
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Láskův unive~sální tacbymet~ v p~ovedení

Rostově. (Patent Láska=Rost.)
Prof. Dr. Ing. AI. Tichý.

1. Úvod. - Profesor Láska vynalezl svůj "universální
tachymetr" před r. 1905 a popsal jej v "Zeitschrift fiir Instru-
mentenkunde" r. 1905. Zárovei'l vydala také i firma R. & A. Rost
ve Vídni popis stroje a návod, jak ho užívati. V české odborné
literatuře dílo Láskovo zů-
stalo nepovšimnuto. Proto se
zuúníme o něm nyní obšír-
něji.

Láskův tachymetr řadíme
do t. zv. kontaktních
tacbymetrů, využívajících T
tangenciálného šroubu na Ob 1
měření vzdáleností a výšek. r. •
Tangenciálný šroub T (obr. 1.) jest takový šroub drobnoměrný, kterj'
jest upraven v ta n gen t ě
úhlu měřeného a také jen
v ní se může pohybovati.
Na stroji může býti upraven 'fo",
svisle (obr. 1.) nebo vodo· I

rovně (obr. 2.). f
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Tudíž: D = K . L = lOOL. (1 a)
Zcela tytéž rovnice platí i když úsek L na lati nebéřeme

přímo od horizontu stroje (obr. 3.), neboť trojúhelníky s vrcholov)'m
<r:. ó jsou si zase podobny 1).

Velikou výhodou takové úpravy bývá, že vzdálenost vodo-
rovná D (obr. 3.) není závisla na svislém <t a záměry a výpočet
její jest nadmíru jednoduchý a rychlý.

Pro měření výšek L á sk a užil známého okulárového mikro-
metru, stejně jako na př. Ant. Ti c h Ý a Fr ie d r i c h, ale udal

Obr. 4.

postup zcela originální a jednoduchý, plynoucí z podmínky, aby
relativní výška h (obr. 3.) spodní záměry od horizontu HH stroje
byla též rovna stonásobnému úseku Lv na lati, totiž

1) Případy podle obr. 1. a 2. dělávají se na strojích nivelačních, podle
obr. 3. na tachymetrech. Tohoto případu použil i Láska.

2) Zcela tytéž rovnice, totiž D = 100L a h = 100. Lv, realisoval svým
způsobem také Ant. Tichý již r. 1878 na svém tachymetru "Patent Tichý-
Starke" .
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Z obr. 3. plyne však také známá rovnice
h = D tg Cl = 100L . tg Cl,

takže z obou posledních rovnic možno stanoviti podmínečnou veli-
kost výškového úseku Lv: Lv = L . tg Cl. (3)

2. Popis stroje. - Tachymetr L á sk ů v jest sestrojen v zá-
sadě jako jednoduchý uuiversální stroj (obr. 4. a 5.) s krytým
limbem. Jeho analaktický dalekohled D s pevnou uivelační libelou Ln

Obr. 5.

obratnou jest opatřen v místech obvyklého nitkového kříže okuláro-
vým mikrometrem ]J[, který se dá otáčeti do dvou poloh: k 1a d n é
a záporné. Obě jsou vyznačeny na objektivové trubici znaménky
-t- a -. V poloze kladné (obr. 4.) jest jeho dělený bubínek nahoře,
v záporné (obr. 5.) dole. Na polohu kladnou stavívá se mikro-
metr M pro zaměřování vzhůru (<r. Cl +) a na polohu zápornou
dolů (<r. Cl. -).

Svislý kruh K má dvě stupnice na svém p 1á š t i, a to:
V části při okuláru t. zv. stupnici indexovou Si (obr. 4.),
v části při objektivu obvyklou stupnici úhlovou, číslovanou průběžně
a sahající od Oo nad vodorovný průměr do 45 o a pod něj do 315 o.
Odčítá se na ní noniem a lupou n (obr. 4.). (Pokračování.)
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Prof. dr. Jindřich Svoboda.

(Dokončení. )

Vhodnou úpravou pokusu lze snadno docíliti, že jak
k, tak úhel k+ 2ft jest dostatečně maly, abychom mohliúhel

psáti
,17

Z • - Z. = 2"" fu 'b. cosP

Z'j- Zj= ~ (k + 2 ft) 'bjcosp

pak na základě vztahu (4) v rovnici

k
cos o.

='b.~
SIn z.

(8*)

(7*)

(8*)
cosOj

k+2ft = 'bj --:--:;-,
. SIn", j

J __ ~ llCOSPCOSO.
w. Z.-2'b. ., ,sIn Z •

J _ 1 2 cosP cosOj
'"j - Zj- -2 'bj. .,

smZj

Odečtením obou rovnic obdržíme pro vzorec (3) potřebný':
rozdíl

. _, , 1 ( ~ cosOj 2 COS O.)zJ-z.--Zj-z.--2 cosp 'bj -.--, -'b. -.--,Slnz j Slnz •.

Je-li rozdíl Zj -z'. dostatečně maly; můžeme v argu-
mentu sinu ve jmenovatelr klást

z'.=z'j= ~ (z.+z'j)=z= ~ (d.-oj),

čímž dostaneme formuli (9) v jednodušším tvaru:

Zj-z.=z'j--z.- 12C?SP ('b/COSOj-'b.2coso.). (9*)
SIn z

Označíme-li a., aj rektascensi pozorovanych hv·ězd a e.,
ej příslušné hvězdné časy při průchodu hvězd středním vláknem,
jest

'b.= a.-- e., 'bj= e.i- aj
Vyjádříme-li tyto rozdíly v sekundách ěasovych, znaclCe

je 'ba", 'C.i" a označíme-li rozdíly zenitovych distancí, vyjádřen~
v sekundách úhlovych (Zj-z.)", resp. (z'j-z.)", dostaneme vztall

( )" (' , )" 152 (2 cosOj 2cosó.)
Zj-Z. ~-= Zj-z. - 2 cosp 'b.jSinzj-'b •• sinz'.

b ( )" -.' ( , J )" 152 COSP (.2 .t .2 .t )ne o Zj-z •.. - Zj-w. - -2--'-- 'bj COSUj-'b. COSU••
. SJnz
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Jest tedy příslušná korrekce ve vzorci (3), vyjádi'ená v se-
kundách (úhlových)

A"=-[6'4357 -10JcoSCP('tslC?sj -'t:' c.OS~s), (10)SIn.,i Slnz s

nebo, je-li rozdíl zenitových distancí dostatečně malý,
A" = - [6'4357-10J c.oscp(q2 cosOj-- -r.2 cosos). (10*)

SInZ
Císlo v hranaté závorce značí dekadický logaritmus

~ 152 sin 1".
V argumentu cosinu lze klásti

cP~ ~ (Oi+O.)+ ~ (ii-Z'.).
Připojíme-li ještě korrekci pro refrakci, která vyjádřena

v sekundách je dána vzorcem 1)
R" =~(i._z's)"r6·4454--10J (11)

2 J cos~Z '
kde číslo v závorce značí logaritmus 57'518 sin 1", dostaneme,
že výška pólu v místě pozorovacím

cP= ~ (oi+o.)+ ~ (z'i-z's)+A"+R".
Za příklad uvádím pokus, který jsem provedl o prázd-

ninách 1922 na hvězdárně Ondřejovské. Použil jsem lomeného
dalekohledu malého universálního stroje Rostova (průměr ob-
jektivu 35 mm, ohnisko dálka 180 mm, zvětšení 30krá~) ze sbí~
rek ,astronomického ústavu české techniky. Z tob!odůvodu byl
omezen výběr hvězd, takže nebylo mcžno využiti všech: výh[od
této metody, zejména pokud se týče malého rozdílu zenitových
vzdáleností a krátkého čas. intervalu mezi jednotlivými průchody.
Jako dalekohledu kontrolního užil jsem Safaříkova hledače (průměr
obj. 108 mm, ohnisková dálka 705 mm, zvětšení 90krát), který
z přístrojů hvězdárny byl k tomu nejvhodnější. Rozdíl zeni-
tových vzdáleností odečítán byl na dvou mikrometrech, které
dovolovaly čísti 0'5". Na každém mikrometl'u bylo odečteno
desetkrát, takže níže uvedené rozdíly zenitových vzdáleností
jsou průměry dvaceti odečtených hodnot. Ze seznamu časových
hvězd v Berliner JahrbucHu 1922 vybral jsem k tomu účelu
~ Oygni a {j Cephei.
1922 Hvězda
ťervenec 31. ~ Cygni

o a e 't t (ii - is)
+29°54' 40'''30 2P 9m40'3s 21hllm 19'18+ 98'8s

,. {j Cephei - 9' 19'''14+70013' 17'''18 2P 27m 45'28 21h29m 56'l' - 130'9
srpen 3. ~ Cygni+ 29u54' 41"'16 2P 9m40'3s 21h 9m 25'Os - 15'3

(j Cephei -- 9'21'''34+ 70°13' 18,"27 21h27m 45.38 21h27m 13.88+31'5
I) Sv obod a: Astronomie sférická, Praha 1924, str. 304.
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červenec 31. srpen 3.
H0.i+08) = 5°3' 58'''74 50° 3' 59'''72
í(z')-z'8)= ~9' 19'''14 9' 21'''34

A." = - 1'''40 + 0'''07
R" =- 0·"18 0'''18
cp=49°54'38,"02 49°54' 38'''27

Z těchto hodnot vychJází střední hodnota 49°54' 38'''15
s pravděpodobnou chybou + 0,"08, což jest výsledek velmi
přesný, zvláště 'hledíme-li k prostředkům, jimiž ho bylo do-
saženo.

li
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Přesnost měření lze jistě, stupňovati dokonalejšími pro-
středky a hlavně ještě větším zabezpečením neproměnlivosti po-
stavení dalekohledu vůči rtuťovému horizontu během průchodu
hvězdy jižní a severní. Jedná se zde zejména o zmírnění a
stanovení změn způsobených tepelnou roztaživostí kovových sou-
částek. Co se týče svrchu uvedené chyby, zaviněné nesprávnou
fokusací kontrolního dalekohledu, lze ji odstraniti dvojím způ- •
sobem pozorování. Jeden pár hvězdný odpozorujeme způsobem
svrchu naznačeným (obr. 2.), kdežto následující pár pozorujme,
jak udává obr. 4., kde paprsky jižní hvězdy odrážejí se G'říve
na rtuťovém horizontu a pak od zrcátka. Jednoduchou úvahou
geometrickou můžeme se přesvědčiti, že svírá-li rovina zrcátka,
následkem chybné fokusace kontrolního dalekohledu) s rovinou
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rtuťového horizontu úhel '900+ s, jest při prvém způsobu (obr. 2.)
pozorovarui. zenitová vzdálenost hvézdy jižní o 2 s větší a země-
pisn2 šířka z toho plynoucí je v,ě t š í o s. Pozorujeme-li však
druhym způsobem (obr. 4.), z m e n š í se v tom případě zenitová
vzdálenost hvézdy jižní o 2s a zeměpisná šířka o s, takže
aritmetický průměr obou výsledků dá nám hodnotu správnou.
Výhodnější jest užíti místo jednoho zrcádka s o u ča sn ě d vou
zrcátek, z nichž jedno má polohu naznačenou na obr. 2., druhé
jest v poloze vyznačené obrázkem 4. Jedno se umístí proti
východní, druhé proti západní polovině objektivu. Mají-li obě
zrcátka stejnou orientaci v azimutu, jeví se nesprávná foku-
sace zdvojením obrazu hvézdy ve směru vertikálním. Vzdá-
lenost obrazů 4 s můžéme změřiti mikrometricky a tím stanoviti
zároveřl chybu vzniklou nesprávnou fokusací. Paprsky hvězdy
severní procházejí mezerou ponechanou mezi zrcátky. V; tomto
smyslu hodlám dále pokračovati v pokusech o uréení země-
pisné šíi'ky touto, pokud mi známo, novou metodou.

Velikými díky povinen jsem panu prof. dru F. Nušlovi~
řediteli státní hv.ězdárny, že mi svou laskavostí umožnil konání
pokusů na hv,ězdárně Ondřejovské. Děkuji též svému a3istentu
p. J. Stěpánkovi, ktery mi při těchto pokusech pomáhal,*).

Resumé: Dans le ,pJan vertieaJ, au,de's,sus dul:J,ain de mMeUl'e H
(íig. 2.) 'se trolllve un miroir Z. Une lunette placée da.ns le pJan méri&ien
a SQn objedif dirigé vers le ,bam de mereure. L'objeotif elst situé del s,orte
que les ffi.y.ons venaní de 1'étoile (Sj) qui paS/se ,par Je máridien au sud
du zénit, WJl,resdo'Wble réflexion, Sl1l' .Ie miroir et sur le mercure, tmver-
sernt la partie orier.tale de 1'objecJtif, tandis que les raY'ous dB l'étoile (Ss),
pa'ssant au nord du zénit, emrent, aJPréls une si:mJple réflexion SlilI' le
mereure, dans la lunette par la partie oocidenta1ede 1'objectif. Eu choi-
sitls.ant del!! étoiles dont les di:st:anceszénirta1e'S ne (]j,fferenJt que ,peu, il cst
pOJ'jsibJede mlesurer, 1a lunette Testant iJInmobile, a l'wide du mierometľe,
comme dans leelllsde la méthod!e de T,alcott. la différenec ,des distance's
zénřtales, ert de déterminer 1a1atituďe d'un liéu.

La pel1pendicula.rité ·du miroir 'Par rapport a la ·surfac.e ,du mercure
est ľéglée a l'aide de 1a lunette auxiliaire qui est dirigée vers l'int.er-
seetion du plan dumiroir ,ave,c la Is·urfaoe de mefCIure. La fusion des
images ďrmc méme étoile daJlJs le plan faeal de l',objeetifpľouve la lleľ-
pendieullllrité du miroir.

Une petite erreur s dau'S la peI1].Jendkularité ,du miľoir, qui peut
surgir s,i 1e pJan fOleaJ ,de l'oeu1'Úre de 1a lunette auqi1itaire neeolneide
pals avec le :p'lan foeaJ de l'objectif,peut étre enlevée en emp'Ioyant, au
lieu ,d'un seul miroir, en méme templs d e li x miroil1s: dont l'nn a la posi-
tiondonnée dans la fig. 2, tand:is que l'autre :se trouve ,dans, la, pOSli-tion
que montre la fig. 4. L'un est ,placé en faoe de 1a 'partie ,orientale, 1'autre
en fa'ee de 1a 'partie oeciderriale de 1'ob~ie-etif.Si les,deux miroiI,s ont le
mémeazimut, l'errem s dans la per.pendieu1aritédes miroirsse maI1ifest.e
r.>ar l'image dOUlblée de l'étoile ,en selHl vertical. On rpeut mesurer la
distance de-s deux ima'ges 4 s au moyen du micromebre et, Ipar .cela, méme,
eonsitater 1'errem 'P,ľOvtmant ďc la f,ocus>ation impa,rlfaite de 1a lunette
auxiliaire. Les rayofils de l'étoile 'septentrionale (Ss) pa,s,sent ensuite par
l'e'S'~a,ce 1ais8ié entre lesďeux miroirrs.

Le "plus grand aVlantage de ce'tte méthode est 'Celui qu'on peut
mesnre,r 1a différenee ďe's dista:Il'ees zénitales sans faire tourner l'instru-

*) Obdobný článek uveřejněn v časopisu pro p~stování matematiky
a fysiky (Láskovo číslo) 1923.
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meIlJtenltier de 180 o ·autour de raxe vert.ic:aJ, entre les ,pruSls~ge;s,dlel>delllx
étoiles. Parconséquent, on pelllJttres Ibien wslS-Thre!l"l'invari.a'bilité de l.a po-
sition de la lUJlette, relativement llIU niveal\l de miercure, e1',on peut fai.re
l'obse,rvati>on meme au -cas oú l'intervalle entre les deux ~slsages es-to
tres court.

René Benoit.
Pa-vel Pot u žák.

(Bočátkem května t. ~'. hudou tomu dva il1oky,coooe1šel z řad vě-
decJiýcll 'IJ['3ICovníků: René BenQit,řediteI me'zinárod!n:iho ústavu měl'
a ",wh *).

René Benoilt narodil se<rotkiu 1844 v Montpellier, kde jeho otec byl
;pmfe<s.orem a ,paJk děkalllem lék:aiiské fa;kulty. Vy:stwdiOV'av jako otec
lékaňství, věnoval se mlady Benoit :po .své 1l'l1omo:cina dioktora ilélffi;l'ství
svému 'povolání jen krátký č-as a to jen během váJky v !l".1870, kdy po
!prvé ~ jedině léčil. S veliJii® záJibol\lstUWOV1al-vědy fysÍJkální v labora-
toří~h na .Sorbo:n.ně, vedené Ja;minem, kam se po válce ,tJaké vrátil
a r. 1873 -byl ,ptI101IIlovánnad!oktom věd fY1BiJcilníoh.

V ,té době nebyla ustáJ.ena zá!kJax.hújedn,otm okměJ'ení, 'ani nebyly
hotoveny. měřÍJCi přístroje, a 'PlI'oto každý fysik ,si je musil sám hotoviti.
To pd"iměl0 Benoita, -aby řešil tuto otázku. V těchto ;studiíClh byl mu
náipomooen .jeho šva-kr gene!l"áJ Perrier,ředitel V1ojenskéhozeměpisného
ústa.vu a učitel geodesie, který ,obrátil powrnos.t Benoitovu i1ťegeodesii ..

JediIlJot~ metrická, ďefinoVtll,ná jalw wooetimil1ontová čá>st zemsík.ého
čtvrtJpoledniku a uzáJkoněná ve většině llitáJtech, n~hradlďa r/i'Lllé měrné
jednotky ěa.sto těžko ·E.poLusl'ovnatelné. ':Dato zá,SIada byla volena více se
stanoviska ,psychologického než jiného, neob bez tétozáJsady b;y s'e byla
tato jednotka sotva ujal~. V defirricitéto jednotky nebylo však dbáno ,
v jakých mezkh přesnosti se má pohybovati S€lstoojení z-ákl3ldiníhoměřítka,
z-ávisejicího -od provedení technického -a mech:mického,odj nedOlko:n.alého
se,stroj,ení -ploch, od změn telpelných a ohybu. ú1ohOlllmétro1og'ie je:st, sta-
noviti ty,to meze pře,snosti, které ,se věnoval Benoit téměř po celý svůj
Žhnot. V pol,ovině XVIII. s,toletí mohla -se považ,owati 0'1 mm rza d!osa.ži-
telnou mez. V době založení me1triokésoustavy byla ďosla'žitelná ,přesnos,t
0'01 mm při měřítk-ách k()iI1JOových.

Tento nediolstatek defin,ice byl nej!více podťov-án v geodesii, jakožto
věďě mezinál'ooru, vyžadující společný systém ,i>oono.tlliovýa tim srovnání
délkových měff:ítek ruzných zemí me-zi sehou. Tento úk,ol byl v XIX. století
víceikJr-áte řešen, :liŽ dmhá mezinárodní ko:n.ference geodetická v r. 18Wi
poukázala na. 'P'otJřebu -zhotovi.ti nové lIIlIetricJiéměřítko, identické s měřLt-
kem ,prt't,vodnímz r. 1799, '3iVlŠ3Jkdefinované s vě,tší rpře,sn()lS,tí.dále abry se
zhotovily nové eta.101llY,'3. 'aby velšk~mi: studii-a métcldogická byla s,věře-na
jeddnéIIlJ1lmezinárodnímu ústavu.

'DaJkto došlo ike zřizení me'zin:írr'odního ús,tavu mě'r a va,h. kterému
francoll'z,ská vlMa věnovala ,pavillon Hreteuil u Sěvms_ vpa.rku Saint-
Cloudském u Pa11že. Tento ústalv počal pŮJsohittir. 1878 a Benoit byl od
počátku je(1r-.ím z fysíků tohoto úStlil'VU.

Benoít studoval hned od počátku mě:ření dé1kov'á.. Prac,oval na zho-
tov,ení nového měřítka dle sholfa zmíněného přání ikonfelfence, krtelfé měIo
bý;t-iměřitkem čáI1korvým,za:tím co měřít!ko :původní ,,metre des, archive-s"
z r. 1799 bylto Ikon0ovcé. Dba:lo -se zdezálmdy, že rpd"esnoot čárkového-
měŤÍtka k UlI1Čeníjednotky délky je velilká a že nejistJot,a v určení délky
je menší než 0'001 mm ba _i 0'0001 mm. Tak ďlosa-zeno od d.oby založení
metrick'é s,OI\lsta_vyrpiře,snosti tJémělř 10{) ka-áte větJší.

A'Člkoli1vo,tázka. r·oZlta.žitelnolsti kovů teplem s-e ne']J1římo d,otýkala
:půlsobnos,ti t,ohoto úst'avu, 'hyl>a tato otá,Zlka stud,OIVána hil1edod počá.tku
jeho ;>;H;loženia byl to opět Benoit, ikterý z prvních se tímto studiem
za,býval.

RoztJažite]no,slt kovúSitudloval Benoít dvojím zpoú-s,obem. Jednak
'Přímo měřil d-éllwvé změny metrického pravítka na kompamtnru ,při r/iz-

*) Vyjmut,o z článku Ch. Fabryho v "Revue ďúi'tique" č. 10, r. 1923.
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nýeh t.epootác,h a p,o druhé p.oužil metody interfe'renčni, ohjevené
F'izeauem, ikterý touto cestou ua-čil fOIztažit€lnost k.řišťálových skel
o nělkJolika lJIlii1imJertrechtlouštkyna 0'1 mikJronu. Tuto metooUl užil Be::noit
ke studiu roztažitelnosti ko'vůpoužÍlvaných ,pro metrické etalony. Na
IwvO'V'Ý'chtyčinkách d'éliky 1 cm mělři~ roziÍJažitemOSlt's takoOv,ou přesnosti
jamo dřive na měi'itku d!éliky 1 m(ltru.Současne studoval změny refra;k.č-
ního indexu v",duchu 'za 'půsJohení te'pl'a a nalezl jednoouc,hý a přesný
zákon ik vyjMřeni těchtorzměn.

Nejobtíiněj.ší 1l,ráce měl mezinárodní ústa,v v doběrzhortovováni růz-
ný0h Ik,opoiídélkovýdl a válhových, kdy Benoit ,se horlivě lVěruovalměřením
sNllvnáJvacÍlm, aby určil pfesnos't m~řítekp['ed rO'zd!ánim j,ich různým
-státům. V r. 1889 '~áce skončeny a no'Vá měř.ítka s dJoibrOlZdánímBenoito-
vým 'p'OlSlánado v~eoh dílů slVěta.

,Pm 'Plřesné měřič,ské účeIy nutno mitikrOIllě srprávné déJky měřítka
ještě ,správné jeho dělení a toto je nedchorulosrtiIvější prací. K tomuítQ.cíli
p'l1Ostudoval Benoit s nejrvětší ope'člivostí způs>oby k určováni chy>b IVdě-
lení pravitlm.

Optické 'P0boky 'Pio'l1talyna se,be ·pozomost a zejméll? v métrologH.
P,oznárvalo se, lže metodla interfeil'enční 'by byla velmi vhodlIl'a k měření
vln světelných nejen m(tlý,ch délek, ale téměř rCl:Lmě!1'ŮjmkýchkoHv. J:s,ou
t,o vědOOtí 'Pl1'ac.()'VníciMacé de Lépinay, MicheJ.s,on a ,Morlay, ktefi po--
uk!áJzali ;mamožnost p()užití interlerell100ev métr010gii ik určení délky vlny
jako zák'l'adny všech měřeni délk.ovýcha uskutečllliti tak B,ba.r,ouJnJ'1š~enku,
aby základ mebric,ké soustavy byl pcr'ipojoen'k 'přírodě. Mezinálrooní výbor
plm mí,rya vá,hy 'p'0zval T. 1891 Miche,ls'ona, aby ul'čilw nejlpiře'sněji 'Počet
délek: VID určité 'barvy; ohS'alženýeh v metru. Tenl;.o návrh proveden roku
1893-f.}4 'Z;:1 spollu'P!l'áceBenoit.ovy, lkite!l'ýpi'evz'al celou čá~t métrologické
prá;ce.

Dmlší objevy Macé de Lépinaye, Pemta a Faibryho uik~zovll;ly na
možnost oSII'ovnánijalk délek vln me~i ,sebou, t,a;k i 8 jmými délkami. Tím
vZlllikla no:vá metoda 'srolVllávání délky vlny ,s metrem. Bellloit živěs,e
zrujímajic.íotyto oibjervy byl pcwěfen mezinárooním výbol1'eIDměl' a vah.
aby se me7.ináJr·ooiníústav ,účastnil nového určování délky vlny červené
čárky kadmiové. Pokusy vykonány Bellloitem, F1a,brym a Péllortem 'v labo-
ratoři "Cons'emratoire des 4'rts et Métiem", Ikde Pel110ttoho Č3lSUbyl řoo.i-
te~eIIIl,.Vý~lediky se ,sihod'OIV'aJys výsle,dky Míche1sol11ovýmia Be'1l'oltovýmí,
obdrženými již před 12 lety.

Již r. 1898 počal Benoit těžiti z tohorto nového ohje'vua porovnáJval
ruzné intervaly milimetrového pra;vibk'a s délkou :zákl:a,dní vlny.

Be'l1Joit:pmcoval ipl1'o jiné vě,decké účely. Spo'luprac,oval pro SIPO-
jení je,dnortiky hmo,tné s jednotk,ou délkovo,U!, 'P,ři čemž byl volen za. jed-
notku hmoty 1 dm3 vody: Přesná měřeni l1oZllllě,růkrychle ok výpočtu
kry'CiMoveho ,ohsahu ,pro'vedl Benoit jak ohyče;jným,i" truk interferenčnímí
metodiami. R. 1910 vyvodil a dokáz'alz ceiLé řa,diy ,poikiusů, 'že 1 kilogram
l'dllJoty překl11o'čuje o 27 miIi~amů vtuhy 1 krycthIového decimetru v,ody,
kte,ráž,to úchy]ka je pro .bě,žnou 'PIl'axi úplně z'anedlba:telnou 'a tím uká'záno,
že ,zakI3I&a:telémetrického ,sy,stému přišli rwzem na neočekáva.noupřesnost.

Na 'poli věd elektrotechnic:ký0h praoovail o zavedení jednortk,ové
soustJ:wy 'P'l1Oměření o&poru a 'po společných studiích Ma,&cartový,ch a
Be'lloit,ový0h zvolena jednotka na:z:vaná ohm.

JEla métroJ.ogií pl'ipoután ke geod·eis.ii,obí.ral se činně ,se ,svým spolu-
pra,covníkem a po~dějším !svým nástupcem Oh. Ed. Guillaumem novou
metodou měřeníz.c'Ík1aden CtlezpulS'obu Jade.rinorva. Guilla,ume zabývající 8e
studiem o slitinách, které by měly nejmenší koeficient roztalživ,osti, dospěl
k 'Slitině nurzvané "i:nvar" a z této ,slitiny zhotoveno měřítko o velké ,délce.
čímž ,se d()ISlpělok rychlejšímu a přesnému mělření z.ájkJ'a,ruovémlll,:než jaik
byi10 u piřesnýoh, ale velmi :pomalých klasických met,od.

J'akz ceJikového náiČrtku vidno, vykonal René Be:noitohromlllé dílo
vMeciké, dl'Lv ,z:í.ldad téměřvšemod!větvím vědy_ č'a,sto 'p!l'acoval za velmi
,&vrzelných poměrů, ikJdy vMa musila usto~.iti dipl:.oma-cii. Naodip,olČinek
se lroKHalod!ehmti v roce, 1914. ale vypuknutfm války zůstal ještěSJtrá:žcem
mezinárodního ústa'vu d,o r. 1915, k;dy se d~finitivně odebral na od.:počl-
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!lek. o yooeckýpoikrok lseza,jírrnal a,ž do ,s,vé smrti, ~dy vysílen sltářím
7,emřel dne 5. tkrvetna r. 1922. Vy;dial během srvéhoživota vel~ou řadu
s'pisů a. poje,dnání.

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.

Dr. techn. Otakar Fierlinger: Nutovost péče o výstavbu ven-
kovských obci. Praha 1923.V komisi Fr. Rivnáče, Praha II, Příkopy 24.
Cena 3 Kč.

Ústav pro stavbu měst při Masarykově Akademii Práce, nakladatel
této publikace, pokračuje zdárně ve vydávání praktických příruček, vý-
stavby měst a obcí se týkajících. Nedávno vyšlý 2. svazek .Nutnost péče
o výstavbu venkovských obcí" od Dra Fierlingera věnován specielně
výstavbě našich osad venkovských. Spisek poukazuje na všeobecný stavební
úpadek venkovských obcí, který je vyvoláván odlivem obyvatelstva do
měst a stl'edisk průmyslových, a naznličuje, jak cizina věnovala náležítou
pozornost yhodnému řešení tohoto problému (Anglie, Francie, Holandsko,
Německo, Svédsko) budováním zdravých zahradnícn měst, kolonisací, vy-
dáváním předpisů o hygienickém zdokonalování staveb venkovskýcb, po-
skytováním státních podpor a pod.

Spisek všímá se dále poměrů domácích a konstatuje, že přes snahu
jednotlivců a korporací dosud nebylo dosaženo žádoucí nápravy, ba ani
nebyly dosud vytvořeny vzory. Je třeba tedy problém studovati a všímati
si všech podmínek, jež přispívají k vybudování příkladných osad. Krok
kupředu zaručuje ustavení Studijního odboru při ministerstvu zdravot-
nictvi, jenž byl zřízen Rockenfellerovou nadací a který obh'á se hygienou
venkova. Z jeho popudu studována krajina u Kroměříže a městečko Kva-
sice j dle sebraných dat vypracován pak upravovací plán této osady. Týž
jest v brožuře popsán a zobrazen a připojeny typické fotografie, ilustrující
markantně potřebu důkladné reformy v dosavadním způsobu výstavby.

Fierlingerův spisek je velmi časový a kapitoly stručně v něm na·
črtávané jsou velmi cennými pro všechny, kdož mají zájem o budování
nových a úpravu stávajích osad venkovských. Peňáz.

Fotogrametrické vyměřování. Vygala odbočka N. V. Maatschappij
VOOl' Landopmeting den Haag Holland v CSR (Ing. Max. Duchoslav, úř.
aut. civ. inž. v Praze) nákladem vlastním. Výtisky.prodejné a 8 Kč u Spolku
posluchači:'! staveb. inženýrství v Praze a firmy F. Rivnáč, Praha II, Příkopy.

Propagační tato brožura má za účel, populárně psanou 8 stránko vou
částí v rysech velmi hrubých zainteresovati české kruhy technické pro
fotogrametrické práce. Načrtává přehledně dějinný vývoj fotogrametrie
pozemní a letecké a naznačuje její upotřebitelnost pro práce topografické,
pro účely zemědělsko-Iesnické, technicko-stavební, pro zaměření krajů ne-
přístupných, pro výstavbu měst, pro zaměření předmětů pohyblivých a
zjištění těles měnících tvar v různém čase, jakož i její důležitost pro ba-
listiku a výkony čistě vědecké. Brožura zmiňuje se také o principech mě-
ření stereometody a snaží se i laiku přístupnými pojmy ujasniti představu
o duchu těchto prací. I letecké metodě fotovyměřovací je věnována zmínka
a naznačeny její přednosti.

Pojednání doplněno jest řadou dobrých reprodukcí, z nichž některé
představují strojovou výzbroj ústavu, ostatní pak jsou otisky fotografií
z území zaměřených s příslušnými plány. Poslední z nich charakterisují
schopnost letecké fotometody merou svrchovanou j .iest to totiž reprodukce
plánu, vyhotoveného stereoplanigrafem ve velkém měřítku (1: 2500) s vrstev-
nicemi o intervalu dvou metrů. Rů.

"

Nové knihy.
Pl'of. Dr. Jindř. S v 10 ho dia; Astrooomlie s,férická. UtograJ'ované

předná.šky. Pmha, 1924. Nák~adem Ú!střední vydavatelské komise a
Splolku posJuchačů zeměměřičstvi v PraQ;e II, La,zal1Ská 10, "U Helmů",
IV. lpos,ch. iStmn 367. Cena Ipro členy S. P. Z. 35 K,č,:pro nečleny 53 Kč.
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Ing. Ja,n R a c e k: Součinnost kulturní tecbniky při výstavbě a
osídlování měst a obcí venkovskýcb. Nálclooem ÚSltavu 'pro ,stavbu mě-s,t
při MiwSillJrykověAklLdemii Pl'áee. Pra,hJa 1924. V komisi Fr. Řivnáče,
Praha II, Pří1k'opy.

Doc. Ing. J OIS. R ů 'ži č k a: Hospodárnost foto/!;rametrie pozemní
a letecké. Nákladem ÚstaJVlupro 'stavbu měst rpři Ma~aryfuově Aka,demii
Práce. Pl'aha, 192'4. V komisi knihkupectví Fr. Řivnáče, Pmha, II.

Dr. Ing. Otto Lac m'an: Die Herstellung gezeichneter Rechel1-
tafeln. E:im Lehrbuch der Nomographie. 100 stran s 68 ,obr. v textu a tři
tabulky. Nákl. J. Sp,ringečt',Berlin, 1923. Cena 30 Kč.

Dr. Phil. A. K o ni g: Die Fernrohre und Entfernuogsmesser.
200 stran B 254 obrazci. NakI. J. 8pringer, Berlín, 1923. Cena 45 Kč.

Odborné články v časopisech.
časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1923, Č. 1 a 2:

Q. Ve t t er: Prof. Dr. Vá.clav LáJska šedes'átnikem. L. B e n e š: .o vlnách
dHaJtačních a komp!resnich rpři zemétřes'enich. Dr. F r a 'l1t. F ia,1a :
Piispěvek li monografickému řešeni nonnáh1Íoh I10vnic 'o dvou neznárnýeh.
Dr. V i1é m H a v 1i k : Nl\lmecriclw- gr3Jfická tabulk,a logaritmická.
Dr. V. H r lLŠ k a, : Kritické poznámky o graf1ckém integrování.
J. L i z n ar: Ur,oov'áni m]SlÍmiichporuch hO!riwntáIni intensity 'zemského
ffi,'t,gnet,ilsml\lna malém úzenli. Dr. Jar. Pa nto fl í č e k: Zrca-dlov)-
přístroj k nrčení okamžiku, kdy dvě libovolné hvězdy mají ,stejnou zc-
nithovou vzdáleno ••t. Ji n d ř. S v ob o dia: Pokus o ur,čeni zeměpisné
šířky bez libely. B e d!ř. Š lalom on: GTafické metody v kartografii,

Letectví, 1924; Č. 4: Dr. R. Se hne id e r: O 'pilotováni.
Génie civil, 19'24; Č. 6 a 7: A. B i d a,u 1t: Les nouvel1es, 'Cartes

de France aux échelles ,de 1: 20.000. Les 'procéďés ď'exécution ,des nou-
veUe••earrte& de Rrance.

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten, r. 1924.
Č. la 2: W. B u In: Wiederhemtellung der PolygOll'IH1JIlkte:

Č. 3 a 4: Me in c ke: Kurze Ů;be,~Sliohtuher Bedeutun:g und Inha.V. der
mr PreuBen gil.ltigen landlwirtsdla.ftlichen Sied1~gs- und! Rentengut,s-
gesetze un-a AusfuhrungS1oostimlmungen; Č. 6: O. K'oerne,r: Ver-
wendung von LichtbHdern und LuiVfwh1'zoogen zu Kartell'zwe'cken; Č. 7:
Fr. Br a u n e i s: Stereophortogrammetrie(pokrničování t,ohoto článku je
v Č. 8 wž 12); S 'c h le u SI s ing e r : Bere'Chnung der Hohenabsichnitte uud
der Hohe aus den drei Seiten emels Dreieckes ;č. 8: K. L ude m a n n :
Das Kreuz,visier veon R. Stutzer; Č. 9: H. F. !SoC h mi ď t: Die Preis-
hiId'lmgstadtilschen Baulanďe •• nal<Jh,dem Kriege; č. 10: Do rn: GeHínde-
aufnahmen mít Gefii1Lsmeslser als V,orarheit mr den Entw:uri' des Wegen-
netzes h€'i landlichen Unrlegungen, Feldbereinigungen usw.; Č. 12:
L. Z i mm e r m a n: FOl111nelnmr d'ie Berechnung von LinilIDs1chnitten:
Č. 13: M. Mor i t z: Die Be1rechnung der gena,herten Koordinaten in
AMIg. 1 der Rechenmus'ter 10 und 11 der preuB. Kata!sternnw. IX
L. Z i mm e r m a n: Zl\lr NeufeststeIlung der Grundistuckwerte.

Zp~ávy odborné.
činnost oddělení pro nová měření v Hrně. V letním obdohí 1923

prováJd:ě1looddělení pro nová měřeni nálsledujicí .prrá1ce:
1. Qperačníohec Šte<r'l'1herk:Ing. Pmpakem pil'ovedena Ihyla, nivelace

v tétozdej8imoddělenim a ,bývalou triangulační kanooiláří ve Vídni nově
zaJIDěřené k3it. ohci, v ,době ,od 25. května dio 3. července 1923.
Celkem ur.čeno 54 vý,škový,eh značek a ,pořízena. jichtopograHe. Měření
výšek provedeno bylo nivelačním strojem fy Frič v Pmze se sá:zeci
lihelou, 1S>ezvětšenim 45 nálSloibíným.

2. Operační obec V,s;etin: Prove,dena hyla polygonÍAAce měs,ta, Vse-
tina s nejibliž.šim okolím ; celkem vytýčeno a tesaným:i lmmeny stahiliso-
váno ,bylo 373 polygonnich hodů. HO!růzontá.lní úhly ~oZJOrovány byiy na
405 stanoviskách univeI~SJálním theodioHtem '.. odhadovými mikroskopy
firmy Ftomme ve Vidni (12"). Zaměřeno 441 délek 'P'0lygonních stran
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Q 'Ptrůměrné délce 100 m. Pro hOI'OOltýterén .byly dé!l!ky většinou mereny
latí; 21 délek, přip'ojených na nepř]8ItUlpné rtlrigonometry (věže, hromo-
sV10dya;td.), hyl0 trigonometrioky vypočteno. Ke všempoly,gonnín1 bQdům
by,ly ipol'ilzeny topografie. Detaalně zaměd'eno bylo 400 čá,st]c stavebních
a 912 ,čá:stic ,pozemkových o celkové Iploše 118 ha. Práce tyto !provedli
Ing. Frant. Potůček, Ing. RudoJf Horrný a Ing. Hugo Řezníčekl :vi době od
9. května do 13. října 1923.

3. Reamlmlaci V' roce 1919 nově zaměřené olbce Kohelnic provedl
Ing. Jan Trávniček.

4. Vypra,cován 'P,]s,emný operát k:lltastráfu1í ohce Hostěhrádek-
RešOiva., pořízeny opisy topo'gl'afií Ip,olygonních bodů mě'sta Olomouce a
provedeno zakreslení konvencíonelníchzna,čeki a popiÍS map kata8ltrálních
obd Kyj'()IVaa Šternberka.

Zimní obd ohí 1923/24.
1. Oper.wní obec Kyj()IV: Po ukončeném ,zobraz,ení ,detailního měření

přikročeno k parcela ci a k výpočtu ploch jednotlivých parcel. Skup,ino'vý
výp,očet provádí ,se analyticky, ploc,hy jednotLivých 'pa,rcel určí se buďto
z originálnkh měl' neho ,paalllmetrem. Přiatllialytickém výpočtu užívá se
s výhodou počítacího stroje. Plošný výpočet prOlV'áděl v letním obdohí
Ing. Jan Trávníček, v zimním ohd'ohí přidělen mu: byl měř. asiBtent Jan
Vrbl'1. Celkem vypočteno bylo 2800 Iparcelo 'ploše 687 ha, 'zobra.zených na
čtyřech li8ltech v měřitku 1: 1000 a 14 lilsltech v měřítku 1: 2000. Dálc
pOfovnánya oipmveny byly ,obecní hranice sousiednich obcí.

2. Operační obec štemberk: POIlcračováno hylo ve výlpOčtu ploch
jednotlivý'oh parcel týmž ,Z!p'ŮSobem,jaik u ,opera.ční obce Kyjova
uvedeno. Celkem vypočteno 1800 'fl'M'cel o ploše 500 ha, zobrazenýoh na
25 listech v měřítku 1: 1000. Dále ,proveden bylvý,počet nivel3Jce měs'ta
Šternbe,rka metodou nejmeil1Šich čtverců a por{wnány obecní hrani'ce sou-
8ednieh obci. Práce tyto provádí Ing. JUli1lS POlipllKaou poloviny pro-
since 1923 Ing. Hugo Řezníček.

3. Operační obec Vsetín: Proveden hyl výpočet souřadnic Ij)oly-
gonních hodů Ing. Frant. Potůčkem a In.g. Hugo Řezníčkem. Pořadn:i'ce
a, lÍsečkybyly pomod Jordanorvých tahulek' "OPUB p~IOlltinu:m"vypočteny
,počítadm s,trojem. Po ukončeném výlp,očrtu,slouřadllJ}cprovádi Is,ezobra.zem
poo:robil1ého ·zaměření 'Parcel v m'ěřítku 1 : 1000. Ing. Frant. Potůček.

Rozvoj měření fotogrametrického v ČSR nabývá pomalu
určítých slibných forem. Zaznamenali jsme v č. 3 Z. V. z 1923 krátkou
zprávu o zaměření vnějšího městského obvodu obce Trutnova. jež bylo
provedeno pro soutěž k vyhotovení regulačních plánu. Od té doby dá se
pozorovati značný vzestup, ,jednak v činnosti státních úřadu, jednak sou-
kromých podnikateh1. Ing. Maxmil. Duchoslav, úř. aut. civ. inž. v Praze,
zřídil samostatnou odbočku mezinárodní vyměřovací společnosti N. V.
Maatschappij voor Landopmeting der Haag v Holandsku. Odbočka zaměřila
metodou pozemní stereofotogrametrie část údolí Vltavy v Bučilských
proudech (v délce asi 6 km) a připravuje vyhotovení plánu v měřítku 1: 1000
s vrstevnicemi 1 m, jichž konstrukce se bude díti Orel-Zeissovým stereo-
autografem. V Podkarpatské Rusi provedeno měření okolí solných dolů
Akna Slatina v Marmarošské Sihoti na ploše asi 2000 h". Plány jsou v mě-
řítku 1 :1000 s 1 m vrstevnicemi; polní výkony v Podk. Rusi řídil osobně
proslulý vynálezce ředitel Orel z Mnichova. Plány z okolí Vltavy jsou
určeny pro ředitelství vodních cest a plány z Mar. Sihoti pro ministerstvo
veřejných prací.

Fotogrametrické oddělení Vojenského zeměpisného ústavu v Praze,
zfisluhou generála Rausche pokračuje s úspěchem ve svých pracech. jimž
předcházela první měření v okolí pražském. Pro tento rok polní práce byly
již zahájeny v obvodu Karvínsko-Ostravského revíru dvěma du.stojníky
(kpt. Peterka a nadp. Juračka) pod vedením velitele oddělení plk. Hlídka
a jest se nadíti, že výsledky zde docílené přispějí velkou merou k všeobec-
nému poznání, jak cennou jest tato metoda. Vypracování plánů nebude se
díti stereokomparatorem, neboť V. Z. U. disponuje již nyní Orel-Zeissovým
stereoautografem nového typu. v •

Možno tudiž říci, že konečně v CSR získáváme příležitost dopraco-
vati se plánu fotogrametrických a sice metodou pozemní. Krom toho jest
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však žádoucno, aby i metoda vyměřování fotoleteckého u nás své kořeny
zapustila a tak dosažena možnost kritického oceňování výhod veškerého
fotoměření s hlediska potřeb technické naší veřejnosti.

8pecielně dnes, při stísněné finanční situaci veškerého veřejného
podnikání, skýtá tato úsporná a rychlá metoda značné výhody. Jest proto
pro města a veškeré veřejné korporace i úřady, jež budou nuceny poři-
zovati k technickým účelll.m velké zastavovací, regulační a technické plány
velmi důležitá. Ri'l.

K z~šlené redukci zeměměřičů u železnic. Ministerstvo želeJ,Ilic
zabývá ISe v poslední ,době otá,zkolUredukoování IElilzeměměřičských, jaJw
prý :pd'ebyiečných. Se ~řetelem na významnou a rostoucl 1l;gendu želez-
nič'llich zeměměřičů, jejíž vedeni je převcratem vytvořenými. poměry zvláště
ztiženo, jeví ,se úmys,l tento máJo uváJžený a důBledlky jeho eventuelního
reaHsováni přivodily by že,le'zničníElprávě vážné škody. Je,st vyloučeno,
aby jednotlivá ředitelstvi mohla posrtráJd;a,tijen lsnad jediného ze skrov-
něho počtu přidělenÝ1ch zeměměřičů, a.niž by tím zájem služby citelně
netupěl: jest jich pouze a.s 50 plně kvaJifikovaných u celé8lprávy želez-
lliční. Práce železničního :zeměměřiče je v,el'llllinamáhavá a ztížena zvlášt.ě
rtim, že evidenci 'změn železničního těIesa v pláJnech a lZakresl,ení jeho
v IkiWtastráJIníchmapách nebyla náJsledilwm nedos!t,atku ,odborných sil tech-
nických věnována náležitá ;péče.

Železniční zeměměřič ,obstarává: výkionnoru:měři'Ďskou polní službu,
sestávající z vyhotovování ISituačních plánů k účelům projekčním,
evidenčním, přípa.dně jich rellJmlbuJ.ování,staničení trati, vyhotovování
výkupníoh ,plánů, še,třerni za účelem vyvazení pozemků, předběžná, vyjed-
návání za tím účelem :se 'Stranami. Má l1ozhodJující Islovo v majetlwvých
Siporre'ch,'provádí uďržorv'ání hranic, op:mvy ne.srOVi!13JloSltimllJpy s-e stavem
skutečným, evidenci dll1žby. Do jeholGIDcelář:ské RJgeudy srpa,dá evidence
plánů, v,říprrava k Htografii, vedení železniční knihy, nájem a pr,onájem
pozemků atd<. K tomlupi'řSltUlpují práJce, :související s prováděním agrir-
nkh operací <apozemkové re~ormy.

Rozsáhlost pracízemělll1ě.řič'ský,ch dobře ilIUstruje da,lší ještě
skutečnost:

Je,li celk,ová .délka provozní u vše,ch 'ředitellSrtví čs. ,státních drah
13.246'700 km, 'připadá na jednoho rl těch 50 železmič,níoh geometru
ws 260 km. 'což ,se rovná 'P'řihHžně délce železni,ční trati z Prahy do Brna.
Vezmeme-li všaJk v úVllihu, že veškeré ·zeměměřiČské Isily nejsou zaměst-
nány u odboméskupiny III/3, nýbrž též u jiný'ch 'skupin, oddělení nelb
stavebních s'I~ráv, 'zvětší se tím počet kilometrů, lpřřpad:ajicí na Jednoho
zeměměři'če s'kupiny III/3 na 360 km,co~ je Tovno déke trati ·Z Pr1lJhypřes
Brno, Břeclavu do MaJacek. Je prostě nemožno, alby jeden zeměměřič
stačil na v'šeohny vý,še uvedené práJce v úseku 260 km, tím spiše ne
v ús.eku 360 km.

Bylo by tedy záhodno řadyželezničnich 'zeměměříčů r o z m n ožíti
a ne redil.lJkorvat,i.Bylo hy též nejrvýše nutno koocenrtrovati zeměměřiČ1ské
síly 'lIlo-čistě te,c,hnI<ckýc,h'skupin 'a je ne1zhytno,éaby sku').)Ílla III/3 ředitel-
ství čs. státních dmh 'byla vybavena persom..álemvys'okošlwl'ským, odborně
technicky vyškoleným, mlajicím způlsohíloSlt zeměměřiČis,kou. Jedině pak
budou všeohny Vrráce zeměměřič!ské, 'zp'ŮIS,ohenép,rováJděním rekonstrukcí
trati výsta,vhOlu neh pře.st1lJvboll nádrwží, ,stavbou mlších kolejí.
nových úseků traťo"'Ý,ch artd. a kladollcí m geometra největší
natp'ět.í sil tělesných i duševních, vykonány 00 nejpečlivěji a nej-
dokonaleJi. Peníze k rozšíření 'p8I1sooálu použité hudou dobře úl'Oko-
vány ďob["ýmI výsledky -< nalpTati tomu redukce V'edJa by ke škodám
velrrni vážným, jichž na'pravení tžád3Jlo Ihy pak zbytečně velkéM
nákola,du. PráJce zeměměřiče je výkoon 'přel8lllý a žádá. čalSu a ,dos,ta-
tečný 'poče't odborni'ldi, jimak utrpí oena dosavad:ní0h eLa,borátů, ztíží se
výkoon kMegorli ostatníoh techniJkůa vYV10lá!se řada SlP0rů, vyplývající
z neúp,lného vyznačení vlastnických a d1ržeilmOlStnichpoměrů.
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Urp,o'zorňujemestátní &právu želelZniční,by d:ohře vše uvá~ila, je-li
v zájmu státních drah, 'Pou~íti redukční šablony též na pe'l1smuUzemě-
meHčský.

Zpráva o I. valné hromadě zájmové skupiny měřičské při Spolku
inženýrů a arc,hitektů, odbor Praha, konané dne 28. března 1924.

Valnou hroma,du zahájil předseda zájmové rskupiny min. rada Ing.
Leipel1;. Zápi's poslední schůzes,c,hválen., ZáJstupce ,skupiny ve výboru
odboru pra~skéhopmf. Petřík, pod2.vázprávu o reťorměSJtudia země·
měřičs,kého. Poznámky připojílí Ing. Sůra a Leipert. Dále zástupce sku-
piny reťeruje o stanovIsku ,odboru pražského k rprohloubení $uooíazemě-
měři('lS'kého.Vý:hors1chváHlstylillsaciusnesení, které bylo referentem pře-
čteno a po zodlpoved'ěnídotazů pp. Bedmá,řea JelínJm vza,to na vědíomí.
Prof. Petřik upoz'orň:uje, ,že v Bra:tÍtslavě 'U:S1tavilase zájmová S1kupina
měříčsiká, se kterou bude třeba navázat SJtyky.

Pří V'olMch na návrh Ing. Bednáře zvoleni ,do výbOI1U:předsedou
Inrg. Le;,peTt,mistopředsed1ou Ing. ZUJkJín,jednatelem Dr. Ryšavý, zálsturp-
cem jed:ruttele Ing. Pulpit, za.pí:sov.<ttelemIng. Rumhal, dalšími členy
vý1borupl'of. Petřík a Ing. Mendys. ZáJStUlpOOIlllsikJupinyve výbmu od!boru
zvolen prof. Petřík, záSJtUlpcemrSlkiurpinyv zájmovém Ústřeqí prof. Petřík.

Prof. Petřík diOlporučuje,aiby sikmpina provedla diskusi o \Starém
zák,oně z 23. května. 1883,č. 83, a pOIŽádaJaIng. BedJtUí,řeo zahájení. Po
debatě, droníiz3JS,áhli Ing. Leipert, Sůra, JeHnek, Krej,za, Brandrl,Bednář,
ná:vcrh'přijat a Ulsnesenos rmpravou za,čiti 3. dubna 1924. Předs,eda pak
končí sehŮJz'Íp'ooěkovánim účasitnÍkům.

~/t.
~_ bt,

·f: •.·~~
V '!ouv1sJoIstis úlohouč. 1 zalslaJIng. E. ,s r b a řešení úlohy Pothe·

notovy a sice dJe pOlstUplU,který sám YylpIfacovaLUvá,dime zde k vůli
informad čtellláň;rt,vaz,působ páne ISrhův (dle rp~ipojenékreSJhy):

Matematická úloha.
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Známe: strany a, b s úhly a, ~, (;
Hledáme: x, Y bodu D.

a
Z 6 01 Ba. . . r = 2 sin a

IYI=r sin [a - (90°- a)] =-2 ~ sin [a - (90°- a)l)
z 6 rYIP, . . s~na (1.)

p=r cos [(;-(900-a)]=2sina cos [(;-(900-a)]1
b

z 6 O2b B . . . Yz= 2 cot ~ (2.)

Ramena úhlů p. u bodll. 01 a B jsou navzájem kolmá, tedy:
b
T-Pz 6 01 Oz P ... tgp.= _
Yt-Yz

_' {X:::;:bSinstt~)cosp.1 =sco.sp.
z 6 8xy. . . sin (p.+~).

y = b sin ~ sm p. = 8 sm p.
Jsou-li dány pravoúhlé souřadnice hodil. A, B, C a úhly a, ~, vy-

počteme strany a = AB, b = BC a úhel <t A B C = (; i v dalším pak dle
rovnice (1.) (2.) (3.) a (4.), s a úhel p. a dále směrník CBV ze směrníků
CBA a CBa a úhlu p.. Souřadnice bodu D (x y) vychází pak z s a směr-
níku CBD. Ing. Srha.

K pŮ'stlllpUna,značenému uvádi re,d'alme, že třeba. hleda-ti devět loga-
ritmů a 'pak k logaritmům čty:ři čísla. Kla!slickýz.p1l'sob V' ře,šení Pothen-ota
vyiladuje hleda,ti šes,t logaritmů a dvě čísla..

Různé zp~ávy.
Reprodukční ústav ministerstva financí. Výnosem ministerstva.

finwucíze dne 11. Ibřezna 1924, č. 3919/pres. 23, mění :s.edo'savadní úřední
označení litografi'ckého ústavu minÍ!sterst,va finand v P:raze III, .Légerova
ulice č. 64, na olzmličení "Repr{)dlllkční ústlav min1s:ter,stva. financí". K.

Výstavu inženýrské práce v době od 30. května do 15. července 1925
hodilá U!splořáooti Spolek čs. inženýrů, ježt.o po be'Zmála tři desetiletí po-
dobná. vý'bltava 'U nás nehyla otevřena. Oeští tc'chnikoíVé mají tu pi'íležitost
dokumenrtov.'tti svoji odJhorn,ou VY'Sil'ělo6rt.Přís,lu,šiIlíkum ,stavu zeměměřič-
s,kého d3Jvá s,e též mOlžnos,tzúča,stnitise výstavy svýrrni pracemi. Kdio'ž
chtějí vylStavovat, ať obrátí 'se na S. 1. A., ústřední kancelálř, Praha II,
Bredovskěho 3.

Vládní návrh o změně zákona- o evidenci katastru mohl by se 'Státi
-předmětem: vážných debat v,š ech orga,n:isací zeměměřiostkých, kdyby
toti~ ,l>mělfodatní činitelé na to pamatovali. Prozatím ,p'oznamenat musíme,
že ani Odihočce S.Čis. Z. v Bmě', ani Měř. 'Blmp~uě,S. 1. A. v Brně uehyl
vůb€c dodán k úsudku, a že tudíž nemohJysvůj n3Jzor k náwhuzákona
proj,eviti. _

ČS. zemědělské museum má hýti vyJbudováno v Praze, Brně, Brati-
slavě, Opavě, F'rý-d'ku a Užhorodě za Úičaslti s:polku téhož jména (Pmh.a-
Smkhov, Z<1hrada Kins:ký,ch (7). Podle prosilektu ,shírá, Čs. Z. M. mnoho
předmětů, jichž cenu zerrněměřiči dovediou po,s'ouolti, ja.lw: urbáře, grun-
tovníknihy"staré mapy p,O'zemkové, 'Starésrrnlouvy kupni a pod. Příspěvk'y
členů činných nejméně 10 Kč, ,slp,olků50 Kč ročně.

K novému topografickému zaměření republiky československé
v měřítku 1: 20.000, p:říiladně v důležirtější-ch obvodech v měřítku
(1 : 10.000), dojde patrně v hrzk'édohě. Trvání p'l1ací pl'ojektovruno na.
dobu 30 -let. 'Speciální '!naiP'Yhud,ou vyhotoveny v měřítk:u 1 : 50.000. S tím
bude jistě soruvi's,eti i rp,ot,řelbarozmnožení 'p,el'sonálu rte,c,hnického, jak }JIfo
měření ge,odetická, tak pro detailní map,ování, pm odbory If~odukčllí
a kartografický.
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Památce p~ofeso~a Líčky.
Na provolání v .z. v. č. 4. 1924" otištěné, sbírka slibně se rOZVIJ1.

Mnozí posluchači, přátelé a kolegové zesnulého českého geodeta uposlechli
výzvy, yaby přispěli k vybudování úpravného náhrobku. Nejen z celého
území Cs. R., ale i z ciziny přicházejí příspěvky. Apelujeme na všechny
české zeměměřiče, by hřivnou svojí byli súčastněni na díle tak pietním
a upozornili ve svých kruzích na sbírku, aby potřebný obnos brzo byl složen.

Dle záznamtl Agrár. banky čs. filiálka v Bruě, přispěli do 23./5. k akci
.Památce prof. J. Líěky" tito pánové:

Po 100 Kč: Ing. Julius Mátl, Brno, Ing. Kal'. Hořejší, Příbram, Ing.
Sylv. Bláha voj. attaché, Patíž, Ing. Ludvík Doležal, Plzeň.

Po 50 Kč: Ing. Kal'. ->'lmelc,Praha, Ing. Ond. Krčmář, Košice, Prof.
Dr. Boh. Kladivo, Brno, E. Zeníšek, Napraď, Ing. Jar. Zikmund, BruQ., Ing.
Rud. Zaoral, Břeclaya, Pracovní sekce Inž. Komory, Brno, Ing. Kal'. Cerný,
pr'erov. Ing. Vác. Cervinka, Slezská Ostrava.

Po 40 Kč: Ing. Jas. Peňáz Brno.
Po 30 Kč: Emil Faltus, Brno, Vlad. Vrba, U. Ostrah, Ing. K. Matěj,

Brno, Ing. Lad. Sedláček, Brno.
Po 20 Kč: Ed. Pokora, BrnQ, prof. Dr. A. Tichý, Brno, Dr. Fr. Fiala

Praha, Jos. Dostalík, Frýdek, Jng. Stěpán Pustka, Postoloprty. Ing. Kal'.
Lupač, Znojmo, Prof. Dr. Fr. Cechut&, Příbram, Ing. Fr. Klepáček, Košice,
Ing. Ivan Weselý, Brno, Ing. Alf. Kopr, Hodonín, Ing. Foltin, Lítomyšl,
Ing. V. Hanuš, N. ~aka, Ing. Jas. Zemánek, Bratislava, Ing. Erv. Keller,
Košice, Ing. Míša, Sumperk.,; Jos. Boubela advokát. Břeclava, In~. Vlad.
Vrlěl, Stichovice, Ing. Jos. Rezáč, Brno, Ing. Jan Novotný, Dh. Hradiště,
Ing. Leop. Novák, Olomouc.

Po 15 Kč: Fr. Mittner, Mor. Ostrava, Ing. Fejlek, Znojmo, Ing. Fr.
Hrbata a Ing. AI. Smékal, Prostějov.

Po 10 Kč: Ing. Fr. Wolf, N. Paka, Ing. Jos. Lebeda, yHolešov, Ing.
Fr. Tippel, Příbram, Ing. Mart. Hasík, Přerov, Ing. Ant. Stván, Praha,
Lad. Ferbas, N. Město, Ing. Fr. Beneš, Uh. H!adiště, Ing. Jos. Starý,
Blans~o, Ing. Fr. Laudát, Domažlice, Ing. Ant. Cížek, Ceský Brod, Ing.
Arn. Cermák, Brno, Ing. Wolfg. Flek, Brno, Ing. Cyr. Karas, Brno, Ing.
Mil. Kubeš, Třebíč, Ing. K. Marušák, Znojmo, Ing. Jan Nosek, Napajedla.

Po 5 Kč: Ing. K. Ka.iička, Brno.
Dosud se sešlo na darech 1620 Kč; připočteme-li k tomu (viz str. 31.

Z. V. 1924) hotovost převedenou na tento fond ze sbírky, již nebylo možno
piivodnímu účeli věnovati, v obnosu 1220 Kč, jeví se stav příjmii celkem
v sumě 2840'00 Kč.

Soutěž
časově velmi zajímavou přinesly Ipře<dkrátkou dobou š'pa.něLské Ii"ty
úřední. Vyzývají se to,Už aerogeodetické firmy, alby ,podalyoferty na za-
měření 20 olllŽ50.000 ha plochy pro účely kax&strálné a sice metodou
leteckofotogrameticko'll. Jedná se tu o ZÍ"kánJ plánů, které by se daly
srovn&ti s měřeními dle met,od dos&va,dnic,h. Budou-li vý"ledky těchto
pokusůpřiznivé, byla by metoda fotole1:€cká užita pro vyhotovení kata-
st,rálnich ipJánů. Soutěž vYPslalo ministers,tvo finaneí, které má velký
zájem o hrzké opatření plánů. _

Zp~ávy osobní.
President republiky jmenoval .ara Jindřicha S v o b ,o.a u řádným

profesorem základu vyš;ší ma,tematikya I"férieké ast,ronomie na vyg,oké
ško.]e slpe,ciáJnfch nauk ,při čC'Ském vJ~s'okém učení 1:€c.hniekém v Praze.

Min. financí jmelll,ovalEmHa L u 'p ač e definitivnÍlffi měř. adjunkltem
v,e ,statu měř. úřed. na Slovensku.

Právo k užívání stavovského označení "Ing." lhyl0 přiZináno min.
veř. 'pr&cí k,olegům: J. Bartůňlmvi, Brno, Exnerovi Ferdinandu, Trutnov,
HalrrlO'vi Fra,nt., BU!oovfce,Kellerovi Ervínu, Košice, Kiittne'l'ovi Ludvíku,
Brno, Lawrutschovi Richardu, Brno, Lukovi Antonu, ,Pra,ha, Luk&s,ovi Max.,
Žatec, a Vondráčko.i Frant. v Hluhok'é =d VIta vou.
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