Jako ukázka komasace vystavena byla právě vyse zmmenou civ. firmou obec Otok ve
Slavonii, kter<i měla pi'ed komasací 15.8!0 parcel a pJ komasací tolíko 2255 parcel, a to na
území velikém okrouhle 680) jíter.
Jak jsem se na začátku této zprávy zmínil, těšila se výstavka několikeré nivštěvě
všech zahraničních delegitlL Výstavka ukáz'tla poctivou práci jihoslovanských
kolegů na poli
geodetickém. Jihotilovanští kolegové ukázali svými pracemi, že kráčejí s dobou.
Všem jihoslovanským
kolegům, jakož i jejich předsedovi Dru J. Kraljovi, který má
veliké zásluhy o uspořádání výstavy a celého programu v Bělehradě, přejeme do další činnosti mnoho zdaru.·
Ing. Jar. Pudr.
IV. fotogrametrický
kurs v Curychu
1937. Vys. škola technická v Curychu uspo·
řádá v březnu 1:137 fotogrametrický kurs za vedení prof. dr. Baeschlina a dr. Zellera. Kromě základních výkladů obou, budou konány ještě přednášky jiných odborníků zvláště o letecké fotogrametrii a výsledcích získaných. Kurs skládá se ze tří dílů. I. díl od 1. do 6. března obsahuje
obecné výklady a celkový přehled. II. díl od 8. do 25. března leteckou fotogrametrii. III. díl od
30. března do konce května praktický výcvik ve skupinách po 6 účastnících. Výklady budou konány jazykem francouzským a německým dle přihlášek účastníků. Poplatky jsou: za 1.díl 2J'- fr.
švýc., za II. díl 80'- fr. švýc., za III. díl 200'- fr. švýc. Prihlášky přijímá do 15. února 1937
prof. dr. ZeUer, vys. škola technická v Curychu. Pro II. a III. oddíl bude počet účastníků omezený.
Sdělení
presidia
mezinárodní
fotogrametrické
společnosti
v r:i9J5/36. (Viz
Rivista del Catasto e dei Servi ci tec nici eraríali, Ministero delle Finanze. Roma).
Říze ní d op is o ván i. Dopisy Ná.rodních společností týkající se rozhodujících otázek a zvláště
důležité jest říditi: prof. Ing. Gino Cassinis,Presidente
della S. 1. F. R. Instituto superiore
di Ingegniera. Milano. Dopisy vysvětlivek a zpráv všeobecných, jež nežádají rozhodnutí a záležitosti
publikační jest říditi: Dott. Ing. Mi c h e leT u c c i, Secretario Generale della S. 1. F. Ministero delle
Finanze. Roma. Záležitosti příspěvků a povahy finanční jest říditi: Prof. Dott. P a o I o Do r e, Tessore della S. J. F. R. Instituto Superiore di Ingegniera di Bologna.
Publikace
aktů S. I. F. a národních
společností.
1. Zprávy Mezinárodní společnosti fotogrametrické a Národních společností fotogrametrickýchse
otiskují jako příloha časopisu
"Rivista del Catasto e dei Service tecnici erariali" vydávaného od Ministero delle Finanze, Roma.
2. Publikace obsahuje: a) akty a zprávy předsednictva S. I. F., /1) akty a zprávy národních
společností (program schůzí, vyhlášky, zprávy osobní a prací), c) bibliografie fotogrametrická odeslaná general. tajemníku.
3. Uveřejnění se koná v italštině, franštině,němčině
a angličtině. Obsah ve způsobu stručného výtahu má se podati z jedné ve vyznačených řeči. Poznamená se jméno autora, titul knihy
nebo článku v originálním jazyku a překlad v jednom ze čtyř uvedených jazyků, počet stran
a obrazů, jméno vydavatele a tiskoviny, v níž je článek uveřejněn, rozměry, cena.
4. "Rivista del Catasto" zašle zdarma každé Národní společnosti otisk každého čísla této
revue. Národní společnosti mohou objednávati další čísla za roční předplatné:
Počet čísel:
50 100 150 200 250 300
Cena v lirách: 50 90 125 15a 175 2,)0
P I a cen í pří s P ě v k ů se provádí Národními společnostmi (1fr. šv. za každého člena) na adresu prof. P a u I Do r e, Instituto di Geodesia e Topografia - R. Universita di Bologna.
Pře d sed nic t v u u vel' ej ní v r. 1937: "Annuaire de la Société Internationale de Photogrammétrie" s obsahem: a) Statuty S. 1. F. h) Zprávy o založení, rozvoji a nynějším !!,tavukaždé
Národní společnosti. c) Seznam členů a každé Národní společnosti a jich adresy. Zádá se zaslati zprávy do 30./3. 1937, případně stanovy v jedné ze 4 řečí.
Příprava
kongresu
v Římě 1938. 1. Proponovaná schůze přípravná delegátů vr. 1936
se nekoná. 2. Seznam komisí. 3. Rozdělení předsednictev. (Viz Zeměm, Věstník č. 7, str. 196,
r· 1936. 4. Národní společnosti mají jmenovati dopisovatele pro každou komisi jenž dodá látku
pro zprávu komise. Mohou též jmenovati Národní komisi pro předměty komise mezinárodní a pak
korespondent je jejím předsedou. Jména se sdělí předsedům komisí po ustanoveni. 5. Nový díl
"Archives Internationales de Photogrammetrie" nebude publikován před kongresem - IX. díl vyjde
po kongresu.
Národní společnost, jež předsedá jedné z komisí vydá svým nákladem zprávu komise a rozešle
je ~š~~ Ná;odní~ společnost~m 1 měsíc .~řed kongres~m. Každá Nár?dní společnost ses~av~ a
uvereJlll svym nakladem zpravu o rozvoJI fotogrametrle ve své zemi za 4 léta predchazeJící
kongresu v rozměrech Archivu IX. sv. (asi 1500 výtisků). Sdělení pro kongres mají býti v tisku
předložena účastníkům kongresu a zásoba předsednictvu. Proposice pro jmenované komise mají
býti Národními společnostmi zaslány do 30. května b. r. předsedovi panu G. C a s s i n i s o vi.
V měsíci červnu budou sděleny. definitivní obsazeni komisí. V příštím podzimu (1937) bude určeno
pevné datum kongresu. Činnost Národních společností je základem úspěchu kongresu.
Dr. A. Semerád.
Z belletrie.
Ing. Arnošt Fuks .(archiv map katastrálních v Bruě) napsal ve verších a vlastním nákladem vydal brožurku .Kytice pomněnekrakvickým
dětem ke dni 26. května 1936". Ceua
2 Kč. Čistý výtěžek je věnován Zemské péči o mládež a jiným účelům dobročinným. - Kolegové,
bude-li na katastrální měř. úřady tato brožurka se složenkou zaslána, nevracejte ji a zašlete obnos
2 Kč k podpoře mládeže.
.
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Dr. Jaroslav

Nussberger.

Elektrický výboj ve zředěných plynech zpasobuje emisi světla. Jsou-li plyny chemickými prvky, pak při výboji přísluší každému prvku charakteristické
spektrální čáry jak
barvou tak délkou. Po stanovení délky jednotlivých spektrálních čar mohla býti řešena úloha:
užíti těchto malých vlnek řádu poloviny tis1ciny milimetru jako délkové jednotky. První práce
metronomické u,a uvedeném základě provedl Fize au, který jednoduchým přístrojkem určoval
pomocí délek vlnových tepelnou roztažnost pevných látek. V letech devadesátých min. století
byl to Michelson,
jenž vyjádřil mezinárodní metr ve vlnových délkách kadmia. V r. 1906
B e n o ít a Fa b rys
Per o tem opakovali měření Michelsonovo a došli ke shodě na jednu
desetinu mikronu. Dalším vývojem bylo měření pomocí vlnek podstatně zjednodušeno a konstruovány komparátory, jichž bylo možno užíti při proměřování koncových měřítek, užívaných
v průmyslu. Tyto práce pak vedly k řadě specielních prací, jimiž bylo možno prohlásiti měřítka koncová za nejpřesnější technické měřítko. Tuto speciální část praktické fysiky nazýváme 'interferenční metronomií.
Při délkovém měření, kde jednotkou jsou délky spektrálních čar, vycházíme z následujících úvah teoretických. Dva přímočaré paprsky světelné, vyslané jediným světelným bodem
- nazvané koherentníse setkají (třeba po odraze) v bodě (průsečík optických drah). Poněvadž světlo považujeme za děj periodický, můžeme jednotlivé elongace v bodě setkání
vyjádřiti rovnicemi
Yt = rt • sin wt,
(1)
Y2
V předešlých

=r

2•

sin (wt -

rovnicích je s fázové pošinutí, t čas,

11)

s).

(2)

úhlová rychlost rovná 2; harmonického

pohybu světelného a T dobu kmitu. rt a r2 příslušné amplitudy. Podle
gova dostaneme výsledný efekt v bodě setkání sečtením obou rozruchft
Y = rt• sin wt

+ r2.

sin (wt -

Zavedením výraza
rt

s) = (rl

+ r2.

+ r2 . cos s) .sin

wt -

cos s = r*. cos s*,

sin (wt -

Youn-

r2. sin s. cos wt.
(4)

r2. sin s = r*. sin s*
y=r*.

principu

(5)

s*).

(6)

V rovnici (6) je r* amplituda výsledného kmitu, s* jeho fázové pošinuti vzhledem ke kmitu
prvému.
Umocněním rovnic (4) a (5) máme po sečtení
sin2o*=(rt
+ r2' cos S)2+ (r2. sin s)2,
r*2 = rl2
r22 2rt r2 cos s.
Dle teorie jsou uvedeué čtverce amplitud světelnými intensitami v
můžeme psáti přehledněji rovnici (7) nahrazením r2 výrazem I (intensita)
r*2. cos2,*

+ r*2.

+ +

I=It+12+2\jlt.12coss.

(8)

Uvažujme nyní změny I, kdy It a 12budou stálé a fázový rozdíl s se mění, pak výraz
pro I nabývá krajních hodnot při hodnotách následujících:
maximum- I je při cos s = 1,
minimum I je při cos s =

-

neboli s = 2 k7t,
1, neboli s = (2 k -

kde k jsou čísla O, 1, 2, 3 ....
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Snadným uspořádáním můžeme docíliti 11=12, neboli oba koherentní paprsky jsou stejně
intensivní. V uvedeném případě jsou krajní hodnoty I:
.
•
I inaximální=4I1,
I minimtlní = O.
Poněvadž fázový rozdíl je zpil.sobován rózdílem délky ,'J. drah interferujících
mil.žeme E nahraditi výrazem
2rc'

paprsků.

E=T,'J.·

Touto úpravou plyne pro krajní hodnoty I:
maximum I při dráhovém rozdílu ,'J. = 2 k ;,
minimum I při dráhovém rozdílu ,'J. = (2 k -1) ; ,
kde J. znací příslušnou délku vlnovou a k je číslo udávající počet délek vlnových a nazývá.
se řádem.
Při interferenci je nutno, aby mezi sebou interferovaly paprsky koherentní, vycházejicí
tedy z jediného svítícího bodu, Tento svítící bod je nejčastěji dán bodem na rovině, kde dopadající paprsek se dělí na dva - jeden se odráží, druhý se láme do desky.
Velmi známým projevem interference'
světla j,ou barevné efekty na tenkých vrstvách, které vidíme na př. na mýdlovýcn
bubliná.ch. skvrnách olejových na vodě a.
jinde.Yýklad vzniku interferencních proužkil.
podává následující úvaha.
N a desku sklenenou tloušťky e dopadá
rovinná vlna, jejíž délka je A. Rovinná vlna
značí, že paprsky S a S' jsou spolu rovnoběžny. Při odvození uvažujeme nejjedno~
dušší případ: optický děj v rovině, jež jekolmá na desku e a shodná s I'ovinou
nákresu (obr. 1). Pozorujme děj ve světle
odrazeném a vyberme dva rovnoběžné paprsky S a S'. Prvý paprsek dostihne desky
v bodě .A pod úhlem IX. Zde se láme do·
desky pod úhlem ~ a postupuje deskou
k bodu B, kde pod úhlem ~ se odráží do
bodu C, kdež vychází z desky do vzduchu.
Poměr sinů úhlu dopadového a zlomeného
nazýváme relativním indeiAllU J,gWll V našem případě jde o vztah mezi sklem a vzduchem
a tento in<Iex plsemě~"'-'
n = sin IX / sin ~.
Poněvadž se jedná o rovinnou vlnu, P9čítáme dráhový rozdíl od bodu .A a E do bodu setkání C~
Uvažujme tedy dráhy .ABC a EC. Usecce EC dle teorie odpovídá úsečka AD, kde DC je
kolmice na .AB. Dráhový rozdíl ve skle mezi oběma paprsky S, S' v bodě setkání činí:
DB

+ BC=2e.

cos~,

a = 2 e . cos ~ . n.
Z předešlého vzorce je přímo patrno, že pro
vzorcem

IX

= O i ~= O je dráhový rozdíl dán jednoduchým

a/A =k,
dostanem číslo k, jež nazýváme řádem, dle dřívějšího označení.
Z poslední rovnice je přímo patrno, že známe-li k i A, známe jednoduchým výpočtem a
a tím i tloušťku desky e:
.
Tyto úvahy jsou základem metronomie interferenční, kde při známém A a řádu k interferujících paprskil. počítáme tloušťku desky e.
Známé barevné úkazy interferencní v bilém světle projevují se jen, pokud e, tedy tlóušťka
vrstev, nepřesahuje několik tisícin milimetru. Při interferenci spektrálních čar vidíme proužky;,
j tam, kde e je silné několik centimetrů a při užití spektrálních čar velmi úzkých a jednoduchých
yi<líme interferenční proužky až do 1 dm i více. Maximální rozsah viditelnosti proužkil. je záyislý
na řadě vHvll. a hodnot, a z nich je nejdll.ležitější šířka čáry spektrální a její vnitl'ní stavba,
tak zvaná její jednoduchost. Jednoduchostí rozumíme, že spektdlní čáru si pře(lstavujeme jako
jedinou vlnku, o jediném J.. Složitější čáry obsahují vedle základní délky vlnové ještě vedlejší
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vlnky menší intensity, jež se od základní liší svojí délkou velmi nepatrně. 'fouto složitostí
'čáry se výsledný efekt, složení interferenčních proužků, velmi komplikuje a při větších řádech
stávají se interferenční úkazý i nezřetelné. .
Následující tabulka podává 'přehled, do které tloušťky e je možno užíti spektrální čáry
jednotlivých prvk& i bílého světla.'
.'
P

rve

k

kadmium

světlo bílé (žárovka)

. Barva
spektrální čáry

Délka její
v tisfcinách mm

e v mm

červená
zelená
zelená

0'M38
0'5155
0'5086

. 100
90
80

žlutá
zelená

0·5871
0'5570

100
150

červená
žlutá
zelená

0'6678
0'5876
0'5016

25
20
20

žlutá
žlutá
zelená

0'5791
0'5770
0'5461

100
90
30

barvy smíšené

0'7 až 0'4

asi do 7/1000

Uvedená tabulka podává názorný přehled j přesné 'určení těchto vzdalenosti bylo by
nutno vystihnouti přehledem daleko složitějším.
V dosavadních úvahách jsme předpokládali pr3.hledné desky skleněné. Ukolem praktické
metronomie je však proměřování desek nepr3.hledných, kovových. V tonito případě užíváme
následujícího uspořádání (obr. 2).
'.
Kohcové kovové měřítko tloušťky el spočívá na rovinné
desce II. S touto deskou je rovnoběžna deska skleněná I.
K ur~ení tloušťky el užijeme proužk& interferenčních, vzniklých
ve vzduchových vrstvách ohraničujících rovinami
I a III .... tloušťka e2
I a II.... tlouštka eg•
Hledaný

rozměr

el

obdržíme rozdílem
ea -

~2

= el'

V obrázku 2 vzdálenost rovin III a II vyznačuje rozměr koncového měřítka. Nejznámějším typem měřítek koncových jsou švédská ocelová měřítka vyrobená v továrně Johanssonově. Pří zkoušení koncových měřítek zjišťujeme, kolik délek vlnových se vejde do zkoušeného rozměru. Poněvadž délka světelné vlny je řádu poloviny mikronu, je jasné, že počet
vlnek na rozměry prakticky užitelné jde do tisíc3.i milion3.. Přesné stanovení těllhto čísel bylo
by velmi obtížné a proto proměřování děje se tak, abychom se mohli přímému měření určováním celého počtu vlnek vyhnouti. Především koncové měřky se napřed vyměřují metodou
mechanických dotykii, kterážto metoda je v principu shodná s měřením mikrometrickým šrOUbem. Při tomto měření základem jest vždy jiné měřítko koncové, jehož rovnice je přesně dána.
Rovnicí měřítka rozumíme výraz

+ +

LI = Ln
at
~t2.
.LI v předešlé rovnici značí délku měřítka při teplotě tO C a koeficienty a a ~ vyznačují, jak
se mění délka měřítka s teplotou. Ln značí délku při teplotě normální, za niž se považuje při
nejpřesnějších
měřítkách teplota tajícího ledu, tedy Ou C. V Ceskoslovensku jest základem
délkového měření národní prototyp, označený "No 7 Alliage de 1874". Toto základní měřítko
jest priiřezu X a obsahuje 10% iridia a 90% platiny. Rovnice tohoto měřítka zní
LI

= 1 m + 0'1 p. +

(8'606 . t

+ 0'00177 • t2)

P.

± 0'2 p..

Z uvedené rovnice je patrno, že koeficienty tepelné roztaživosti

jsou

a=8'606p
~= 0'00177 1-'-.
Pro praktické účely je postačující znáti jen koeficient lineární a. Koncová měřítka jsou
většinou provedena z oceli, při níž se přijímá za pr3.měrný koef. a hodnota 11'5 .10-6•
Je nasnadě, že čím přesnější výměr koncového měřítka je dosažen před měřením
interferenčním, tím jednodušší jsou výpočty. Předpokládejme, že koncové m~řitko jest změřeno
metodou mechanických dotykii s přesnosti ± 3 mikrony (tisíciny milinietru).
Rozměr, který měříme, označme x, a tento rozměr je dán vzdáleností rovin III a II
(obr. 2), kteréžto roviny jsou totožny s mechanickými rovinami koncovými na zkoušeném

1936/215

koncovém měřítku. PH užití jedné určité spektrální čáry sjednotíme paprsky, jež se odrazí na
rovině II a III a na rovinách III a I. Rovina II značí spodní ohraničující rovinu měřítka.
Za daného uspořádání není opticky aktivní a jest v d&sledku toho nahrazena podstavnou
rovinnou deskou. Toto experimentálně provedeme tak, že po exaktním očištění přitlačíme zkoušené koncové měřítko na podstavnou desku. Při meehanickém dotyku dvou přesně provedených
rovinných povrchil. nastává t. zv. adhese, vliv molekulárních sil obou stýkajících se povrchil..
Tato mechanická vazba je pak taková/ že. ztotožněním obou rovin děláme chybu menší než
0'05 p..'
(Dokonč. pl·íště. - A 8uivro.)

Studium nových. method
pro vyrovnávání trigonometrických sítí v SSSR.
Prof. Lev Sopo'cko,

Beograd, Jugoslavie.

(Dokonč. _ Fin.)

V prvním svém pojedmíní (XVII) Prahis-Praněvič používá výše objasněné vlastnosti
eliminačních rovnic pro odvození nové a svérázné methody vyrovnání spojité trigonometrické
sítě po částech, na zp&sob uzlových' obrazc&.
Ještě než přikročíme k rozpravě o tomto zajímavém pro sv&j námět zp&sobu, objasníme
si speciální autor&v zp&sob rOlldělení počátečních rovnic odchylek na skupiny. Uvedený jím
dil.kaz milže býti aplikován i na stejné ob e c n é příp a d y. Při tom vynechme pro jejich
obsáhlost veškeré matematické přeměny, kterých použil Pranis-Praněvič ve svém pojednání (VII).
Nechť má počáteční soustava odchylek tento tvar:

.

+ 01.'''1.<1xI+W,.,

.

.

AX2+ Z'''1 = O;

u 2-

~""1~"

+ a''t At/JI+ b"IAq,;
+a"2.Aq,I+~"2Aq,2

+~a", Ax, + ~"I AX2 + Z''t = O;
+a"2A~I+W'2A~2+Z"2~Q;

3",.,=

+ a",..Aq,1

+ a",.,AxI + W',.,Ax2 +

+ b"n,Aq,2

1",., =

(31*)

Oj

+ a"'IAUlI + b"'1 AUl2+ 01."'1A"I + W"I aX2 + Z"'I =Oj
+ a'''2AUlI + b'''2AUl2 + 01."'2AXI + ~"'2 AX2+ Z'''2 = Oj

3'''1=

3'''2=

Charakteristieká vlastnost obecné soustavY'(3!), (31 *), (31 **) odchylkových J'ovnic, s kterou
operuje Pranis-Praněvič
při svém způsobu vyrovnání, jeví se v tom, že mil.že býti rozdělena
na skupiny, z nichž každá obsahuje určitý počet neznámýchoprav:1),
vyskytujících se jen
v této skupině a určitý počet hledaných oprav, vyskytujících se ve všech skupinách ..
Rešíme-li každou sknpinu odchylkových rovnic (31), (31 *), (31 **) neZfÍvisle od ostatních
Gaussovým algoritmem, obdržíme' tři skupiny eliminačních rovnic v tomto tvaru:
[a' a'] A 'P, + [a'l/] A 'P2 +
[a' a'] AXI +
[a! W] A "2 +
[á' ľ] = Oj
[h'h'. 1] A'P2+ [h'a'. 1] AXI + [h'W.l] AX2+ [h'Z'. 1] =0;
[01.'01.'.2] AXI + [a' W· 2J A1t2+ [a' Z' . 2J = Oj
[WW·3]A1t2+ [Wl'.3]=Oj
[a"a"J Aq,1+ [a" b"] Aq,2+
[a" a"J.<1"I +
[a" W'] AX2+
[i/'b". 1]Aq,2 + (/I"a".1]Ax1 + [/J"@".1]Ax2+
[a" a" . 2] AXI + [a"W'. 2J AX2+
[W'W'.3] AX2

+

[a"'a'''J
,

(32.a)
(32b)

[a" Z" • 1] = Oj
['/'Z".l] =Oj
[a" Z". 2] = Oj'
[~"Z". 3]=0;

+

AUl1+ [a"'b"'J AW2+
[a"/a"'] AXI
[a"'W"] AX2 +
[a"'Z"'J =Oj
[h'" h'''. 1] A Ul2+ [b'" a"'. 1] Llx2+ [1/" W" . 1] AX2+ [b'" Z'" • 1] = Oj
[a'" a'''. 2J LlxI + [a'" W". 2] Llx2 + [a'~'l'''. 2] =Oj
[w" W"• 3] Llx2 + [W"Z"'. 3] = O.

Následkem nezávislosti neznámých A'P, Ll,~, LlUl... jsou eliminační rovnice, které obsahují
tyto neznámé, vzhledem k nim ekvivalentní. Co se týče rovnic se společnými pro všechny
skupiny neznámými, dají tyto rovnice, jsouce nezávisle řešeny, různé hodnoty pro Llx\, Ll1l,2'"
Pranis-Praněvič dokazuje, že utvoříme~li z těchto rovnic jednu skupinu, v níž koeficienty
neznámých Llxl, Llx2 ..• obdržíme součtem koeficient& stejnorodých skupinových rovnic" bude
3) Počet takových neznámých mil.žebýti libovolný. V soustavě (31), (31 *), (31 **) tento počet
k vil.li jednoduchosti jest omezen na dvě,' což nic nemění na postupu odvozéní.
.'
.

1936/216

řešení této soustavy vyhovovati společnému řešení všéch rovnic. Tedy, k určení pravděpodobných
hodnot dltl, dlt2 ••• máme rovnice
{[~'a!. 2]

+ [a"a".

2J + [a'" a"'. 2J}d1(1

(l@1W.3) {- [@;'@". 3J + [@'''W''.

+ {(a'W. 2] + [a"W'. 21 + [q'''W''.2J}d1(2 +
+ {(a'}'. 2J + [a" l". 2]+(0.'" l'''. 2J} = Oj
3J} d1(2 + {IWZ'. 3J + fW'f'. 3J + [@"'l'''.3J} =0.

(33)

Na zri-kladě uvedených vlastností ekvivalentních rovnic Pranis-Praněvič na"rhuje následující způsob vyrovnání souvislých trigonometrickÝch sítí 4).
•
Celá síť se rozdělí na úseky, jejiebž hranicé se sbíhají ve společném bodě (obr. 5). Body
ležící na hranicích úsekd .A, B, C, D, R, F, G, H, J, K, L, M nazÝvá uzlovými. Pro ně se vypočtou jakýmkoliv zpdEObem přibližné soul-adnice.
Vycházejíce z nich sestavíme pro každý úsek trigonometrické sítě na základě vzorcd
uvedených u Jordana (XXIII, 365-489) aneb u Urmajeva (V, 119-162) rovnice oprav k přibližným souřadnicím a to jak pro body daného úseku, tak i body uzlové. Opravy uzlových
bodd jsou podle pořadí na posledním místě rovnic.
Každou soustav\} rovnic oprav, vztahující se na jednotlivý úsek sítě, řešíme nezávisle
a pomocí Gaussova algoritmu obdržíme soustavu eliminačních rovnic.
Ty z nich, které se vztahují na opravy uzlových bodů '(a které v každé soustavě jsou
na posledním místě), sdružujeme v jednu společnou soustavu sečtením stejnorodých koeficientd

ve stejnorodých eliminačních rovnicích. Řešením této soustavy eliminačních rovnic obdržíme
pravděpodobnější
souřadnicové opravy uzlovýcb bodů. Pomocí nich snadno najdeme z vy·
řazených eliminačních rovnic každé skupiny souřadnicové opravy ostatních boddležících uvnitř
každého úseku. Následkem ekvivalentnosti zbývajících soustav, eliminačních rovnic budou
získané z nich opravy totožny s těmi, které bychom dostali při společném řešení všech rovnic
odchylzek~
• P raneVlCUVm
ev
'vO
á t U vy'h Od u, ze
v
d'ovq IU.1evyrovnava
.
" t'1 sou VISou
"1"( Sl soucasn
v
ě
puso b P ralllSněkolika skupinám počtánl,čímž
se zkrátí doba vyrovnání.
'
Jak dalece se ukáže tento zpdsob vhodným pro praktické použití, je těžko 'říci bez
patřičného zkoumání. Sám alitor neuvádí jeho použití na příkladě. Ale je možno a prioti říci,
že při uvedení tohoto zpdsobu do prakse bude nutno překonati mnoho podstatných obtíží jak
pti volbě všech možných nezávislých rovnic oprav, tak i při stanovení rozměru trigonom. sítí,
u nichž ho ponžijeme.
V druhém uveřejněném pojednání, (XVIII, 15-34) Pranis Praněvič rozvádí dále myšlenku rozděl<lní základních sití II. ř. (polygonových a trigonometrických) na více úsekll (částí),
jejichž "Yrovnání se provádí nezávisle od ostatních.
Aby získané výsledkr jednotlivých vyrovnání mohl spojiti v jeden celek, Pranis-Pra,něvič Užívá podmínek rovnIC, s neznámými (XXI, 285-290, XXIlI, 184--187). Jako neznámé
béře opravy k hodnotám, jež leží na hranicích úsek\l, na které rozděluje sítě, a patří zároveň
přilehlým k ním úsekdm.
'

,
4) Ačkoliv autor sám se nezmiňuje o totri, na které sítě mdže býti tento Zpd80b vyrovnání
aplikován, je patrno z podstaty tohoto zpiísobu, že jeho upotřebení musí býti omezeno Dw'sítě
nižších fádií, při nichž lze zanedbati zakřivení zemského povrchu.
'
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Tak na příklad, soustava řetězců II ř. vyznačená na obr. 6, zvolenými čtyřmi stranami
m,m2, n,n2, P,P2' '/"'/'2' děli síť na čtyři skupiny: 1.) AlA2-mlm2-'/"'/'2-R,H2'
II.) B,B2m, m2- nln20,°2, III.) D,D2-n,n2P,P2 -E,E2,
IV.) F, F2- P,P2-'/"'/'2G,G2.
Veličiny ,vztahující se na strany m, m2' n, n2, P, P2' '/','/'2' jejich délky, azimuty, souřadnice
jednoho z koncových bodů, pojmou se dovyrovn~ní každého. obvodu jako neznámé.
Eliminační rovnice každé vyrovnávané skupiny. které obsahují uvedené neznámé a před.
stavuji dílčí uzlové soustavy, budou dle PraJlis-Praněviče soustavami ekvivalentními, z nichž
sečtením stejnorodých koeficientů a prostých členlí, obdržíme společnou
uzlovou soustavu.
Řešeni této soustavy Gaussovým algoritmem dává pravděpodobnější hodnoty neznámých a pomocí jich i koreláty a pravděpodobnější hodnoty úhlových oprav v síti.
.
Třetí stať Pranis-Pranevičova jest věnována (XIX) otázce pořadí a seřazení (schématu)
výpočtů při dvojskupinové vyrovnávací methodě. V ní jsou autorem zajímavě odvozeny výrazy
přetvořených členů normálních rovnic druhé skupiny pro případ, ie se na první skupinu vztahují úhlové podmínky obrazců, Pak vzorce uváděné Boltzem (XIV):
.Av.p.=(vp.)

+ (va)zp..l~

(\Ib)zp.

.2+ .... + (y'/')zp..r

•

(34)

kde dle. Boltzova poznačení y a p.jsou čisla příslušných rovnic druhé skupiny a označení jejich
koeficientů, a hodnoty a, b, ... '/',a 1, 2, , .. '/' jsou koeficienty a čísla rovnic první skupiny; konečně
zp. . ,; ••. zp.. 2' ••• zp. . r jsou pomocné koreláty p.-té normální rovnice.
.
Zachováme-li tytéž symboly, bude zníti výraz téhož přetvořeného koeficientu .Avp. dle
Pranis.Praněviče
takto:
.
P
Ay. P. = 3 [y p.]- 1: rYli [p.J;.
1

V tomto vzorci děje se přetvoření bez pomocných korelát pouze s použitím koeficÍl:~ti;t
při korelátách patřících do druhé skupiny.
.'
Co se týče uvedeného schéma výpočtu, vztahuje se toto pouze Dá postup sestavování
veliěiti ryli a lP.]i obsažených v drilhém členu vzorce (35).
.
Ve stati uvádí 'se menší pHklad pro. použití schéma a vyrovnání řetězce mezi dvěma
základnami. Údaje pro něj byly vyňaty z knihyUrmajeva
(V, 102-105).
Poslední pojednání Pranis-Praněviče uveřejněné v čís.!. Geode2}istuz r'. 1936 (XX) věnuje
se použití způsobu založeného na vlastnostech ekvivalentních rovnic Hansenovýeh a ,Andraeových při 'VI.yroynávání úhlii v trigolÍom. 'síti, t. j, v případě závislých pozo.rování. Jakjiž bylo
ukázáno, PranistP]'aněvič rozébíral použitímnohoskupinového
vyrovnání pro případ ,vyrovnání
souřadnic, t. j. pro pozorování zprostředkujícÍ;'
. .
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Je pochopitelné, že se nemohly vyskytnouti zvláštní obtíže při přechodu od pozorováJl.
zproštředk.ujícich k pozorováním závislým; postup zakládání trigonom. sítě a počtářské úkony
zůstávají v podstatě stejné v obou pi-ípadech.
Kromě prací iednotlivých geoilet& v oboru vyhledávání nových vyrovnávacích method,
zabývají se týmž stndiem v SSSR oficielní ins.titnce, t. zv. Vědecké výzknmné ústavy Geodesie,
Astronomie a Kartlgrafie. Tak na příklad Udtřední ústav v Moskvě zvolil si jako další část
.svého pracovního programu téma: "Vyrovnáni a převyrovnání trigonometrických sítí I. ř.
v SSSR". 'Vedoucim při zpracování této látky byl ustanoven prof. M. G. Michajlov.
Jako základ pro zahájené badání slonžily Boltzovy vzorce (XIV). Během roku 1935
prof. Michajlov teoreticky probral množství otázek, spojených 8 aplikací Boltzových vzorcii
na praksi. Jakým směrem se ubírá tato práce je těžko říci, neboť ze čtrn;Í.eti pojednání prof.
Michajlova nebylo žádné d.•posnd uveřejněno. Jak se proslýchá, setkala se při použití Boltzova
zp5.sobu v praksi sknpina pracovníků za vedení prof. Michajlova s nepřekonatelnými překážkami,
neboť se snížila přesnost .velidn v rovnicích.
V přítomné době zanechal prof. Michailov práce v tomto směru a vystřídal ho N. A.
Urmajev. Směr, kterým bude vedeno praktické řešení dotčené' otázky, charakterisují uveřejněné
práce N. A. Urmajeva, o nichž byla již výše řeč.
.
Jak patmo, pr)važnjí ruští geodeti otázku racionalisace a zjednodušení výpočtů při vyrovnání a method pouzí vanfch pH zpracování trigonom. sítí za velmi význari:mon. Zájem o ni
se stnpňuje, práce se chápe stále více a více lidí a získané výsledky nabývají stile většího
vševědeckého významu. \1ůžeme proto očekávati, že genius ruského národa projeví se i v tomto
úzce speciálním oboru stejně skvěle, jako se projevil a projevuje v oborech jiné vědecké
.a technické tvořivosti na prospěch Slovanstva a všeho lidstva.
I. L. S. - Základ ni geodetické práce v Rusku a jejich soudobý stav. Izvěsiija Ob·va Rus. Zěml. v jugoslaviji,
1935, str. 57-63 a 7,-81.
II. B. N. Rabinovič. Sovětské stupňové měřeni na rovnoběžce od Orše do Chabarovska. Geodezist 1935,
Č. 9, str. 1-11.
III. A Brejvo. Vyrovnáni trigono'l1etrických
sltr podle zpitsobu I<rU'tera. Geodezist 1928, č. 9, str. 1-11.
IV. N..Urmaje v. O p03tupném vyrovnáni trigonom. siti. Práce Stát. vědeckého výzkumného ústavu. Moskva
1930. Geodeztst. 1930, Č.5, K r.38-106.
V. N. A. Urmajev. Přiručka pro zpracováni trian!(ulacl. M. 1932, str. 177.
VI. p. ZJ}ka ov. Diferenciálni vyrovn'Ívacl mechodl. G. 1932, č.5, str. 5-11.
VII. B. Sejtlis. O dvojskupinových methodách řešeni podminkových rovnic. G. 1933, Č. 5-6, str. 17-26.
VIII. Prof. P. N. Krasovskij. Vyšši geodesie. Dli I. M<lskva 1928.
IX. V. Antoňulenko. Methoda přibli.!ného vyrovnání últlit v trigonom. slti, určených z nezávislých směrit.
<i. 1931, Č.8-9, str. 18-26.
X. Ing. j03. I<řovák. Řešeni normálních rovnic připojovánim nebo spojováním. Zvláštnl otisk z časopisu
."Zpr. veř. slu <by !ech lické" Praha, 1927.
XI A. Kobylin. K ot1zc.e postupného vyrovnáni trl~ono1tl. slti P() zpitsobu Krugera. G. 1933,é.1I-12, str. 29-35.
XII. Prol. L KrUger. Uber die Ausgleichung von bedingten Beobachtungen
in zwei Gruppen. Verllff. des
Preus. Geodltt. Institut •..Neue ~o'l(e Č. 18. Lipsk() n05.
XIII. H. Boltz. Uoer das AU$gleichen !(eodllt'scher Netze nac'l der Methode der kleinsten Quadrate durch
Eintei1en der Netzbe1ingungdg'eic'lUngen
in Gruppen. Zeltschr. f. Verm. XLVIII, 1919, sIl'. 41-62.
XIV. H Boltz. Entwickelungs-Verfahren
ZUl1Ausg:eichen geodlltischer Netze nach der Methode der kleinsten Quadrate. V"Off. des Preus. Geod.Inst. Neue Pol!(e, Č. 90. Berlln, 1923.,
.
XV. V. Gaň!lill. Obecná methoda vyrovnáni úhlit centrálni soustavy odv()zených z nezávislých s:něrit.
<i. 1934, Č. 3-4, str. 27-35.
XVI. S. E. Baršaj. Vzorce a schemata přesného vyrovnáni jednoduchýca
geodetických
obrazcit. G. 1935,
Č. 8, str. 23-29.
XVII. I. Pranis Praněvič. Vyrovnáni po částech spojité trigoQ()1tl.sitě zpitsobem uzlových o:Jrazcit. G. 1935,
'č. 6, str. 5-19.
.
XVIII. I. Pranis Praněvič. Mnohoskupinové vyrovnáni základnich slti zpitsobem podmlnkových rovnic s ne·
známými. G. 1935, č. ID, str. 15-34.
XIX. I. Pranis·Praněvič.
Schéma dvoiskupinového vyrovnáni úhlit při triangulaci. G. 1935, Č. 11, str. 5-12.
XX. I. Pranls-Praněvič.
Mnoho3kupinové vyrovnáni základnich siti zpitsobem podminkových rovnic. O.
1936, Č. l'xistr. 7-29.
X . F. R. Hel'l1ert. Die Aus!(leichungsrechnung
nach der Methode der kleinsten Quadrate. Zweite Auflage.
t907; rusky v překladu prof. L. A. Sopocky. Moskva 1914XXII. Ing. Ant. Štván. O zkráceném řešeni normálnich rovnic v centrálních soustavách. Geom. a Geod·
glasnik 1935, Č. 5, sIl'. 325 -340.
XXIII. W. jordan. Handbuch der Vermessungskunde.
Erster Band. 7. vydáni. Stuttgart, 1920.

Z·ruského originálu psaného pro Z. V..přeložil Ing. V. Karpuškin.
Résumé. Nouvelles
métl1:odes
de la .comI!efl.sation
des réseaux
géodési<J u e s d a n s ľU. S. S. R. L'article donne un aperC(u des '\ra'Vaux des géodésiens russes publiés
des 1928 jnsqu'au commencement de 1936 et traitant le ptobleme de la compensation ded réseaux géodé8iques rapide et pt·écise. Ce problemeétait .p~sé par l'extension considérable des
travaux géodé8iques en RUBsie contemporaine aux'cours
de dix années dernieres. L'étendue
sommaire des chaines géodésiques de 1er ordre;qui.
lle sop.tét~b1is que des 1928 au 1931
eonclus, embrasse 11.602 kilom.e.tres. L'auteur divis!i tou!,!C~~j'tti~ratlx,entrois g~oupes.
Le premier groupe .cQntient les travauxq'Q,i fontconll~~tre' les ,méthodes proposées par
les géodésiens étrange:rs comme Kriiger, Boltz, PinkwartetTob~y.,
.
.
Le deuxi/'me groupe englobe 'les travaux qui cherehent déVeTopper les métnodes ~e
la compensation susmentionné&a. La plupart d'eux estconsacrée
li 1a recherche des formules
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gé.nérales pour III. compensll.tion par 1/\ méthode de Gauss- Kriiger- Boltz des réBeaux géodé
siqués de III. forme simple comll.le quadrilatere géodésique, systeme centralquelconque,
chaíne
entre deux bases connues.
Enfin, le troisieme groupe se coml?ose des études sur les méthodes Ol:iginales est nouvelles. Cas méthodes se basent sur ľétabhssement des équations linéaires équivalentes et celles
des éqnations de conditiun avec des inconnues qui permettent de diviser les réseaux géodésiques continus ou les chaines encadrantes en parties contiguěs par les points et les lignes nodaux. On compense ces parties indépendamment les unes des autres et ápres par un procédé
tres simple on les unit et transforme en valeurs qui correspondent au réseau entier et satisfont aux tous les conditions du principe des moindres carrés.

Výpočet souřadnic bodů měřických přímek a soucasný
výpočet průsečíků se sekčními čarami počítacím strojem.
Ing,

y.

Krumphanzl.

Při zakreslování parcelačních plánll. z pozemkové reformy do katastrální mapy vyskytne
se často úloha, kde původní parcela, ležící na dvou nebo více sekčních listech, je rozdělena
soustavou souběžných čar. Tyto pak protínají sekční čáru Y v bodech a až '1'1, eventuelně
sekční čáru X v bodech a' až n'. Není-li vzdálenost mezi měřickými přímkami,' z nichž vycházejí přímky, protínající některou ze sekčních čar, tak velká, aby ·bylo možno jednu z nich
vyrýsovati na okraj druhého sekčního listu, je úloha jednoduchá.

Y
Á

B
C
D

X

+

+ 20'00
42'30
+ 199'41 + 131'10
+ 3M30 -120'40
+206'10 - 31'60

Velmi často se stává, že ani jednu přímku nelze přenésti Ba okraj druhého sekčního listu.

V tom případě, má-li býti provedeno zak:reslení prl1seků se sekčními ěarami s potřebnou přesností a vzhledem na rlizné srážky papírd je třeba řešit úlohu pQčetně•. Jde o ·řešení prasečíku
přímkr se sekění čarou, což. je jednoduché pro několik případ a.· Zpravidla jde o· io až 20
I větš! počet prasečíkd
jak s osou Y, tak s osou X najednO!1.
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Je-li n-prllsečíkil, bylo by nutno n·krát řešit tuto úlohu. V následujícím chci ukázat
zpil sob, kde možno řešiti celou úlohu v jednom formuláři počítacím strójem značně jednodušeji
a rychleji. (Srovnej přílohy Č. 1 a 2 připojené k tomuto číslu.)
Nejdříve vysvětlím ~ěkteré označení, které bude dále užíváno. Všechna písmenka s indexem 1 nahoře značí, že jde o bod nebo výpočet, týkající se prvé přímky (viz obr. 1.) a s indexem 2 nahoře, z drubé měř. přímky. Značí-li index nahoře mocninu, je číslo (výraz) v závorce.
Ostatní označení voleno shodně
s přílohou 90 instrukce A pro.
•t
kat. měř. práce.
Ňa obraze 1. jsou dvě měl'.
přímky s 12 mezilehlými body,
tyto jsou navzájem spojeny přímkami, jež protínají sekční čáru
Y v bodech a až n,
Výpočet souřadnic bodil měřických pHmek provádí se ve formuláři v příloze č. 1 tak, že
body měřických přímek 1 li, 2
., ,
se zapisují a počítají nad sebou
,
každá samostatně. Souřadnicové
rozdíly I:::::,y=s.ky, 6.x=s.k",
se nezapisují. ale přímo se algei
,
braicky ve stroji sečítají se suuřadnicí bodu předcházejícího a
dostáváme souřadnici bodu dal:
I
L.__.!~_-:.~~
._
...
_
šího. Souřadnicový rozdíl pril.se·
číku se sekční čarou Y a bodu
na měřické přímce a jeho sou-"
řadnice Y odvodí se dle obrázku
2. ze vzorcil.:
Xl (y2
yl)
Xl" (y2" _ yl,,)
6. Ya= ~;t~~21 I, obecně pro libovolný bod I:::::, Y,,= ;1;',,- X2n

..

~1

4

+ 6. Ya

Ya=yl1

Y" = yl"

+ 6. y"

a pro kontrolu

6.Y'

_Xl

2

a-

(

2

Yl-Yl

1 )

X\-X"I

+

Ya=y21
6. Y'a
Souřadnicový rozdíl prnsečíku se sekční čarou X a bodu
na měřické přímce a souřadnice
X pril.sečíku odvodí se dle
obrázku 3 ze vzorcil.:
yll

(;I;11--X21)

6.Xa'=

"
1
YI-Y
I
()be~ně pro libovolný bod
yl •• (Xl •• - x2 •• )
I:::::,X ••'=
2
I
'.
1/••-1/ ••

'

X'a' = Xii + I:::::,
Xa'
X",=x1"
+ I:::::,X",

a pro kontrolu

6. X

'a'

I:::::,X'",
Xa'

= 1PI (X1l-

X21)

y21-yl1

x2,,)
y2" -,- yl"
6. X".'

= y2"~Xl" -

= X21 +

X"'=X2"+I:::::,X',,,.
Xl •• _

X2"

y2" _

yl" .

Zlomek y2" _ yl" je pro. každý bod pro ohavzorce konstantní, rovněž Xl •• _ ;1;2.. Je pro oha
.vzorce téže hodnoty.
.
. '
.
'
.
Souřadnice počátečních a koncových bedll. (A, B,C,D) .měřiekých přímek. třeba odměřiti z katastrá1uí mapy a opraviti o l1'ážku papíru, ovšem nejsou·li přímo. udány číselně
·v jedllotné trigonometrické soustavě ·.anebo v některé jiné. Souřadnice je lépe zredukovati
~ některému rohu sekčníchliatll.. anebo k někteJ:ému dHci čtverooVé sítě.
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Při výpočtu postupuje se tak, že předepíšeme známé hodnoty do formuláře podle přílohy 1,
pak stanovíme rozdíly 6, YKP, 6, XKP a vypočteme pro kontrolu strany a pak koeficienty ky a k",.
Při předepsání vzdáleností mezi jednotlivými body do sloupce 3'musí býti postupováno na obou
měřických přímkách stejným směrem. Pak vypočteme souřadnice bod d měřických přímek,
stanovíme rozdíly Xl" - x2" a y2" - yl,.. Při výpočtu souřadnicových rozdíld prdsečíků se sekč.
,

•

carou Y podIl

y2" _
I

yl"

x"-x,,

,2

v

preneseme

.

'.

po vydelem

•

do nastavovaclho

'"

•

pocltadla

a vynásoblme

jej Xl" a x2" a dostaneme rozdíl souřadnice 6, Y" a 6, Y'". Přičtením k souřadnici bodu
jedné a druhé měřické přímky dostaneme souřadnici hledaného průsečíku dvakrát. Při
počítání průsečíku s osou X je to obdobné.

A

B
C
D

y

X

-48'22
18'36
26'14
86'28

+ 21'15
+ 51'32

+
+
+

-62'44
-33'16

Na obrázku 4. je příklad prllsečíků s oběma osami, který je číselně vyřešen v příloze 2.
Výpočet jednoho průsečíku trvá i s předepsáním daných hodnot zručnému počtáři
maximálně 6 minut na obyčejném stroji a na dvojitém je doba značně kratší.
Jak z příkladů v příloze 1 a 2 je vidno, mllže se použíti formulář pro oba případy, ať
se počítá prllsečík jen s jednou osou nebo s oběma.
Résumé: Le calcul
des coordonnées
des points
de mesurage
et le calcul
simultané
des intersections
avec 1es lignes
des sections
li l'aide
de lilo machine
arithmétique.
.
Au cours de l'application des lotissements plus larges sur les cartes cadastrales il se
pose souvent le probleme, que liloparcelle origine se trouve située surplusieurl:l feuilles de lilo
carte et divisée par un sy~teme des lil!nes parallC1es. En vue l'application exaete sur les
feuilles particulieres
et lilo contraction du papier, le probleme doit étre résolu par voi de
calcul. Le probleme, quoique simple, exige beaucoup de temps, étant donné le grand nombre
des points.
L'auteur donne satisfaction au probleme sur les fig. 1 et 4 et numériquement dans les
annexes 1 et 2, en utilisant un Íormulaire convenable pour lilom~chine arithmétique et une
méthode considérablement raccourcie.
'

Dne 25. září t. r. dožil se přednosta stav. úřadu odb. 1hlav. města Prahy (měřický úřad),
vrchní m. rada Ing. Ant. Beneš, šedesátých narozenin.
Narodil se v Hlinsku na, Českomoravské vysočině .. Ing.. Beneš, který pochází ze staré
rodiny mlynářské, měl možnost ve svém mládí poznati drsný život obyvatel českomoravské vysočiny, a tak přinesl si již do svých studentských let nesmlouvavou přímost a otevřenost. Po
maturitě v r. 1894 vstoúpil na čes.. techniku v Praze, kde ábsolvo'val odbor stav. inženýrství a
zároveň' složil státní zkoušku zeměměřičskou. Po rozšíření zeměměnčského studia doplnil si
i druhou státní zkouškou zeměměHčského inženýrství svá studia. Po absolvování české techniky
byl zaměstnán v kancelářích stavitelských i u civ. geometrů, kde získal všeobecné prakse, nutné
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pro další úřednickou kariéru. Když v r. 1906 počala společná vodárna obce pražské realisovati projekt vodovodu z Káraného do Prahy a potřebovala pro trac;ování tratě, pro výkup pazemků a ostatní měřické práce zkušeného geometra, byl na doporučení české techniky Ing. Ant.
Beneš vyzván, aby vstoupil do technické kanceláře
společné vodárny. Od této doby zůstal úředníkem
obce pražské.
Hned po nastoupení k obci plně se věnoval
činnosti stavovské a organisační, která přinesla již
mnohý užitek.
Jubilant stál u kolébky založení "Spolku čs.
inženýrů", kde piisobil dlouhá léta ve výboru.
Hlavní jeho odborová činnost pak započala
po převratě, kdy založen samostatný "Klub měř
úředníkii hl. m. Prahy", později "Klub mětických
inž. hl. m. Prahy", kde byl po dlouhá léta I. místopředsedou a až do svého jmenování přednostou měř.
úřadu hlav. města Prahy, i předsedou klubu.
Vedle dřívějšího předsedy klubu Ing. L. Kubíka jest jubilant na radnici význačným pracovníkem
stavovským. Doba jeho předsednictví náleží k největšímu rozmachu klubu a k dosažení většiny požadavkii (resystemisace) u obce pražské. Za své zá·
sluhy byl také poctěn čestným členstvím klubu.
Pro svoji velikou praksi odbornou i literární
jmenován byl na podzim v r. 193iJ přednostou stav.
úřadu odb. 1 (měřického), jednoho z největších
v samosprávných úřadech.
Zde těší se veliké oblíbenosti u svých kolegll, kteří vidí v něm nejenom spravedlivého přednostu, ale též svého upřímného ptítele a zastánce.
Své šedesátky dožívá se jubilant v plné ~íle
tělesné i duševní.
Přejeme mu všichni, aby ve zdraví zaujímal svoje místo nejenom ku prospěchu svých podřízených, ale i k prospěchu obce pražské. - "Mnogalja ljeta!"
Ing. Jar. Pudr.

Recense.
Ing. Dr. AI. Ti c h ý: Měření fotoletecká, zvláštní otisk z Naučného slovníku lesnického,
Brno 1935. Heslo Měření fotoletecká je druhou částí hesla Fotogrametrie, které vyšlo jako zvláštní
otisk v r. 1933. Autorovým cílem je zde stejně jako ve zmíněném předchozím hesle informovati
jednoduše, ale pokud možno úplně laika hleJajícího poučení o fotogrametrii. Vodítkem při sestavení hesla byl autorovi pracovní postup p.i provádění fotoleteckého měřenI. Heslo začíná popisem signalisace bodů, pojednává dále o leteckých fotografických komorách a o určování jejich
konstant, t. zv. prvků vnitřní orientace. Po zmínce o letadlech následuje definice snímku podle
směru, jakým byly brány. Autor ukazuje na príkladech z vlastních prací, jak se. provádějí disposice pro letecké fotografování a podává výklad, kterými prvky je určena poloha fotografické
letecké komory v prostoru, a jak lze tut,o polohu odvodit ze snímku, jsou-li na něm zobrazeny
známé body. Metody, jichž se užívá ke zpracování snímků na plány, jsou probrány zevrubně.
Nejprve jsou popsány jednoduché způsoby, pri nichž se používá projektivních vztahů mezi snímkem
a plánem, pak se popisuje metoda optického překreslení (jednosnímková) a posléze metody dvousnímkové. Poslední odstavec je věnován radiální triangulaci.
Autor zpřístupnil čtenáři hutný obsah četnými obrázky a pro informaci připojil číselná
data o přesnosti, které možno docíliti při fotoleteckém měření, jakož i bohatý seznam odborné
literatury. V hesle, které poslou7.í jako dobrá pomůcka pro rychlou informaci o letecké fotogrametrii, najde naše fotogrametrická společnost látku, jíž bude možno použít pro jednotnou úpravu
české fotogrametrické terminologie.
F -r.
Le cadastre, le livre foncier et la reforme agraire enJo~goslavie.
Edition du
Ministere des finances. Département du cadastre et des domaines ďEtat . .!nprimerie Dušan Jankovič. Belgrade 1936. (Str. 100.)
Při příležitos~i zájezdu "Fédérati,on
inter,p.at.
des Géometres"
do Bělehradu vydalo
letos ministerstvo fin. tuto velice pěknou a obsažnou publikaci V jazyku francouzském, kterou
opatřil úvodem Dr. Zvonimír Kralj, přednosta katastru a státních statkii.
Po obecném popisu král. jugoslávského následuje přehledná mapka o částech katastru rakouského, uherského a bosenského a rozvrh na banoviny. Dále jsou uvedeny staré systémy souřadnicové jakož i nový systém O 3 pásech meridianových. Instrukce pro katastrální práce triangulační
byla vydána 1928/9 dle vzoru pruské Anweisung IX., při ~exagesimálním,dělení kvadrantu. Všecky
výpočty, pokud třeba bráti zřetel na zakřivenost, jsou prováděny na Besselově elipsoidu. Síť trig.

1936/223

I. řádu má strany delší 20 km, II. řádu od 10 km do :20 km, III. řádu od 3 km do 10 km, IV. řádu
od 1 do 3 km a konečně V. řádu do 1 km.
Při pracech je zaměstnáno 24 theodolihl fy Fenne], 20 fy Wild, 13 fy Zeiss, kromě toho
theodolity fy Siiss a Starke & Kammerer. Nivelace podle předpisů katastrálních dělí se na
4 řády a opatřuje vrstevnice pro katastrální mapy. Nivelace je prováděna stroji nivelačními fy
Zeiss s planparalelní deskou, latě obratné (s dělením po obou stranách). Rok před měřením detailním mají býti pozemky omezníkovány za vedení městské správy. Podrobná měření provádějí se
v polygonální síti, jejíž strany jsou měřeny 5U'00 m pásmem a v terénu III. řádu tacheometrem.
Dopustné odchylky jsou vzaty dle něnieckého vzoru. Ve městech provádí se měření podrobné orthogonální metodou, venku polární metodou. Délka kolmic nemá překračovati 15'00 m v ulicích
a 30'UO m venku pro mezníky. Při polární metodě v nezastavěné části jsou užívány stroje Hammer-Fennel a Hammer-Breithaup,
při čemž délka zaměry nemá překračovati 130'00 m, pro hranice
kultur a bonit 150'00 m a pro body charakterisující terén 200-0u m.
Všecky míry zanášejí se tuší do náčrtků v měř. 1: 250 až 1: 1COOpro zastavěné obvody,
pro nezastavěné v měř. 1: 1000 až 1: 5000. Formát náčrtků je 34 X 50 cm.
Polní práce začínají 1. dubna a tr-vají 7 měsíců a za tuto dobu má skupina pracovní zaměřiti průměrně 13t10 ha, což může býti zvětšeno neb zmenšeno o 20 % dle povahy území. Měřítko plánů je 1: 2500, ve městech 1: 500, pro malá města a drobné parcely 1: 1000, pro rozsáhlé
lesy, vodní plochy, pastviny a skály 1: 5000 až 1: 10.000. Rozměry mapového listu 70 X 100 -cm a
v něm sekční obrazec 60 X 90 cm. Ve městech nivelují katastrální zaměstnanci polygonální body
a vyrovnávají je methodou nejmenších čtverců. Výpočet výměr provádí se planimetrem, nebo ze
souřadnic, nebo z měr přímo měřených nebo z_plánu odpíchnutých, a to každá parcela počítá se
dvakrát a' rozdíl nemá překračovati dopustné meze.
Pro vzdělávání rozeznávají se role, zahrady a sady, vinice, louky, pastviny, lesy, močály,
rybníky a jezera a neplodná půda. Pro každou kulturu možno voliti 8 t.říd bonitních.
Nato následuje stať o knize pozemkové. Dle zák. z r. 1928 je předepsáno udržování katastru ve shodě se stavem venku v přírodě a s knihou pozemkovou, proto katastrální úřady jsou
v sídlech knihovních soudů.
Konečně je připojeno přehledné sestavení o reformě pozemkové a s tím spojených agrárních úprav.
Spisek je velice poučný o novém stavu pozemkové držby v Jugoslavii a poskytuje možnost
posouditi velikou práci, která byla v poslední době vykonána celkem 39 zeměměřičskými inženýry,
21 zemědělskými inženýry, 1017 geometry a 141 počtáři a kresliči. Průměrný náklad na 1 ha půdy
- triangulace, měření, vtříďování, reklamace, reprodukce map a zavedení - počítá se průměrně
60 din.
J. Petřík.

Geschichte der Geodatischen Instrumente und Verfahren
und MiUelalter. 193.1). Neustadt an d. Hardt. VerOffentlichungen der Pfalz.

Dr. Fritz Schmidt.

im Alterthum

Gesellschaft fiir Forderung der Wissenschaften.

Str. 400 a 26 tabulek.

Když Merckel vydal "Die Ingenieurtechnik im Alterthum" (1899) bylo možno přehlédnouti
v ní obor nejen inženýrské činnosti, nýbrž i rozlohu prací zeměměřičských ku provádění potřebných,
když pak Laussedat a Repsold vydali své práce o strojích měřičských byla tu opět ukázka jak
konstruktivně bylo postupováno. Schmidt omezuje se jen na starověk a středověk a ukazuje velice
přehledně, jak se vyvíjely názory nejen pokud se týká method, nýbrž i konstrukcí strojů a zvláště
zajímavá je pozornost, kterou věnuje arabským pracovníkům dosud pomíjeným.
'
,
'
Látku seskupuje autor tak, že začíná nivelovánhn, dáleprobírápolllůcky pro nanášení úhlů,
přístroje pro měření délek a jednotky užívané, dále přístroje pro měření výšek a hloubek. Další
skupinu tvoří geometrický kvadrát,astrolab,
kvadrant a Jakubova hůl. Dále je tu přístroj se třemi
pravítky - triquetrum - a konečně p.řístroje ku měření a, přenášení úhlů. Práce končí seznamem
jmen a věcí.
,Knihaje zajímavá hlavně bohatou citací pramenů, takže je pro pracovníky, kteří se zabývají
určitými podrobnými otázkami a problémy vítanou pomůckou.
'/t.
Vyšlé knihy.
Prof. Dr. Fr. Č e c·h u r a: Orlental!ní ebyba u maglletlckých přistrojil měflckých. Zvláštnl otisk z "Báňského světa", roč. 1936.Stran 6.
Frant. Č ech u r a: AnomaUes de la décllABtlou magnHlques sur la mont.gne de \ Inaflce et leun
conséqueuees géologlques. Strau 12
,
Týt: Reehl!rches géophysfque (géomagnétlque
et radloactlve) du terraln au volslnage de Bratlstava.
Stran 13. Oběpntee vyšly jako .Extralt du Congrěs international des Mlnes, de la MetalJurgle et de la Geologie
appJlquée·, Pařit 1935JUDr. A. Šta f1: 5lúrka vzore6 paMní a vyřizení ve .-eeh
stavebníeh. Če*-1ovenský
kompas.
Str. 458. Cena 70 Kč.
II\&'. VAelav Hlavs-a:
Rozdělení plldy v Československé republlee. Zvláštnl otisk Zpráv vel. služby
techn. čls. 7 z \936. Stran 6. Vytiskl E. Gregr syn v Praze.
A. Kr u i d h o f, Momenten ult de optlsc:he afBtandmetlng. (Podrobnosti z vývoje opllckého měřeni
vzdálenosti). Vyeta" H. Veeman a Zonen. Wageningen 1936.Stran :Il.
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Ing. K. F. Z i m m e r m a n n: L1chttechnlsche Untersuchungen Uber L1chtblldprojektion; Vydal K. Triltsch,
WUrzburg 1936. Stran 53, cena 3 ř. m.
Luftblld - lopographle.
Vydala Hansa-Lullbild
O. m. b. H., Berlín 1936. Stran BO.
Brig. generál Mil. I. T e r z i č. Vlh geodezlja. Predavanja na višoj vojnoj geodetskoj školí. Knjiga I.,
11., III. (Srbsky.) Odsek .vojnog geogralskog instituta. Beograd 1935.
Dr. H. I.C ing e r: Kurs astronomlje
překlad z ruštiny do srbštiny dle II. vydáni převedl gen. S. P.
B o š k o v i č. I., II. Beograd 1925.
.
Dr. H. I. Ci n g e r: Kurs vlle geodezlje a matematičke kartograflje.
Z ruštiny přeložil do srbštiny
gen. S. P. B o š k o v i č. Beograd 1930.
K. S c h w i d e f s k y: ElnfUhrung ln dle Luft- und Erdblldmessung.
B. G. Teubner, Leipzlg 1936. Cena
ř. m. 5'60 (pro cizinu sleva 25 'I,,).
Le cadastre, le lIvre Foncler et la reforme Agralre en Jougoslavle •. Edi'ion du ministere des finances,
département du cadastre et des donaines ďEtats, 1936.Imprimerie Dušan jankovič, Belgrade (Str. 100).
Jan i s B a I o d i s: Kartograflja (Kartografisko projekciju teorija). Izdevis Inž. Janis Balodis. Laépleša
iela 29. Riga 1936. (Str. 400.)
Annual report of the Dlrector of the. Departement of terrestrlal
Magnetism. John A. Fleming. 1935.
. S c h w a rte: Krlegstechnlk. II. Auflage.
H op f n e r: Physlkatlsche Oeodesle.
O o her ty a n d K e II e r: Mathematics of modern Englneering. Chapman & Hall. London.
Jam es C. K i n k a i ď: Press Photography.
Chapman & Hall. London.
Prof.V. V. Oanilov:
OTQeT no H3CJIe}l;OBaHl'1I0 M8TO}l;OBBlJCOKOTOQHlJX yrJIOBlJX Ha6J11o}l;eHHH. (Otčet po izsledovaniju metodov vysokotoénych uglovych nabljuděnij.) Nákladem N. K. T. P., Moskva
1936.str. ilO, brož., cena 5 rublů.
F. V. O rob y šev: <l>oTorpaMMeTpHQ8C1me npll60plJ
(Fotogrammetričeskie
pribory). Nákladem N.
K. T. P., Moskva 1936, str. 187, váz., cena 3'80 r.
.
Prof. V. V. O a n i lov a In~. A. J u r k ě v i č: "Otč~t po izsledovanlju
metoda točnoj pollgonometrll
za 1931 g." Moskva-Leningrad
1935, str. 60, cena 3 r. ~l k.'

Odborná pojednáni

v ,:časopisech.

Zprávy veřejné služby technické.
Čis.29. ,Dr. A. Sem e rád:
Stereofotogrametrické
vyměřování
hradiska Obrany.
Technický obzor, čís. 19. Ing. Jar. Van ě č e k: UrbanistDus v Třetí řiši.
Věstník Inženýrské komory, čis.19. JUDr. K r a u s: O ustanoveni stálým znalcem (ínformace o tom, jak
lze se dozádati télO funkce).
.
Oeo netarskl a O~od et lkl O'asnlk č. 4'19H. V i d o i k o v i é: Přesnost měření délek. S i r ke: Komasace
B ~ Š k o v i é: KO'llplementárni nonie. Had z i a bdi é: Vjvoj pozemkového vlastnictví a zařízení tapijské soustavy
v Srbsku (pokračováni).
BlIdmessung und Luftblldwesen. Ber t r a m: Ein Verlahren zur Herstellung von Bildkarten belíebig
gestalteten uelánd~s. L.cif st •.ti ID: OB Statoskop von Dr. V. Váisalá als Aeronivellier. Me i I b e c k: Die
Telechrom-Apparatur
zur Herstellung farbiger Luftbilder. M i k s c h: Photogrammetrie
in Spanien. Ma r t in:
Anaglypnen - Raumbilder, ihre Herstellung und Verw~ndung insbesondere im Luftbl1dwesen. E wa Id: Aus,
srellungen (Berlin, Stockholm;.
'''lSchwelzerlsche Zel tschrlft mr Vermessungswesen
und Kulturtechnik. Č. 8. P u I v e r:. Oie recht1ichen
GrundlagenlUr die Durcnflihrung von GUterzusammenlegungen im Kanton Bern (a. éls. 9, 10). C. 10. P fa n n e r:
Oe la précision des nivellement3 elfectués II l'aide du niveau de précision Kern III. S o m m e r: Genauigkelt von
Grundbuchflil.chen aus Koordinaten bei einer o,Jlischen Aulnahme. B ach m a n n: Koordinaten- Transformation.
F. S.

Ze.ltschrlft mr Vermessungswe~en.
Č. 19. Mti h 1e: Oie Definition des .mittleren Punktfehlers" und der
.mittleren Fehlerellipse", H r i s t o w: Uber eine mtiglichst gute Abbl1dung des Erdellipsoids auf die Kugel.
P i n k w a r t: Wiederherstellung von Polygonpunkten
Č. 20. O r. U I br i c h: uenauigkeit der polygonometrischen
Htihenschleifen. Pf i t z e r: Die deutsche Grundkartel: 5010 und die Katasterplankarte. Oas kommende.Landesgrundkartenwerk.
F. S,
AlIgemelne Vermessungs-Nachrlchten.
Č. 27. T e s Chne r: Vermessungsarbeiten fUr den Bau des Reichssportfeldes (s přil.). é.23. S c h III e r: Beitrage zur Rer~chnung und Beobachtung von Dreiecksnetzen (a čis.29).
é. 3l. S pe i d e I: Oas amtliche Landesgrundkartenwerk
1: 500U.
F. S.
osterrelc:hlsche Zeltschrllt fnr Vermessungswesen.
Č. 4. Životopisy: Hofrat i. R.lng. Winter a' Hofrat
i. R. Ing. úemmer. M Ů tllI : Vermes3un,;sarbeiten bei fluf.\regulierungen im Spiegel einer zeitgemii.6en Verwaltungsvereinfachung.
F. S.
Journal des geometres experts et topográpa es fran~als, č: 192, říjen. Jar r e, Etude photogrammétrique
de la Houle. Mart i 11: L.es approxim Hion numénque3. G r a e r : L'art des Jardins et le Géometre. R o u v e r o u x:
Le partage en nlture des héritages rurauX. F. O a n g e r: Le délímitation dans les lois de Manou.
Oeodezlst. Č. 711936, K r a s o v s k i i: Přehled a výsledky 'soudObých stupňových měřenI. Z a g ,or uČ e n k o' Mecnanlsace
pottlřský"ch praci. Di n č e n k 11: O jvození základnich vzorců Gauss-Krligerovy I?rojekce,
jako řešeni diferenciálnich rovnic v parciálnich derivacích. K u r li n: Nutnost fototriangulace.
S k I r i d o v:
Zobecněni prostorové a plošné fototriangulace. Jar o·v o f: Měření délek metodou dvojfixu. Mat uš e v i č: Vliv
změny teploty na přesnost měřeni délek Wildovým dalkoměrem. Br on š t e i n a K u n a v in: Pokus O vyuiiti
určeni deklinace při topografických měřenfchpro zjištěn! magnetickýCh anomallí; Bor i s o v: Povaha záměrné
přimky reodolítu s v nitřnim zal1střením. M a k a r o v: Zeissovo záměrné pravítko 1935. K o m are v s k i j: Přesnější určeni úhli1 minutovým teodolítem. K up é i n o v: Nomogram pro výpočet oprav k příritstkům .souřadnic.
Fug a I e v i č: Transporter. Fug a I e v i č: Interpolator. A f a n a s jev:
Zkouška fotoobjektivů (Tessar, Zeiss),
Fu r m a n o v: O ,článku prof. A. S. Čebotareva, uveřejněném v Geodezistu, Č. 3/1936.
.
Č. 8-9'1936: I z o t o v: Vyrovnáni trigonometrické slté I. ř. pozměněným Boltzovým způsobem. Ma r on:
Vliv narovnávaciho skla ve fotoaparátu na jakost a mHitko obrazu. K o val ev: Gráfické vyrovnáni polygonál'
niho tahu měřením vzd ilenostl. C h o.do r o v i č:. Společné určeni azimutu, šiřky a opravy chronometru na' základě pozorování dvojhvězd v poměrně stejných výškách. St e p pe:
Nová mapa I: 500.000. Ju r k e v i č:
K otázce o napínáni pá3ma a drát~ pti měřenI. G 10 t o v: Vynášení obrysů vodnlch nádrži.
Mernleclbas un Kulturtechnikas Vestnésis, č. 9':'10. Van a g s: O přesné polyg~nometrické síti. S vel"
ni e'k's: Zeméměrické odděleni na výstavě z kraje Latgale. 1. Z.: Je možno zjednodUŠIti zákres na plánu. situačnim pořlzeném dle dat theodolitovýCh. V. O.: Stl\ré zaměřeni roviny Kuronské.
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Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové
schůzi Svazu spolků čsl. zeměměř.
inženýrů,
konané dne
26. října 1936. Sehtízi zahájil pl'edseda prof. J. PetHk uvítáním přítomných a dává přečísti
protokol o poslední schlizi. jenž byl výborem schválen. Rovněž zpráva prof. PetHka O přípravách k uvít·\ní francouzských
hostí p. R. Dangera a G. Fintze a zpráva o zájezdu do
BHehradu byla vzata na vědomí. Ing. Pud l' čte pak zprávu o prilběhu zasedání Stálého výboru Mezinárodní Federace zeměměř. v Bělehradě a usneseno otisknouti ji v Zeměměřičském
Věstníku. Prof. PetHk sděluje bližší zprávy o školských poměrech v Jugoslavii a upozorňuje
na příští schlizi Stálého výboru, která se bude konati v červenci 1937 v Paříži, kde bude
současně uspořádána výstava plánii a strojli měřických. Svaz doporučuje spolklim hojnou
účast našich zeměměřičii, kteří mohou současně navštívili pařížskou výstavu.
Usneseno rovněž zaslati ze schilze Dr. Zvonimíru Kraljovi poděkování za přátelské přijetí a milé uvítání, jež se našim zeměměřičil.m dostalo.
Předseda sjednal s p. min. radou dr. Veithem přednášku na thema: "U ni fi k a c e
knihy
pozemkové
v historických
zemích
a na ::;lovensku
a na Podkarpatské
Rusi
s ohledem
na veřejný
statek."
Výbor se usnesl požádati Zájmovou skupinu zeměměř. při SIA, aby opatřila místnost. Prof. Petl'ík sjedná pak bližší s panem přednášejícím.
Přednáška bude se konati dne 14. listopadu o 19. hod. v domě SIA, Praha I., Dvořákovo náb.
Ježto jiných volných návrhil. nebylo, skončil předseda schilzi.
Z Jednoty
čs. úř. autor. civilníCh geometrů
v Praze. Dne 3. října konala se schůze
pracovního výboru za přítomnosti 11 členů. 4 kolegové se omluvili. Po zahájení schůze kol. předseda
Ing. Fůrst referoval o intervenci v ministerstvu financí a spravedlnosti.
Kol. jednatel byl zplnomocněn na schůzi pracovního výboru konané dne 5. září t. r. svolati
pražské kolegy k poradě v zájmu našeho stavu. Z pozvaných 41) kolegů dostavilo se 14. Kol. Ing.
Fúrst jako host vysvětlil účel a formu těchto porad. Porady tyto mají ulehčiti práci Jednotě podáváním návrhů k projednávání a k docílení jednotného
postupu ve všech případech našeho
zájmu se týkajících. V poradách bude pokračováno dne 15. t. m. O podobných poradách referoval
kol. Ing. Prol<eš za kolegy brněnské. - Dle pořadu jednatele některé záležitosti vyřízeny, jiné
usneseno urgovati anebo vésti v evidenci.
Po přednesené zprávě pokladní, jež byla schválena, podal kol. Ing. Kural referát o schůzi
stálého výboru mezinárodnl federace zeměměřičské v Bělehradě, jíž zúčastnili se kol.: Ing. Kural
za naši Jednotu, Dr. Ing. Josef Petřík, profesor, za vysoké školy, Ing. Václav Kolomazník za ministerstvo financí, Ing. Vladimír Filkuka za Inženýrskou Komoru a Ing. J. Pudr za hlav. město
Prahu. Podrobnou zprávu o schůzích podá kol. Ing. Vladimír Filkuka ve Věstníku Inženýrské
Komory.
Ref. Ing. Vlk.
Z Jednoty
čs. útedn~
autor.
civilních
geometrů
v Praze. Schil.ze pracovního
výboru konala se dne 5. září 1936 za přítomnosti 12 členů. 2 členové se omluvili. Po zahájení
Ichlize kol. předseda IlJg. Fiirst podal zprávu o programu příští schll.ze Inž. Komory a o dvou
stížnostech kolegů projednávaných
Inž. Komorou.
Dle pořadu schilze projednáno několik stížností pro krytí, z nichž některé následkem
tvrzení nepravd obviněnými po dvouletém vyšetřování příslušnými úřady nejsou dosud vyřízeny. Doporučujeme kolegům, aby podobné stížnosti doložili vždy konkretními případy, potvrzené písemnými doklady nebo věrohodnými svědky.
.
Za kolegy z Moravskoslezska referoval kol. Ing. Faltus.Po
debatě o stížnostech pro
nedodržování předpisu § 37, odst. 21, vI. nař. Č. 64 z r. 1930, který ustanovuje, že zápis popisných čísel nových domů do veř. knih miiže se státi na žádoRt stran doloženou g e o m e trickým
plánem,
usneseno, aby po zjištění konkretních případů bylo intervenováno v minist.
spravedlnosti a financí. Usneseno podporovati také stížnost pro nedodržování vyhlášky zemského úřadu v Erně, dle níž odprodej staveniště z obecního pozemku musí předcházeti parcelační řízení.
V časopise "Expres" ze dne 21. srpna 1936, Č. 191, pod nadpisem "Pr'oč nezakročuje
min. financí?", bylo uveřejněno:
"Stá t u u n i k aj í vý no syn ezda n ě ných k a p itálli.
V září min. roku bylo učiněno u min. financí (ústřední inspektorát) oznámení, provázené příslušnými doklady. dle něhož
stát přichází o více jak 2,000.000 Kč nezdaněných peněz z prací tak zvaných "úředníkli melouchářli" a firem, které tento nešvar kryjí a zisky nezdaňují. Min. financí nařídilo okamžité šetření. Na defraudanty bylo uvaleno trestní řízení. Pak ,však zilstala celá věc trčet na
mrtvém bodě. Úřad, který byl vedením trestního řízení pověřen si vyžádal další doklady. ty
studoval půl roku. Na neustálé urgence se vymlouval, že je přetížen jinou nutnou agendou.
A tak ani za rok se ve věci nepokročilo, ač jde o konkretní případy plně označených vinníkil.
Doufáme, že toto naše upozornění postačí k nápravě. Jde nám hlavně o to, zameziti "melouchaření" - ubírání práce nezaměstnaným, kteří marně čekají na uvolnění jakéhokoliv místa
proto, že se jim všude pletou do cesty lidé s dvojím zaměstnáním."
Nato v "Národní politice" ze dne 5. září 1936, č. 244, v rubrice "Z naší samosprávy"
uveřejněn článek:
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"Ve včerejším zasedání městské rady pražské usneseno opatření proti konkurenci městských úředníkll. přivýdělkem po úředních hodinách. Stalo se to s ohledem na velikou nezaměstnanost soukromých technických a jiných úi'ednických sil všeho druhu. Zásadně nebude
se tedy
napříště
povolovati
městskému úřednictvu - ani výjimečně - výdělečné zaměstnání na soukromých pracech všeho druhu, byť i zamýšlimých v mimoúředních hodinách,
poněvadž dálo by se tak v neprospěch zaměstnanosti nynějšími hospodářskými poměry pustižených sil, pro něž tímto zpil sobem zmenšuje se počet pracovních příležitostí a tím znesnadňuje se jim opatření existenčních prostř!ldkii vll.či úřednictvu ve veřejných službách, které
má o svou existenci postaráno. Podávání žádostí o povolení soukromého výdělečného zaměstnání jakožto odporujícímu hořenímu usnesení bude bez dalšího předkládání radě městské
zamítnuto. "
K návrhu kol. Ing. Prokll.pka usneseno poděkovati městské radě pražské za shora uvedené opatření, poněvadž zvláště náš stav byl dosud nejvíce poškozován. Apelujeme též na
ostatní kolegy civilní inženýry, aby, kde je třeba zákroku civilního geometra, práce ty zadávali úř. autor. civilním geometriim. V dll.sledku těchto zpráv usneseno ustaviti v Praze a
Plzni k ochraně zájmlJ našeho stavu sdružení civ. geometrll. dle § 27 jednacího řádu Inž.
Komory a kol. Vlk a Stě('h byli zmocněni svolati ustavující schiize. Podobná sdružení pro
Bratislavu a Brno se již ustavila.
Ref. Ing. Vlk.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Ř.išskoněmecký Scelovacf zákon ze dne 26. června 1936.
Aby se vyživovací a zásobovací základ německého lidu ihned pronikavě zlepšil plánovitým v celé říši prováděným scelováním (Feldbereinigung), usnesla se říšská vláda o následujícím zákoně, který se tímto vyhlašuje:
.
§ 1. Říšský ministr pro výživu a zemědělství se zmocňuje, aby nařízením nově upravil
scelovací zákony v dohodě se zúčastněnými říšskými ministI·y. Scelováním (Feld- nnd Flurbereinigung), se rozumí řízeni, kterým se uprávuje roztříštění selských pozemkll. při čemž za
spoluúčinkování
všech majitelll. pozemkll. určitého obvodu, provádějí se všechna opatření
k probuzení v pll.dě dřímajících vegetačních sil, včetně zřizování cest, příkopu, zavodnění a
odvodnění, kultivování puslin a pod. a to z úřední
moci. Každý účastník obdrží za sviij
pozemek při scelování zásadně piidu ve stejné hodnotě zpět. Za nová společná zařízení (cesty
příkopy a pod.) ll. všeobecnému dobru sloužící podniky (autodráhy a pud.) - při posledně
jmenovaných
proti náhradě - se sráží účastnlkům přiměl'-ená plocha. Mimo to jsou další
srážky přípustny: a) do 71/2%
z práv zúčastníkii ku krytí výloh zařízovaeíchj b) k nahrazení
výloh za zlepšení pll.dy provedené
na pozemcích účastníků.
Takto získaná země se má vhodně rozděliti a použíti zvláště k novému tvoření německých
selských sta,tkll..
§ 2. Říšský ministr pro výživu a zemědělství určí v dohodě se zúčastněnými říšskými
ministry do jaké míry ziistávají dosavadní zemské zákony v platnosti. Pro jednotlivé části
říšského území mohou se vydávati zvláštní přechodné předpisy.
§ 3. Ku scelováni lesních pozemkii se propiijčuje zmocnění podle §§ 1 a 2 říšskému
ministru pro výživu a zemědělství a říšskému ministru pro správu lesii společně.
jar.

Různé.
Druhé státní zkoušky ze zeměměřičského inženýrství na Českém vysokém učení
technickém v Praze. V době od 1. října 1935 do 30. června 1936 vykonalo druhou státní zkoušku
ze zeměměřičského inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze 83 posluchačů (z toho
2 ženy), kteří dosáhli tohoto prospěchu:
S
Státní příslušník

posudkem

velmi
způsobilý I způsobilý
II

Československý
Jngoslavský
Bulharský
Polský.
Rus bez st. přísl.

9
3
1
1
-

45
2

-

s vyznamenáním

Celkem

I

ze vše<:h z jedné neb
skupin
několika II
-

._-

-

-

2

-

20
-

Celkem posluchačů.

If

·11

83

Spotřeba mezníků při pozemkové reformě. Do konce r. 1935 se spotřebovalo
v Čechách 1'027 mil.. v zemi Mor.-slezské 0'154 mil., na Slovensku 0'420 mil. a na Podkarp. Rusi
0'074 mil. mezníků, v ceně 8'267 mil. Kč - tedy za kus asi 8'05 Kč (inkl. dopravu drahou).
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