sférické v hodnoty rovinné a po orientaci soustavy byly vypočteny
pravoúWé rovinné souřadnice bodů. Orientace soustavy provedena určením azimutu strar
ny trigonometrických bodů G e 11é r t h é gJY- N a g y s z á I, který byl od azimutu vídeň-
ské hvězdárny odvozen geodetickým způsobem a rovná se 191025' 52'19".

Počátkem soustavy zvolena opě.tně jako v soustavě staré ;východní věž bývalé
hvězdárny na Gel1ertově hoře. Osa X je totožna s meridiánem, probíhajícím počátkem.

V pozdější době, podle postupu prací zaměřovacích, byly rozvinuty sítě i na těch
částech zemí, které nezapadly do výše popsaných trig-onometrických řetězů, nýbrž zů-
staly prázdné.

V roce 1890 byla trig-onometrická síť v župě s atm a r s k é nově propočítána, a
sice až do západních hranic této župy proto, jelikož roku 1874 základna u Radovce byla
opětně měřena a bylo zjištěno, že při měření této základny v r. 1818 - kdy byla pouze
jednou měřena - vloudila se chyba. Bylo tudíž nutno síť propočítati a chybu odstraniti.

R. 1885 vojenský zeměpisný ústav měřil základnu u Buda,pešti ,v délce 22·10'006 sáhů
pro stupňové měření. Tato základna byla připojena k siti. a jeji délka vypočtena ze sítě
činí 2239·965 sáhů, ,díference 0'041 sáhů, čili 1 : 53.000.

Ze sítí prvního řádu· byly určeny body sítě II. a III. řádu, jichž souřadnice byly
vyrovnány metodou nejmenších čtverců ze 4-5 bodů. V nové síti body IV. řádu se
určují trig-onometricky, úhly se měří theodolitem alespoň ve 4 směrech tak, aby bod byl
aspoň ze dvou trojúhelníků určen a jedním směrem kontrolován. Za konečné souřadnice
Ile berou průměry vypočtených souřadnic z více trojúhelníků. Souřadnice zvláště důleži-
tých .bodů IV. řádu se vyrovnávají metodou nejmenších čtverců. Ke konci nutno se zmíc
nitI o stabilisaci trig-onometrických bodů.

Z trig-onometrických bodů původně byly stabilisovány pouze body vyššího řádu a
síce kameny, kdežto body IV. řádu, které byly určeny graficky, nebyly vůbec stabiliso-
vány. Trig. body vyššího řádu byly stabilisovány ihned při triangulaci, velmi často
pouze podzemní značkou. Z bodů IV. řádu určených trigonometricky byly stabiIisovány
do r.. 1867 pouze důležit·ější. Body I.-III. řádu byly stabilisovány od r. 1877 vždy ka-
meny a stabilisaci jejich prováděli úředníci triang-ulačního úřadu. Naproti tomu stabili-
saci bodů IV. řádu vykonávali úřednící, provádějící podrobné zaměření, buď kameny neb
dřevěnými koly. Od r. 1901 stabilisovaly se body IV. řádu výhradně kameny as 90 cm dl.,
horní část opracovaná má rozměry 25X25 cm. Vrch kamene je jehlancovitý a opatřen kříž-
kem" přední strana má nadpis K. F. a zadni strana jest opatřena letopočtem, každý bod
hyl označen též podzemní značkou do cih ly neb kamene vyrytým křížkem.

Rozvinutí síti zadunajské a sedmihradské se zde nezabývám, poněvadž se našeho
státu nedotýká.

Résumé: Lat r i a n g u I a t i o n hon g r o i s e. Vauteur mentionne les réséaux
trigonométríques, éxécutés sur le territoire de la Slovaquie par l'ancien gouvernement
ďAutriche-Hong-rie.

K zaměřování trvale viditelného rozhraniéení.
Ing-. Ludvík Dole žal.

Podle § 2 prováděcího nařízení čís. 6411930 Sb. z. a nař. ke katastrálnímu zákonu
rozumí se pod trvale viditelným rozhraničením zpravidla zeď, terasa, mez, alej nebo
podobné jiné viditelné rozhraničení. Tímto ustanovením je vyslovena jen zásada, jejíž
uplatnění v praxi se řídi příslušnými parag-rafy stavebního řádu a obec. obč. zákona.

Ustanovení § 14, odst. 1. kat. zákona (budovy buďtež' vyznačeny v pozemkovém
katastru podle svého věnování v r o z li a h u s v éJh G půd 'o,r y s u na. přirozeném po-
vrchu zemském), je správné a vyslovené zásadě neodporuje, bude-li tu v praxi ovšem při-
Wíženo také ke stavehní čáře. .

. Zjistil jsem, že nebyl mnohdy brán na stavební čáry patřičný zřetel ani při oddě;-
lov~ní stavebních míst, byla-li již - byť jen jednou stavbou- založena ulice, ani při
zhotovování t. zv. kollaudačních plám\ (vyznačeni novostaveb), na jichž podkladě se po.dle
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vykázané zastavěné plochy vyměřuje příslušný poplatek (za stavební dozor i stočné) a
provádí zákres do mapy, v níž nelze pak podle půdorysu (směrodatné pro poplatky) po-
lohu stavební čáry vždy bezpečně určiti (směrodatné pro výměru staveb. parcely). Jde-li
zásadně o přesnost, nerozhoduje, je-li rozdíl malý či velký.

Důležitost určení stavební čáry vyplývá z ustanovení § 17 t. zv. městského staveb-
ního řádu z 10. dubna 1886, čís. 40 čes. zem. zák.: "Úřadem ustanovenou s t a ve b n í
č á r u a niveau d I u ž n o z ach ovat i. V úzkých třídách nebo ulic.ích toliko 12-15 m
širokých risality nebo jiné výstupky čáru stavební nepřesahujtež o více než 15 cm, po-
kud se týče o 30 cm; v třídách nebo ulicích ještě užších zřizovati risality aneb výstupky
naprosto se zakazuje. V širokých třídách a na prostranstvích může se vzhledem k umělec-
kému provedení fa<;ady se svolením vlastníka pozemku dovoliti vět š í v Ys t o u pen í
z čáry stavební, jde-li o zřízení soklů, risalitů, výstupků na sloupech nebo pilířích a
; schodů zevnějších."

Takové výstupky jsou najmě u význačných budov s členitým průčelím četné a pod-
statných rozměrů, takže půdorysný obrys soklů a výstupků netvoří de fakto stavební par-
: celu, neboť je vlastní majetkovou hranicí při ulici stavební čára (jádro zdi), ačli nemusil
býti pro výstupky většího rozměru pozemek vykoupen! Má-li býti vyhověno § 11, odst.
2. prováděcího nařízení čís. 64/1930 (při použití přesnější metody budiž zpravidla po-
užito také většiho měřítka pro vyhotoveni měřického operátu; vždy však buďdbáno, aby
p o zem k o vád r ž bab y lan a map á c h z ř e tel n ě v Ý z nač e na), musi býti při
měření stavební čára určena, v plánu (mapě) zakreslena a slučkami podle § 79 kat. zák.
· majetkové poměry znázorněny, má-li býti katastru (číselných údajů) použito pro účely
uvedené v § 3, odst. 2. kat. zák.

V obr. 1. a 2. jsou k objasnění věci znázorněny stavební čáry a majetkové poměry
vyznačeny slučkami. (V obr. 1. je vyznačena ještě neupravená ulice. Tu by "rozsah půdo.
rysu na přirozeném povrchu zemském" chybně znázorňoval hloubku domu. V obr. 2. pro
· přehlednost sokl nevyznačen.) Obrazy 3. a 4. představují skutečnost u hradeb do ulice
(pro vytyčování v sousedství!).

Při určování majetkových hranic, daných oplocením, tvoři vlastnickou hranici lic
hradby podle obr.5. a 6. a nikoliv snad střed pilíře, kuny a pod., jak je tomu jen u hradeb
společných, kde není pilíř jednOlStra,nný,ale s hla.vicí.Tvoří-li je mez, nutno se říditi usta·
;novením § 854 o. o. zák.

Několik poznámek ke studiu zeměměřičského inženýrství na
čsl. vysokých školách technických.

Ing. Václav Hlavsa.
V závěru svého článku "vývoj studijního programu zeměměřičského na čes. vys,

: učení technickém v Praze" 1) doufá prof. Petřík, že, než uplyne druhé desetiletí naši
republiky, bude uskutečněna dávná tužba čsl. zeměměřičů po vybudování úplného studia.
zeměměřičského inženýrství, t. j. bude zřízena samostatná čtyřletá vysoká škola země.
měřičského inženýrství v rámci vysokého učení technického v Praze, po případě budou
,zřízeny samostatné odbory zeměměřičského inženýrství na obou vysokých školách tech"
nických v Brně. .

Druhé desetiletí republiky však pomalu se schyluje ke konci a zdá se mi, že velmi
málo známek nasvědčuje, že by došlo k uskutečnění zmíněné tužby. Mají tudíž násle.:
dující řádky především dáti podnět k akcím povolaných kruhů, aby nejen v zájmu ve,
řejné správy, ale i všeho občanstva došlo co nejdříve k doplnění zeměměřičského studia.
2e jde o oprávněný požadavek, plyne i z toho, že při projednávání osnovy zákona čís,
115/1927, o úpravě zeměměřičsk~ho studia, se usnesl rozpočtový výbor senátu na re~
'soluci, vyzývající vládu, aby učinila přípravy, po nabytí patřičných zkušeností, k vy~
,budování čtyřletého zeměměřičského studia v každém případu v době nejbližší '). "

Mám před sebou studijní programy narok 1934/35 všech tří našich vysokých škol
se zeměměřičským studiem a pozoruji především, že není v nich, pokud jde o země.,.
měřičství, věnována stejná péče jednotlivým povinným 3) studijním předmětům, na př;
pro matematiku, jež je předmětem první státní zkoušky, jest určeno v Praze celkem
23 semestrálních týdenních hodin a 8 hodin cvičení, v Brně na české technice však
20+ 8 hodin a na německé technice 26+ 4 hodiny nebo pro vyšší geodesii s geodetic~
kým počtářstvím m. běhu, jež je předmětem druhé státní zkoušky, jest určeno v Praze
, 10 + 6, v Brně na české technice 6+ 8 a na německé 6+ 10 hodin a pod.

Uváživ tuto nejednotnost a zvláště potřebu náležitého odborného vzdělání čsl.
,zeměměřičského inženýra, považuji za nutné rozšířiti dosavadní předepsané studijní
předměty, jak jsou vykázány v semestrálních týdenních hodinách pražského studijníhQ
·programu, o 1 hodinu cvičení u geometrické optiky, 2 hodiny přednášek a 1 hodill1~

1) Viz Zeměměřičský věstník 1928, str. 249 a násl.
') Viz Zeměměřičský věstnik 1927, str. 151.
3) Podle zkušebního řádu. Viz Zeměměřičský věstnik 1928, str. 279 a násl.
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cvičení u I!:eodetického počtářství I. běhu, 1 hodinu cvičení u I!:eol0l!:ie,3 hodiny před-
nášek a 2 hodiny cvičení u nauky o zemědělství, 1 hodinu cvičeni u nauky o lesnictvÍ,
1 hodinu cvičení u pudoznalství, 1 hodinu cvičení u konstrukce I!:eodetických stroju a

~')vání, 6 hodin cvičení u nižší geodesie (incI. I!:eodetickéhopočtářství II. běhu), 3 ho-
diny přednášek u soukromého práva, 1 hodinu přednášek u veřejného práva, 2 hodiny
cvičení u kartol!:rafického zobrazování, 2 hodiny cvičení u reprodukce plánu a map,
2 hodiny cvičení u měřeni podzemních prostor, 2 hodiny cvičeni u stavby měst, 1 ho-
dinu přednášek a 4 hodiny cvičení u encyklopedie pozemního stavitelství a obdobně
u encyklopedie inženýrského stavitelství konstruktivního a dopravního a u encyklopedie
inženýrského stavitelství vodohospodářského a kulturního, 1 hod. přednášek a 1 hod. cvi-
čení u fotogrametrie.

Mám při tom na mysli, aby rozsáhlejšími cvičeními u nižší I!:eodesie získal po-
sluchač větŠíc.h praktických znalostí ve svém nejhlavnějším studijním předmětu, aby
podrobnějším studiem jednotlivých oboru soukromého práva (incI. úvodu do právní vědy)
získal vědomostí, jichž zeměměřičský inženýr při stálém styku s občanstvem a knihou
pozemkovou nejčastěji potřebuje, aby netoliko teoreticky, ale i prakticky se obeznámil
mnohem podrobněji než dosud se zem.ědělskýma lesním hospodářstvím, pozemním stavi-
telstvím, inženýrským stavitelstvím všeho směru atd. V oboru veřejného práva bych
doporučoval obeznámiti posluchače s úplnou orl!:anisací veřejné (státní i autonomní)
správy, zejména jednotlivými úřady a jejich pusobností, jakož i s institucí veřejných
notářů a advokátu. Při kartol!:rafickém zobrazováni považoval bych za žádoucí podrob-
něji probrati matematický zeměpis, výpočty v projekcích a soustavách všeho druhu a
zejména také přeměny (transformace) souřadnic jednotlivých projekCÍ a soustav na-
vzájem.

Zmíněné prohloubení studia v dosavadních zkušebních předmětech by činilo
u přednášek 13 a u cvičení 35, celkem 48 semestrálnich týdennich hodin a je zřejmo, že
nedalo by se vubec vměstnati do nynějšího tříletého studijního pr0l!:ramu.

Z dlouholeté své prakse katastrálního zeměměřiče však pociťuji nedostatečnost
dosavadní vysokoškolské přípravy a navrhuji rozšířiti zeměměřičské studium zavedením
následujíCÍch dalších studijních předmětu (v závorce jest u každého uveden počet seme-
strálních týdenních hodin přednášek a cvičení):

Numerické metody početní a počítaCÍ stroje (4+ 4);
Grafické metody početní (2+ 2);
Vektorová I!:eodesie (1+ 1);
Základy I!:eofysiky (2+ 2);
Geodetický seminář (O + 2);
Trasovací práce (2+ 2);
Org-anisace správní služby zeměměřičské státní i samosprávní (2+ O);
Instituce civilních techniku a stavebních živností (1+ O);
Předpisy o řízení správním a soudním (2+ O);
Právo polní, lesní, rybniční a honební (2+ O);
Právo pracovní a pojišťovací (2+ O);
Odhad pozemku a předmětu s pozemky spojených (1+ 2);
Ochrana památek a přírody (1+ O);
Hospodářský zeměpis republiky Československé (2+ O);
Ag-rární zřízení a jeho vývoj (2+ O);
Inženýrské plánování (1+ O);
Výkup pozemku pro technicko-hospodářské stavby (2+ 1).
Potřebll mnohých z těchto předmětu uznávaly již vysoké školy a doporučovaly je-

jich studium posluchaČ'Ůmzeměměřičského inženýrství, jak lze seznati ze studijních pro-
g-ramů; těmi předměty se nemíním zde tedy zabývati. Praktický zeměměřič je v běžném
styku se soudy a politickými úřady a potřebuje býti obeznámen s předpisy o řízení
u těchto soudu a úřadu, dále musí znáti předpisy, vztahujíCí se k pudě (polní pych a
právní předpisy lesní, rybniční, honební a pod.), s nimiž jeho činnost má mnoho styč-
ných bodů, musí ovládati předpisy pojišťovací, poněvadž buď sám podléhá pojistné po-
vinnosti anebo zaměstnává personál této povinnosti podléhající, potřebuje znáti postup
a pře d p i s y o o d had o v á n í p o zem k u, bud o V a j i n Ý c h s t a v e b, str om o v í
a pod., poněvadž i to je často předmětem jeho činnosti. Považuji za velmi potřebné,
aby zeměměřičský inženýr ovládal předpisy o ochraně přírody a památek, zejména ne~
movitých (stavebních a přírodních), aby ovl.ádal základní zásady první lékařské pomoci,
poněvadž při svém velmi častém a dlouhotrvajícím pobytu na venkově je nucen, přř
různých nehodách svého pomocného personálu rychle zakročovati v zájmu jeho zdraví
a i veřejných prostředku.

Uvedené rozšíření studia representuje 30 semestrálních týdenních hodin přednášek
a 17 hodin cvičení, tedy celkem 47 hodin. Uvážíme-li, že dosavadní pražské studium
zabírá 143 hodiny přednášek a 92 hodiny cvičení a připočteme-li výše uvedené návrhy
na prohloubení a rozšíření tohoto studia, shledáme, že celé studium by zabralo 330 seme-
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fltrálních týdenních hodin, t. j. po čtyři roky celkem 41 týdenních hodín, což je jistě
velmi značné zatížení studujícího 4). Bylo by tedy čtyřleté studium plně odůvodněno.

Na konec pak jako praktický katastrální zeměměřič si dovolím několik poznámek
ke studijním programům. Je jisto, že nejméně polovíci absolventů zeměměříčského inže-
nýrství absorbuje katastrální služba a teprve z druhé polovice se doplňují měřičské
stavy v ostatních oborech veřejné správy (státní i samosprávní) a stav civilních geo-
metrů (oprávněných zeměměřičů) a jen nepatrný zlomek odchází do soukromých služeb
(zejména velkostatkářských) anebo privatiSuje. Přál bych si proto, aby potřebám kata-
strální služby byla u nás věnována při zeměměřičském studiu větší péče než dosud a
zejména bych považoval pro praktický výcvik studujících za zvláště potřebné, kdyby
aspoň některé praktické předměty přednášeli učitelé, kteří z vlastní úspěšné prakse jsou
podrobně obeznámení s katastrální službou a jsou způsobilí k učitelskému úřadu. Po
této stránce však nejsem spokojen, a to ani studijním programem brněnské české tech-
niky, ač se vyslovené zásadě blíží nejvíce ze všech programů, neboť i to je mi příliš
málo. Zástupci katastrální služby jsou sice zastoupeni, a myslím v dostatečném počtu,
ve zkušebních komisích pražské a české brněnské, ale to už pro přípravu dorostu nemá
vůbec žádného významu; nepochopuji však, že zástupce katastrální služby jsem nenalezl
ani ve studijním programu zeměměřičském ani ve zkušební komisi zeměměříčské na
brněnské německé technice, která přece, rovněž jako obě druhé vysoké školy, také do-
dává dorost pro tuto službu.

Résumé: R e m a r q u e s á l'é d u c a t i o n des ing é n i eur s - g é o m e t r e s
a u x U n i v e r s i t é s tec hni q u e s t c h é c o s lov a q u e s. L'auteur démontre la né-
eessíté du prolongement de l'étude des ingénieurs-géometres de trois ans ft quatre ans.

Zprávy odborné.
Mezinárodní federace zeměměřiěská. - Schůze Stálého výboru v Bruselu.

Na dny 31. srpna a 1. září t. r. byla svolána do Bruselu schůze Stálého výboru
mezinár. federace zeměměřičské. Prvý den sjezdový byl současně závěrečným dnem národ.
kongresu belgických zeměměřičů. Belgičtí kolegové přichystali účastníkům sjezdovým
vřelé přivitáni a připravili též řadu společenských událostí, recepcí a p., jimiž chtěli ci-
zím delegátům zpříjemnit několikadenní pobyt v hlavním městě své země. Bohužel však
tragický skon mladé, v celém národě velmi oblíbené královny belgické, přinutil je celý
program podstatně pozměniti a omeziti na 2 přátelské večeře (bez zástupců úřadů a ofi-
cielnich proslovů) a na dvě jednodenní exkurse do nejzajímavějších měst a míst belgic-
kých. Tím více času a větší pozornost mohl věnovati Stálý výbor svým pracem.

Schůze jeho řídil předseda Mezinárod. federace plk. C o 1e spolu s generál. sekre-
tářem a pokladníkem maj. K i IIí c k e m. Zastoupeno bylo celkem 10 států, a to: A n-
g I í te, Bel g i e, O e s k o s loven s k o, r ran (l i e, H o I a n d s k o, I t a 1 i e, J u g 0-
slavie, Polsko, Švédsko a Švýcarsko; omluvilo se Dánsko. Z osobností
známých svým zájmem o mezinárodní styky zeměměřičů byli zejména přítomni: Baltens-
perger. Beníest, Bourgoin, Delessert, Fanti, Heínes, Kralj, Roupcinsky, Surmacki. Vranckx
a m. j. Postrádána byla účast největšího fedrovatele mezinárod. styků, čestného před-
sedy a zakladatele federace prof. R. Dan g c r a. O výsledcích jednáni bude vydána po-
drobná úřední zpráva, přesto však uvedeme již nyní, alespoň ve stručném výtahu, obsah
jednání a nejdůležitějších usnesení.

Především byl schválen zápis o poslední schůzi stálého výboru, konané v Londýně
1934 a zpráva pokladní (po zprávě revisorú Heinese a Vranckxa). Na dotaz předsedu,
jakých úspěchů dosáhly národní Unie zeměměřičské v jednotlivých státech od posled-
niho kongresu, přihlásil se delegát A n g 1 i e (zaznamenává úspěch ve vedení katastru),
Hol a n d s k a (vykazuje úspěch v organisaci a pracech civilních zeměměřiČŮ), I t a 1i e
(konstatuje rozšíření púsobnosti zeměměřičů v oboru liytové péče na venkově, spojení
činnosti zeměměřičů s činností agrár. expertů a k tomu přiměřenou úpravou studia,
schváleni tarifu zeměměřič. praci vládou, rOlmach letecké fotogrltJIletrie v katastrálním
vyměřování) a P o Is k a (rozvoj zcelovacích prací, zjednodušení měřic. ínstrukcí, nová
bonitace půdy. reambulace kaL. map v býv. rakouském území a nové měření v býv. ruS-
kém území, i:ijednoceni rúz;ných kateg-orií zeměměřičů, rozšíření a prohloubení studia, po-
kud jde o stavbu měst). Požadavek holandského delegáta H€ i nes a, ahy otištěn byl
dodatečně referát prof. S c her m e r s hor n a o moderních metodách a strojích mč/ie-
kých, vypuštčný ze zprávy o kongresu lÚ(l.lýnském, vyvolal debatu, jež byla ukončena
usnesením, "že referát stejně jako ostatní zadržené zprávy bude možno otisknout, dovo-

4) Průměrné týdenní zatížení posluchače pražského vysokého učení technického
podle posledních studijních programů činí u inženýrského stavitelství konstruktivního a
dopravního 39, vodohospodářského a. kulturního 40, u architektury 39, u inženýrství
:strojního 35, elektrotechnického 38, chemického 40, zemědělského 42 a lesního 34 hodiny.
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Jí-li to stav pokladny". Prozatím doporučuje se Národ. uniím, aby otisk ly neuvereJnene
lIprávy svých členů ve svých orgánech. Dále bylo usneseno - v zájmu bystřejšího spádu
jednání na příštích kongresech - omeziti kongresové debaty v komisích na určité, pře-
dem určené a všem účastníkům včas oznámené otázky a problémy, k nímž se mají vzta-
hovati i referáty písemné. Národní unie budou požádány, aby oznámily, které věci by si
zvláště přály, aby byly projednány. Současně stanoveno, že "zeměměřiči-junioři" budou
míti i na příštím sjezdu svou komisi (mají své zvláštní organisace v Anglii, ve Francií
a Belgii).

Vzata na vědomí demise Rumunska a Španělska. K žádosti italského delegáta,
aby italština byla uznána za ofícielní jazyk, bylo poznamenáno, že federace nerozlišuje
oficielních a neoficielních jazyků, že však tlumočnice federace (pí. Baumannová) může
překládati jen ve 3 jazycích (franc., angl., něm.). Dále byla uvedena na přetřes otázka
členstvi "měřičů budov" (métreurs). Usneseno, že členy federace mohou býtí ve smyslu
stanov jen zeměměřiči, a tedy v tomto případě zem ě měř i č i, zabývající se též měře-
ním budov (t. j. "géometres-métreurs", nikoh pouzí "métreurs"). Přihláška sdružení "Ame-
rican Institute of Real Estate Appraisers" za člena federace odkázána k posouzení angl.
presidiu, které je zmocněno rozhodnouti o přijetí kladně, zjistí-li, že členové amer. sdružení
vyhovují definici zeměměřiče, dané stanovami. Presidium stálého výboru sestaví (podle
zprávy prof. Dangera) a dá vytisknouti propagační brožuru, obsahující stručné vylíčení
historie a poslání mezinárodní federace zeměměřičské, její stanovy a adresář dnešních
svých členů (Národ. unií) i jejich oficielních časopisů. Komise pro "Technický slovník
zeměměřičský" a způsob práce na slovníku mají býti zreorganisovány; jako podklady
pro další práci označeny vedle lístkového seznamu technických termínů prof. Pe tří k a
anglicko-francouzský technický slovník F e r I' i e I' Ů v a ital.-něm.-franc.-angl. slovník
W e ber ů v ("Dizionario tecnico", Milán 1908). Konstatován byl dále pokrok v pracech
komise pro vzorný k a t a str, jež založila vPaříži ústřednu dokumentů, týkajících se
organisace vzorného katastru; podobný účel sleduje i katastrální úřad v Londýně, jehož
představitel V. L. O. S h e p par d sestavil "Rozbor vzorného katastru", jejž federace
dává svým členům k disposici. Obsáhlé bylo jednání o členském příspěvku. Presidium
předložilo návrh, aby dosavadní příspěvek byl podstatně zvýšen (asi na dvojnásobek),
avšak na přání projevené zástupci států se znehodnocenou valutou bylo usneseno zvý-
šiti jej jen mírně. Na příště bude činiti jednotný příspěvek 100 fr. šv. (místo dosavadních
75 fr. šv.) a za člena-jednotlivce se bude platíti 0'30 c. šv. (místo dosavadních 0·25 c.
šv.). Generál. sekretáři bylo uloženo, aby zjistil dnešní počet členů jednotlivých Národ.
unií. Na konec zvolena (aklamací) za místa příštích sjezdů stálého výboru: Bělehrad pro
r. 1936 (konec srpna) a Paříž pro r. 1937. Kongres se bude konati v r. 1938 v Římě.

Kolega K r a Ij zve srdečně jménem jugoslávské unie zeměměřičské českoslov.
zeměměřiče na sjezd bělehradský a očekává jejich hojnou účast. Rš.

Výstava čsl. pozemkového katastru. Ka žádost Zájmové skupiny zeměměřičské při
SIA uspořádala Ústřední správa pozemkového katastru ve dnech 22.-27. června t. r.
v rámci Jubilejního sjezdu čsl. inženýrů v~rstavu katastrálních prací. Na výstavě, která
byla umístěna v nových místnostech Reprodukčního ústavu min. financí v Praze-Bubenči,
byly zastoupeny Triangulační kancelář min. fin., Archiv map katastrálních v Praze a
Reprodukční ústav min. fínancí.

T r i a ni g u 1a ční k a n cel á ř vystavovala v hístorické části náčrty sítí stabil-
ního katastru a výpočetní plány z trian~ulací maďarských. Ukázkami vlastní práce byly
náčrty jednotné katastrální sítě, ~rafícké obrazy normálních rovnic, řešených při vyrov-
nání této sítě, součástky triangulačního operátu, jako místopisy, triangulační listy, růz-
né pomůcky početní, jako formuláře, diagramy, tabulky a j. Signalisační stavby byl~'
znázorněny na modelech a na řadě fotografických snímků. Kromě toho byly vystaveny
i stroje, jímiž bylo měřeno v jednotné síti a to theodolity fy Fennel . a Breithaupt. Po-
slední pracovní období triangulační kanceláře bylo na vÝstavce charakterisováno pro-
jektem základní sítě trigonometrické, která má . sloužiti Ííčelům vědeckým. Mimořádná
péče, věnovaná této síti. byla doložena protokoly o rekognoskacích, plány železobetono-
vých observačních pilířů a ukázkami místo pisů.

Cílem výstavky ar c h i v u map k a ta str á In í c h bylo znázorniti vývoj pozem-
kového katastrl). v Čechách. Návštěvník mohl tu spatřiti části nejstarších operátů, na pod-
kladě jichž byla vybírána pozemková daň od první berní roHy z r. 1654 až do kombino-
vaného tereziánsko-josefinského katastru. Novější vývoj, počínající stabilním katastrem a
pokračujíci přes katastr reambulovaný a revidovaný až k nejnovější úpravě z r. 1927,
byl demonstrován na operátu Hradce Králově. Vystavené součásti písemného a zejména
měřičského operátu byly výmluvnou ukázkou pokroku, který učinil katastr za posled-
ních 100 let. .

R e pro d u k ční úst a v min. f i n a n c í ukazoval ve své výstavce, jak vzniká
ze staré mapy nový otisk. Byl tu znázorněn jednak postup, při němž se mapa prosvět-
lením vykopíruje na hliníkovou desku, deska se ryje a vyrytá kresba se pak vyplní hmo.
tou, chytající barvu, jednak postup reflexní bez rytiny, jehož lze užíti k reprodukci map
neprůhledných a jehož se též. uživá k reprodukci .polnich náčrtů. Vystavené otisky byly
svědectvím vyspělé iírovně, k níž· se reprodukční ústav vypracoval.
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Výstava vzbudila v odborných kruzích uspokojivou pozornost. Z účastníků Jubilej·
ního sjezdu ji navštívili zejména kolegové moravští, kromě toho navštívili výstavu hro-
madné exkurse České techniky v Praze, Voj. zeměpisného ústavu a Reprodukčního ústavu
min. financí. Odborné výklady podávali ochotně Ing. Sokol (v oddělení trianguL kance-
láře), Ing. Brože (v odd. archivu) a Ing. Kavalír s Ing. Menšíkem (v odd. reprodukčního
ústavu). .

Literární novosti.
Posudky.

Dr. Hans Do c k: Aufnahmearbeiten in der terrestrischen Stereophotogrammetrie.
Nakl. Carl Gerolďs Sohn, Wien, iLeipzig 1935. Stran 110, cena 7 marek. Tato příručka,
určená pro posluchače geodesie a pro prakticky působící zeměměřiče, je doplňkem k pří-
ručce Rechnerische und zeichnerisc.he Auswertung terrestrischer stereophotogrammetri-
scher Aufnahmen od téhož autora, o níž jsme svého času podali zprávu. Pojednává o zho-
tovování snímků při pozemně-fotogrametrických pracích.

Čtenář příručky seznamuje se nejprve s teoretickými základy pozemni fotogra-
metrie, dovídá se, jak se fotogrametricky určuji úhly ze snímkových souřadnic, s jakou
přesností je lze stanoviti, dále se dočítá o rozdílu mezi fotogrametrií průsekovou a mezí
stereofotogrametrii. Pak se seznamuje s rovnicemi, na základě jichž se určuje poloha
fotogrametricky zaměřeného bodu a z nichž je možno též odvoditi vztahy pro průměrnou
chybu v poloze bodu. Po odvození této chyby' zjišťuje autor, do jaké míry může se vnější
orientace komory lišit od orientace správné, aniž by se vliv odchylek projevil v souřad-
nicích zobrazeného bodu. Pak se obírá vnitřní orientací 'komory, stanoví podmínky, jimž
má hovět justovaný fototheodolit, a udává několik jednoduchých metod na zkoušení, zda
podmínky jsou splněny.

Další část je věnována úvahám o volbě fotogrametrické základny, o jejím umístění
v terénu, o vhodné její délce a sklonu, o měření délky základny, o spojování základen a
jejich zaměřování vzhledem k bodům trigonometrickým. Po krátké stati, jednající o foto-
theodolitech a pomůckách pro rekognoskaci v terénu, přichází autor k popisu vlastního
prováděni snímků, jež počíná studiem mapy a přípravou geodetických základů a koncí
zhotovením snímků a kontrolou polních zápisníků.

Snahou autorovou bylo seznámiti čtenáře způsobem pokud možno nejjednodušším
se základními pracemi při disposici a provádění stereofotogrametrických snímků. Názor-
nostje podporována číselnými výpočty a nomogramy. Četné úvahy o přesnosti různých
měřičských úkonů mohou praktikovi býti vodítkem, jak je třeba postupovati při cílevě-
domé disposici práce. Pro toho, kdo v některých partiích by si přál hlubšího poučení, je
připojen bohatý seznam literatury. Fiker.

Em. M o l' a v e c: Vojáci a doba, 1., n. díl. Knihkupectví a nakladatelstvi .,Svazu
čsl. důstojnictva" v Praze. Praha, 1935. (I. díl, str. HO, cena 20 Kč, II. díl, str. 250 s 11
náčrty, cena 35 Kč.)

Autor snesl ve svém spise tolik poznatků a zásad,. že kniha zaslouží si, aby byla
čtena každým technikem, ba každým, kdo se zajímá o naši republiku. V prvém díle pro-
bírá "D ů s t o j nic k Ý s t a v kdy s i a dne s", začíná důstojníky Morice Oranžského,
osvíceného absolutismu, revoluce francouzské, Napoleonovy doby a důstojníky XIX. sto-
letí. Popisuje velitelský sbor za světové války. Uvažuje o technice v moderním životě a
ve válce, končí úvahami o státu a občanu, o válce a míru.

Ve druhém díle, nadepsaném ,,0 br a n a stá t u", následují úvahy o válce, které
poskytly autoru příležitost srovnávati názory filosofů a spisovatelů o válce. Dále zabývá
se "válečnou teorií", platnou do 1'. 1914. Světová válka ukázala, že jedinou bitvou vyhra-
nou nelze přivoditi rozhodnutí, jde-li do války celý národ, který dovede ztráty na lidech
i materiálu rychle nahrazovati. Tím dospívá k účelné vědecké organisaci národa, všech
jeho sil morálních i materiálních. Následují úvahy o budoucí válce, o metodách vojen-
ských odborníků německých, francouzských a italských. Jako ilustraci k významu zmoto-
risované a zmechanisované armády uvádí bitevní ztráty podle anglického gen. Fullera,
podle něhož dobytí čtvereční míle Angličany stálo v r. 1916 průměrně 5300 mužů, v roce
1917 docela 8200 mužů, kdežto v r. 1918, kde se užívalo již tanků, jen 83 mužů.

Tanky a letadla mohou získati území, ale nejsou s to je trvale udržeti, k tomu
třeba opět silného vojska. Má-li na frontě pracovati kulomet, třeba v týlu 6 dělníků, pro
tank již 76 dělníků a pro letadlo 126 dělníků, bude tudíž pro armádu třeba větší armády
dělníků v zápolí. Dále uvádí ze spisu prof. Banse "Raum und Volk im Weltkriege" zá-
sadu, že "pevné mocenské postavení Německa ve střední Evropě neni možné bez potření
Francie a Československa". Tyto názory mají býti vštípeny německé mládeži a dorostu.

Úvahami o republice a její obraně končí se spis. Je třeba uznati autorovu snahu
poučiti veřejnost způsobem tak jasným, přehledným a poutavým o problémech vojen-
ských. J. Petřík.

Vyšlé knihy .
. Compte rendo do Clnqul~me Congr~s Internatlonal des Géom~tres organisé par la Fédération Interna-

nale des Géometres. London 1934.
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Svazek tento právě vyšel před zasedáním per manentního výbaru: v Bnlselu. Do Zpráv z komise I.
j'e zařaděna zpráva Ing. L. Kožouška .0 scelování pozemků' v Ceskoslovensku<.

Ing. Jos. K o vař o v i č a Jng. Dr. Bedřich Pop per: Rukověť pro odhady nemovitostí. Nákla-
dem vlastním. Praha I, čp. 490. Vyšlo v 1935. cena 56 Kč, stran 200.

Ing. J. Dr b a I: Lexlkon československých automobilistů s automobilovým slovníkem v pěti '·ečlch.
Praha 1935.

Gen. Milan T e r z I č::Víša ,geodez(ja. II. díl. Beograd 1935. Stran 410. cena ISO din'lrů. Ježto díly
I. a III. vyšly dříve. dílo je ukončeno.

Ing. A. S.J u r k je v i č: Parallaktičeskaja polygonomctria. Vydal Naučno issldovateljskij institut
organisacii territorii. Moskva 1935. Stran 6R. cena 3 ruble.

'prof. V. V. Dan i lov: Traversi II. klassa. Moskva 1935: stran 52, cena 2 r. 50 k.
Proces.Verbaux des séances de l'Assoclatlon de Météorologle ve. Asserr:blée a Ussbonne 1935.
M. H. And o ye r. Cours de Mécanlque céleste. Tome I. 90'- tr. Tome II. 90'- tr. Paris,

Gauthier- VilIars.
B. B a I I I'lití d. Cours ďAstronomie a I'usage des étudiants. Ta'ne I. 25':- tr. Tome II. 40',-:- tr.

Paris, Gauthier-Villars.
S u rve y o f Ind I a: Oeodetic Report 1934. Published by 'order oi Brig. H. J. Couchman, Sur-

veyor General 01 India. Dehra-Dun 1935.
U. C i a m ber I i ni: Strumentl aeronauticl dlbordo, dl navlgazlone dl controllo. Ulrico Hoeppli. Mi-

lano. 15'- lir.
A s s o c i a z i On e o t t i c a i t a I I a na: Attl della I· Riunlone dell' Assoclazione. Pirenze 1934.

Stab. Tip. Carlo Mori.
C. A i m o n e t ti: Lezlonl dl Topogralia. (Str. 580, cena L. 32'50.)

Odborná pojednání v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické, čís. 15. Dr. J. N u s s be r g e r a P. Ten k: Zkoušení délkových

normálů. Cls. 16. Dr. A. Sem e rád: Potřeba a umístěni zeměměř. inženýrů s ohledem na organisaci
zeměměřičství v CSR.

Technický obzor. čís. 15. Ing. J. K 10 b o u č e k: Výstava čsl. katas!ru. Čís. 16, 17 a 18. Ing. V. K a
d a i n k a: Z dějin dl1lního měřictví ve střední Evropě.

Li!snická Práce, čls. 7-8. Posudek prOf. Dr. A. Ti c h é h o o brožuře "Měření délek a úhll1< od
prof. Ing. J. Petřlka, a spisu .Einliihrung iu die Erd bildmessung« od doc. H. Docka.

Przegllld mlernlczy 1934. Sešit 11, přes několik urgenci nebYl dosud dodán, chYb!. Č. 12. J ach i -
Ul o w s k i: Stanoveni přibližného vzorn pro přípustnou liueární odchylku v polygonech se zřetelem k přes-
nosti měřených úhlů. N a p í e r k o w s k i: O nsměr něni scelovaclho řízeni. Běžné vědomosti.

Z Przegl,qdu mierniczego, roč. XI (r. 1934), si zaslouží pozornost články o vyrovnáni síti polyg.
se součas. zřetelem k vlivu chyb při měření stran a uhll1 (Jachimowski) a O optickém mčřenl při měřeni
polyg. a podrobném (Bychawski). které jsou cenného obsahu technicko-naukového. Z uveřejněných článků
o scelováni pozemkl1 v Polsku (Westerski, Szczerba, Sawicki, Hausbrandt, Mandelbaum, Napierkowski) je
zřejmo, že operace agrárnl (parcelace, komasace. zru šování služebnosti a podob.) jsou v Polsku na značně
vysokém stupni technické vyspělosti a že by mohly býti příkladem všem sousednlm státům při vykonáváni
podobných prací; bohužel, z obsahu četných a v Prze giadu uveřejněných memorand přísežných zeměměf'čl1
je však patrno, že prováděni těchto prací je příliš se šněrováno předpisy právními a technickými instruk-

. cemi, které značně hatí rychlý postup prac!. V několika jiných článcích je věnována značná pozornost
unifikaCi operátl1 pozemkového katastru, resp. Vyhotoveni nových katastrál. operátl1 pro celý stát, kte-
rážto tíloha je nesnadným problémem, nebof dnešnl pozemkový katastr sestává z naprosto odlišných
operátů, převzatých z bÝvalých 3 států. Kromě mnoha článkl1 o způsobě výstavbY měst a osad v Polsku
(Tomaszewski, Klu:':niak, Lechowicz, Chwojnicki).

Celý ročník 1934 je obsahově velmi bohatým a je patrno, že redakce a redakčnl komitét daly v něm
členl1m svazu polských zeměměřičl1 vše, co vr. 1934 bylo pro ně odborně a stavovsky zaiimavé; dlužno
však podotknouti, že z převážné části uveřejněných článků prosvítá kletba osudu. t. j. všeobecná roztříš-
těnost prací zeměměřičských v státě a pak nedoceněni prací, vykonaných zeměměřiči. Ing. Cingroš.

Izvestlla obščestva ruskih zemlemlerov (Beograd), čls. 4. S o p o c k o: Základní geodetiéké práce
V Rusku a jejich soudobý sta v.

IUvlsta del Cataste e del servi zl tecnlcl erariali. Roč. II. Cís. 3 - květen. červen 1935.
Státnl technikové v starém Rímě, piše Ing. Dr. Romulus de Caterin! z ital. katastr. službY. Práce

má tyto kapitoly: Kapitola I. Soupeř Jovišův: bůh Terminus, kapitola II. Vznik a vývoj pozemkové držby
u starých Rlmanl1, kapitola III. »Gromatici veteres< _ antičti zeměměřiči. kapitola IV. Věda v zemc-
měřičstvl, kapitola V. Přlstroie. kapitola VI. Praxe. kapitola VII. Rímský katastr. kapitola VIII. Soud:ov-
ská moc zeměměřičl1, IX. Výběr zeměměřičů, X. Od antických gromatikl1 k moderním geometrl1m,

Hesla iednotlivých' kapitol: Kapitola I. Bohové na Kapitolu. Božský p'ůvod pozemkové držby.
Opatření proti rušitell1m hranic. Znaky hraneční. Nej větší rozvoj římského zeměměřičství v souvislosti
s řeckým a egyptsk)'rm.

Kapitola III. Bohoslužba a ge~metrie. Prvnl geometři. Jejich školy a organisace. Zeměměřičské
úřady civilnl a vojenské. Mistři: Varrone. Prontino, Igino, oba Balbové, Siculo Placco. Aggeno Urbico.
Marco Giulio Nips~. Epigrafy a náhrobky geometrl1.

Kapitola V. Mlsto bussoly gnomon. Groma - přístroj k Vytyčování pravých úhlů. Recký přIstroj
Vytyčovacf. Teoůolit přcd 2000 roky: prúhleditko Eronovo. Lychnie i úhloměr vertikáln!. Nivelační přistroj
Vitruviův. Výzbroj geometra Vera z Pompeii: .Theca - horologium - rationabilium linearum tabulae«.
v skřínce ze slonoviny.

Kapitola VI. Umění měřičské podle Prontina. Některé praktické úlohy z antické j("eometrie. Postup
měřeni a výpočet výměr. Pragmenty plánu města Ríma. Gromatikové kresif v měřítku. Triangulace města
Ríma v době Vespasiallově. Stavitelstvi v 4. stoleti PO Kr. v Rímě. Úpadek zeměměřičstv!. Empirie v uměn!.

Kapitola VIII. Právnl průprava geometrů ve školách. Sondcovská působnost zeměměřičl1 není ještě
v literatuře prohaJána. Prontino a patnáct »controversiae agrorum« ve spolupůsobení se zeměměříči.
Geometří: soudci, rozhodci a obhájci. Poslední zmín ky o rozhodčí činnosti geometrl1. Práce geometrické
pro obnoveni hranic pompejské kolonie. Puchta o způsobilosti římských 'techniků v právních záležitostech.
UIIliano o »Iex agri« jako dlle zeměměřičů.

Kapitola IX. Zeměměřiči ve službách řlmské armády. Některá· díla řlmského inžeuýrství vojenského.
Veřejné práce za Republiky i za Cisařstvi. Sídlo ministerstva financl v starém Rlmč. l~lrnské silnice.
Průvodce Antoniha Augusta PO řlmském Imperiu. Z Rima až k hranicim Etiopie podle průvodce Antonina
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Augusta. Tabulka vzdálenosti podle Peutlngra. Řfmské vodovody. frontinovo nadšení pro tyto stavily.
Boissieu a Iyonský vodovod. Péče o veřejné práce v Římě. Náklady na veřejné práce. Propagovali Řl-
mané také vědy a techniku? Veletrh Augustúv 1937 bude chválou římského inženýrstvf. Geometrie Galilea
Galilei. . Ing. Falia.

Odběr a
min. financí.

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem pošt a tele grafů pozměňuje dosa-
vadní předpisy o odběru a vydávání objednaných kopií nebo jiných vyhotovení podle .po-
zemkového katastru a upravuje placení příslušných poplatků (§ 8, odst. 2. katastrálního
zákona) a náhrad (§ 8, odst. 12. vI. nař. Č. 64/1930 Sb. z. a n.) takto:

1. Strana může objednanou kopii (jiné vyhotovení podle· pozemkového katastru)
a) převzíti osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce u úřadu, který objednávku vy-
řídil, nebo b) dáti si ji zaslati poštou na své nebezpeči a útraty.

2. Vyhotovená kopie (jiné vyhotovení) se vydá, resp. zašle objednavateli zpravidla
teprve po předchozím zaplaceni příslušného poplatku (náhrady) šekovým vplatním líst-
kem. Na výslovné přáni objednavatele lze však vyhotovenou kopii (jiné vyhotoveni) za-
slati též poštovní dobírkou.

3. Soudům, státním úřadům (ústavům) civilnim i vojenským a státním podnikům,
pokud o to požádají, je vyhotovenou kopii (jiné vyhotovení) vydati nebo zaslati poštou
i před zaplacením příslušných poplatků (náh rad).

4. K placení poplatků (náhrad) za kopie nebo jiná vyhotovení podle pozemkového
katastru budiž použito čtyřdílných šekovýúh vplatních lístků podle připojeného vzoru.
Ihned po vyřízení objednávky vydá proto (odst. 1. a), resp. zašle (odst. 1. b) úřad straně
platební vyzvání, čtyřdílný šekový vplatní lístek a obálku s adresou úřadu, který objed-
návku vyřídil, a to, pokud není strana osvobozena od placení poštovného, jako "věc
úřední, portu podrobenou". Před """Ydáním,resp. odesláním vyplní vplatní lístek, zejména
pokud jde o název a sídlo úřadu, v předtisku "Návěští pro ... " a uvede na všech před-
tištěných místech údaje výkazu objednávek (serii, číslo, výši poplatku [náhrady] a název
a sídlo úřadu). Zároveň poznamená datum odeslání platebního vyzvání ve výkazu objed-
návek.

5. Po zaplaceni poplatku (náhrady) objednavatelem zašle poštovní úřad část vplat-
ního lístku, označenou jako "Návěští", úřada v návěští uvedenému, a to v obálce (odst.
4.), kterou strana musí odevzdati při vplácení peněz šekovým vplatním lístkem.

6. Došlé návěští přilepí úřad na horním okraji k prvopisu výkazu objednávek, v němž
poznamená datum platby, a odešle i hne d objednanou kopii (jiné vyhotovení) straně.
Byla-li vyřízená objednávka zaslána straně poštovní dobírkou (odst. 2.), přilepí se pří··
slušný ústřižek obdobn~ k prvopisu výkazu objednávek, v němž se poznamená datum ode-
slání poštovní dobírky.

7. Ustanovení odst. 4. až 6. platí obdobně i pro placení poplatků (náhrad) soudy a
státními úřady (ústavy a podniky), jimž byla objednaná kopie (jiné vyhotovení podle po-
zemkového katastru) vydána nebo zaslána (odst. 3.) před zaplacením příslušných poplatku
~ilira~ . . -

8. Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936. Týmž dnem zrušuje se ustano-
vení § 29 předpisu pro archivy map katastrálních z r. 1912 a ustanovení § 3 instrukce
o odběru kopií z r. 1912.

Zákony, nařízení a měřické normy.
vydávání objednaných kopii katastrálních operátů. Č. j. 27.411/34-1II/6 a

Zprávy spolkové.
Valná schůze něm. fotogrametrické společnosti konala se letos mimo Berlín v Jeně

ve dnech 13. a 14. září 1935.
Dne 12. září konal se seznamovací večírek. Dne 13. září zahájeno jednání pro-

slovem předsedy Langendorfa a zástupců úřadů, Spolku německých zeměměřičů, dále
přečten dopis předsedy Mezinár. spol. fotogrametrické, prof. dr. Cassiniho a prof. dr.
Doležala. Přednášky zahájil vládní rada K 11 ran d t výkladem: "Zařízení a podstata ka-
tastru", následoval řed. Ge s sne r: "Letecká fotogrametrie, vtříďování půdy a katastru",
a prof. dr. Fin s t e r w a Id e r podával zprávu o expedici na Nanga-Parbat v Himalaji.
Prof. dr. G r u ber mluvil o Zeissově Aero topografu pro širokoúhlé snímky (o úhlu
105°) při výškách letu 4000 metrů. Nakonec min. rada E w a I d podal stručný přehled
materiálu, vystaveného úřady na. výstavce, která byla pak zahájena. Odpoledne byla
uspořádána vycházka do Dornburgu, kde v zahradě zámecké vystavila firma Zeissova
sbírku svých nivelačních a tacheometrických strojů a theodolitů a opatřila k nim vykla-
datele. Večer v 9 hodin byla návštěva p1anetaria s výklady.
. Druhého dne následovala přednáška prof. dr. H u g g e r s h o f f a o .Malém auto-

grafu pro lesnická měření". Po něm konal přehlednou přednášku' dr. Se h w i d e f s k y
o "Vývoji ideí pro konstrukce odkreslovacích _přístrojů", kdež se zmínil též o přístrojí
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Mahrově. Poslední přednášku měl MUDr. H. K o hnI e: ,,0 roentgenové totogrametrii při
vyšetřování lékařském a v kriminalistice."

Doslovem předsedy schůze pak ukončena. Odpoledne byla prohlídka některých od-
dělení závodu Zeissova a výstavní místnosti firmy Schottovy. Večer konala se schůzka
na rozloučenou. Dne 15. září konal se zájezd autobusy do Výmaru, odkud byl návrat.
Celý program byl pěkně uspořádán, takže oba hlavní dny byly velice účelně využity.•

-k.
Klub inženýrů měřických hl. m. Prahy konal svou VIII. řádnou valnou hromadu

dne 28. května v zasedací síni staroměstské radnice. Schůzi zahájil o Y25. hod. odpol.
předseda vrchni m. rada Ing. Beneš výstížn ým proslovem, ve kterém objasnil práci klubu
v posledním roce. Zvláště zdůraznil, že se. podařilo uplatniti náš spravedlivý požadavek,
t. j. obsazeni místa přednostenského v měřickém úřadě inženýrem měřickým. - Zprávu
jednatelskou podal m. rada Ing. Pudr, ve které vzhledem k 10letému jubileu klubu uvedl
přehledně celou historii našeho klubu a z které bylo zřejmo, že během těch 10 let praco-
val klub s úspěchem pro lepší stavu zeměměřičských inženýrů. Konečně ve své zprávě
kol. jednatel vyzdvihl dnešní naše požadavky, za které klub bojuje. To se týká zvláště
opodstatněného přídavku inženýrům, kteří chodi měřit. O tomto bodě zprávy jednatelské
se po jejím. ukončení rozpředla debata, která vyzněla v tom smyslu, aby Klub všemi mož-
nými prostředky usiloval o splněni tohoto jistě spravedlivého požadavku. Zpráva po-
kladni m. rady Ing. Zdichynce i se zprávou revisora účtů byla schválena a uděleno vý-
boru absolutorium. Stejně tak byly vzaty na vědomí zprávy Ing. Janouška z komise tis-
kové a Ing. Kvise z komise společenské. Aklamací byli zvoleni tito funkcionáři: před-
seda vrchní m. rada Ing. Beneš; místopředseda: m. rada Ing. Pozděna; členové výboru:
kol. m. rada Ing. Zdichynec, m. r. Ing. Pudr, vrch. m. kom. Ing. Pexa, m. konc. Ing. Bole-
hovský a ček. Ing. Dufek; náhradníci: m. r. Ing. Nejedlý, m. r. Ing. Rochelt, vrch. m.
kom. Ing. Nývlt, m. k. Ing. Mirovský a Ing. Janoušek. Revisorem účtů Ing. Procházka"
Mimo to zvoleni zástupci klubu do "Unie" atd.

Ve volných návrzích odhlasováno, aby členské schůze se konaly častěji, t. j. když
nejméně 5 členů o to žádá s určenim programu. Dále usneseno, aby na tiskový fond věst-
níku Unie bylo věnováno 100 Kč. Velmi vhodným doslovem P. místopředsedy m. r. Ing.
Pozděny byla tato zdařilá valná hromada ukončena.

Hned poté byla konána ustavující schůze výborová, kde byl zvolen kol. m. r. Ing.
Pudr 1. jednatelem, m. koncip. Ing. Bolehovský TI. jednatelem, m. r. Ing. Zdichynec po-
kladníkem klubu a kol. Ing. Dufek zapisovatelem. Ing. Janoušek.

Z Jednoty ěs. úř. autor. civilních geometrů. Pracovní výbor Jednoty konal svou
řádnou schůzi dne 7. září t. r. za přitomnosti 13 členů. Omluvili se 3 členové. Schůzi za-
hájil kolega předseda Ing. Fiirst. Přivítal kol. Ing. Preise, nově zvoleného člena výborl.!,
s přánim za účinnou jeho spolupráci v Jedn1tě, načež přikročeno k projednání záleŽI-
tostí podle pořadu.

Jednáno o několika stížnostech proti kolegům, kteří oferují, resp. účtují za vyko-
nání práce ceny hluboko pod minimální schválený tarif, a usneseno. aby proti těmto ko-
legům bylo zavedeno čestné řízení pro nestavovské jednání, jímž poškozují kolegy
zvláště nesprávným tvrzením v účtech, resp. v nabídkách, že ceny odpovídají minimálnim
sazbám. Ve dvou případech zřízení filiálek doporučeno kolegům obrátiti se se stížností
na pracovní sekci Inž. komory, jež o stížnostech z:wede příslušné řízení.

Upozorňujeme kolegy na zprávu z presidia Inž. komory, uveřejněnou ve Věstníku
Inž. komory, č. 17, ze dne 7. září 1935, jež týká se prodloužení úlevy pro složení TI.
státní zkoušky zeměměřičské. Touto zprávou vyřízen je volný návrh jednoho kolegy na
valné hromadě Inženýrské komory, který byl k našemu návrhu projednán s ministerstvem
školství a národní osvěty.

Dále upozorňujeme kolegy, aby jak ve styku písemném, tak i ústním užívali záko-
nem stanoveného názvu "p lán", a ne, jak se často stává, názvu "plánek".

K stížnostem a dotazům kolegů moravskoslezských usneseno vyšetřiti některé zále-
žitosti u příslušných úřadů. V několika. běžných záležitostech uloženo některým členům vý-
boru vyřízení urgovati nebo informaci si zjednati. O výsledku těchto šetření a urgencí budou
kolegové vyrozuměni. - Jednáno o několika důvěrných záležitostech, z nichž některé
byly vyřízeny, některé odloženy k dalšímu jednání do příští schůze.

Za člena Jednoty přihlásil se kol. Ing. Alexander Minčenok, Rožnava, a byl přijat.
Konečně usneseno konati příští schůzi dne 5. října t. r. Po přednesené zprávě pokladní
kol. Ing. Kuralem schůze skončena. Ret. inž. Vlk.

Osobní.
. Prof. René Danger rytířem ěestné legie. Při posledním jmenování členů "čestnl'l

legIe francouzské" byl též přítel československých zeměměřičů v Paříži, pan R e n é D a n-
g e r, geometr a ředitel Journalu des Géometres Experts, profesor na Ecole spéciale des
Travaux publics, jmenován rytířem čestné legie. Jistě mu blahopřejeme k zaslouženému
vyznamenání.
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t Ing. Karel l\1rázek.
Dne 22. srpna 1933 zemřel přednosta katastrál. mel'. úřadu v českých Budějovi-

cích, měřičský rada Ing-. Karel Mrázek, ve věku 58 let. Plných pět let bojoval spolu
s vědou lékařskou proti těžké, zákeřné chorobě, která nakonec zvítězila nad jeho pev-

ným organismem. Xeúprosná smrt učinila ko-
nec všem nadějím. Že tak náhle přijde - ne-
nadál se nikdo z nás.

Narozen v roce 1877 v Litoměřicích, na-
stoupil v roce 1899 po absolvováni zeměmě-
řičských studií na české vysoké škole tech-
nické v Praze službu u evidence kat. daně
pozem. v Českých Budějovicích a postupně
působil u několika katastrálních úřadů v Če-
chách až do jmenování přednostou v českých
Budějovicích v roce 1909.

Světová válka zastihla ho v nejpilnější
práci a snaze, přivésti katastrální operát čes-
kobudějovického měřického okresu na nej-
vyšši stupeň dokonalosti. Vojenská povinnost
a zajetí, ztrávené za nejnepříznivějších život-
ních podmínek na Sibiři, odloučily ho na čas
od práce, kterou měl tak rád. Po návratu ze
zajeti v květnu 1920 nastoupil službu u kata-
strál. měř. úřadu v Karlíně a v listopadu
téhož roku se vrátil na své místo v Českých
Budějovicích.

V roce 1929 objevily se první příznaky
chorobv. Bvl nucen zanechati na lékařskou
radu namáhavých polních prací a věnovati
se výhradně kancelářské službě. Těžké těles-
né utrpení nezlomilo však jeho neutuchající
zájem o službu a práci; věnoval jim poslední
své síly a chvilky oddechu své zahrádce.

V českobudějovickém krematoriu roz-
loučili jsme se dne 24. srpna se zesnulým, vzdávajíce mu poslední poctu a projevujíce
pozůstalým nejhlubší soustrast. Byli to: Za Spolek českos1. inženýrů státní měřické
služby Ing. Eduard Kadečka a za katastrá1. měř. úřad jménem zaměstnanců Ing. J. No-
votný. Oba ocenili po zásluze jeho vykonanou práci, jeho přímou a čestnou povahu a
jeho krásný poměr k podřízeným spolupracovníkům. - Čest jeho památce!

Za zemřelým Ing. Stanislavem Čechem.
Dne 3. července t. r. zemřel kolega Ing-. Stanislav Čech, nchní měř. komisař a

přednosta kat. měř. úřadu v Uherském Brodě. Odešel náhle, odvolán neúprosnou smrtí
ve chvíli, kdy po celodenní práci toužil po odpočinku v kruhu své milované rodiny.

Narozen 20. září 1884 ve Víceměřicích u Kojetína, studoval reálku v Prostějově a
vvsokou školu technickou v Brně. kde též v roce 1910 zeměměřičská studia dokončil.
y' letech 1910 až 1912 byl přechodně v civilních službách, načež vstoupil do státní služby
a byl ustanoven u evidence katastru daně pozemkové v Kimpolungu. Zde zastihla jej
válka a brzké zajeti. V zajetí pobyl až do 6. ledna 1919. Dne 22. května 1919 byl přijat
zemským finančním ředitelstvím v Brnč do služeb čsl. republiky. Působil v Kloboukách
u Brna do 7. května 1920, kdy byl přeložen a ustanoven přednostou kat. úřadu v Uher-
"kém Brodě.

Ing. Čech byl vzorem pilného úředníka, plnícího do písmene starodávné zeměměřič-
ské přikázání: "Pracovat od slunce východu do slunce západu." Byl horlivým členem
Spolku inženýrů státní měřické služby a ani jsme si nedovedli představit schůze bez jeho
přítomnosti. .Jednal vždy včcně a jeho bodré chování zanášelo v nás ducha srdečného
přátelství. Všichni jsme si jej vážili a měli jsme jej upřímně rádi. Bylo proto škoda, že
jeho zpopelnění, které se konalo 6. července t. r. v Brně, nemohli se kolegové zúčastniti
v hojnější míře, jsouce za svými úředními povinnostmi v této letní době většinou mimo
Brno. U rakve rozloučil se se zesnulým za finanční úřady p. v. rada Ing. AI. Krejcar,
který zhodnotil a ocenil práci Ing. Čecha jako úředníka, načež jménem zeměměř. spolků
a jménem všech kolegů rozloučil se s ním kolega Ing. V. Mařík, který projevil sou-
časně hlubokou soustrast všech kolegů pozllstalé choti a dcerušce.

Svého zemřelého kamaráda budeme vždycky rádi npomínati a uchováme si jej ve
vděčné paměti! -Mřk-.
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