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Foucaultovo kyvadlo.
I van

K o n e č n ý.

I. Důkazy zemsiké rOltace můžeme rozděliti na astrolllomické a poz'81mské. Nejkrá.snějslm a,s,tronomiclkým důkaiz,em j'e: za.ii~té pouhá f(JltOlgTafie nepohyb1ivýmaJparátem,
'zarnířený:m na selvelrllÍ čás~; hvězdné oblohy kolem pdálrky, která dOlV,edlek,a,ždého &oudného člově:ka dOlstatečně p'ře,svědčůti. Přes to sc však učenci snažili d~kázati otá,čení Země také zjevy
čbtě 'poz,euIJEikými a lahom,tomími
pokusy. TakolVých důllm,zů je eelá iiadi3Ja vyšlO' již mnoho
pojednání 1), zabývajících
se jlerlině těmito dilkazy. Odchylka te1es volně padajících i šikmo
nžených,
stáčeni věltrů a mořslkých proudu, dokonce i stáčeni proudlokřivek vody vytékající
otvorem ve dl!lě nádoby. dále Atwooduv padostroj. setJrvačníky
i jiné složité přílstroje, to
yše má dolkazorva.ti zem~,kou rort:a.ci. Avšak v,růlkalznos,t vět.šiny těchto 'z.i'e~'il a pokusů bývá
velmi problema.t.jclká. I když naměříme nějakou úchylku, zpilsobenou zemskou rotaci, středni
ch)"bia, výslledkuča'l1to 'převyšuje hodnotu, k níž vede teor:Eltický výpočet.
Zato však vyniká přesvědčisostí.
názol'1losltí a poměrně značnou přesnost,í >proslulý pokus Foucaultův.
jehož podstata je zajisté všem známa. Rovina rkyvu F. kyvadla má se oHčeti úhlovou rychlo!Eltí (U sin 'f', kde ID je úhlova rychlost
zemské rot.aCf'. a r!J je 7.emi'pisn:i,
~ířika rpoz.o!roVia.cihomísta. Považujeme-li
úhlovou rychlolEit Ul za známou, můžeme měřením
zjistiti zeměpisnou
š~řku nezáv:is.le na jakýchkoliv
als,t'l'O:nomických měřeních. Ačkoliv přesnost takového mělření llemůže dosáhnout.i přesnost:i měřeníwstronomicJkj"ch,
přece již jeho
mo'žnols,t má, SIVOU teorretiekou zajíma,vost. Vždyť Kwmedingh-Onnes
dosálM roku lč80 pře,snosU .9.lŽ 0'08%. Kdyby ohloha byla s,t.ále zahalena mraky - a tian, t·omu bylo v dobách geo~
log-řckých a p~'aVlCLěpodobně ie tomu tak sMle na V:enuši - mohli bychom přece určovati
zenně[Jlisnou šířku pomocí F. kyvadla.
O F. kYViadle bývá pojedináv3.l:lo v k3Jždé učebnici fvsik~-, avšak čas,to hývá opominuto 'zdl1Jraizniti. že uvedená hodnota pro stáčení roviny kyvu ulatí jen plO kYVI' nelkonečně ma,lé, takže při ,skutečném měření platí i'en přihližně a je jí třeha dOlplniti lwreik('>lIími
členy. Tímt.o problémem z,abýVialo s,e mnoho teorerti<ki'1 a správná
hodnotia st.'Íčení roviny
kyvu byla nalezena. již roku 1853 německ)'m mrutematikem W. Duma.sem 2), jehož práce Zllsta1:a však málo známa. Pro,tože pak často ani v odbo:rnýcih pojednáních
nebývá
uvedena
spráIVná a úplná fmmule pro slál<'ení roviny kvvu Fouc. kyvadla. a nrotože někteří fy., ikové v současné nollě konaili :nřesná méi'ení, která se neshodovala
s jejich výpočty, protože
opominuli započítat korekční členy, domniv:í.m. s,e, žel by mohlo za.jímat.i i širší technickou
veřejno'8v přeBné znění oné fOlrmule, pkož i kritický rozbo·r některých měření pos.lední dolby,
o nichž se psalo i v odlhomých časopisech geodetick)-ch.
II. Nejprve budiž uvedena správná. hodnotia veEčiny . Ul, nehoť i v tom se chybuje.
ÍJhlová, rrychlols:t zemské

rotwc,e

Ul

je definována

vztahem

Ul

=

2;,

kde doba

jedné

otočky

T je měi'ena ve středních vteřinách, které j,sou fysikárrní jedinot.ko'll Čiasu. Občanský den má
'24 X 00 X 60 = 86.400 vteřin, a,le' tato doba značí jednu otolčku Země vzhledem k ta,k zv.
,třednímu
slunci. Dobu j,edné otočky vzhledem k j,arnímu bodu neboU den hyězdn}', dQsta.
b
365'2422 Y Je
. h oz mta.te,1"
d 'Ob a ro IUl
neme nas~emm .
to h oto ClSIa ~}fevod'mm f a,kt arem 366'2422'
I Je
v,

v

v

V'

t.roplickéh:o ve dnech a ve jmenova,teli číslo O' jednIčlku věrt:šL Tak d'Ols,t,aneme pro hvězdný
den 86,164'09 'VIteřin Btřední,ch. Ale ani jarní bod není v prostoru pe~ný, pohybuje se velmi
'zvoona vil~"jnemprec,8tSlSeolsyzl8lIllské. Chceme-li mč,iti dobu mOČJky Země vzhledem k a,hsolnt.
nimu směrr-u, mčenému
BtáWicemi, musíme použiti pře'vooního faktoru,
v jeihoiŽ č,ibateH je
doba ralku sidie.cicikého a ve jmenovateli
za,se číslo o j.edničku větší. Určíme talikJtoT = 86400
1) Na př. W. Blrunner: Drehlt 8ich die Erdle'? Le'Íipzig und BeriIJin 1915. nebo R. Grammel: Die meellJanischen Be'Weise ffu die Bewegung dier Errde, Berlin 1922., a mnoho jiných.
2) Oberr dilie Bewegung des Raumpendels
m1t Rucksicht
auf die Rotllltion der Erde,
Dl'elles J ouma,J 50, 1855.
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rekci obyčejně nep.řiilJllížÍ,DOlkoll1Cei p,rvá kOlfe~ce bývá někdy zanedbánllJ.
Z uv€!dlené fOll'mu~eumíme nyní
= 7·2~2.1l5!: 10 -5 sek -'. J~ to veličina tak malá,
že její čtVierec OIbvykoo ve vý[Jo6t,e'ch za,n:edbavámé.
Mysleme, si nyní tuto hodnotu
jako ,v,elkt,OO"
vycház,ej.ící 'z mistJa pozorováni na povrchu zemském a směřující Ik neheskému pÓlu, takže srv~rá s obzorem úh€ll rovný země-pisné"š~ř0e '1'.vTen~o vektolr ~ůžem~ podle té:',rie; vektorů, 'Platné i pil'O pohyby rotační 3),
rO'zloz~tl ve dIVe sJo~ky k sobe kolme o hodnota,ch
(01 = Ul Slil 'P
a (Oz = (O CuS 'f. Pi'edpoMádejm€l kyvy kyvadht nElkonečně malé. Vychýlíme-li hmortný bod kyvadla
ve smyslu
vodorovném a veJkinru nekonečně malou stnpně 1., patk sé vychýli z vodo[1avné roviny
vzhůru o veWíinu nekoIllelčně malGli stupně 2. Je-li výchylkll. t,~ malá, že její č!tverec jIž
zanedbáváme, :mJŮI~el1ne
říci, že v tOmt,l) omezeni zÍ1sltává hmot.ný bOld kyvadl<a s:tále ve vodorovné mvině. Protože velktor (Ul je k ní kolmý, způsobuje otá,čení této roviny ~1 tim i F.
kYIVadl:1uVleldlenourychl<olstí (01 = (O pin 'P, a sioe při pohledu !shora na severni rpololwulí ve
směnl ručič,ek, hodiinových, na jižní p'olokoruli naopak .
.Prvé pokm;y prováděl Foucault ve, sklj?pě s kYVladlem 2 m dlouhýma
5 kg těvkým,
a prvá zprá,va byla o tom uveř8(jněna v Comptes Rendus de Paris~) 3. února 1851. Téhož
wku paJk :provool proislulý pokus v pa,řížském Pant-heonu s kyvadlem 67 m dlouhým a 28 k!7
těžkým. ROV'Ína,kyvu bym značena v jemném popr-lu hrotlem, upervněným na kyvadle. Odvození zde pod'ané pocházi v podstat.ě již od LiouviIJa~) z t€ho~ !Voku. Názorně je pr,oveden(}
zr~láště v pojednání GmammeIově 1). Qpět zdi\razňu.ii, :že toto odvo'z,ení platí jen pro kyvy
ne<konečně malé, je'SiŤližetotiž považujeme Výchyl1ku za tak malo11, že j.ejí ČJtvelre0již za,nedháYá:rne. K přesnému důilmzu je té'~ nutno vy~etřiti vlicv dll'uhésiJ'orzky "'2. V d'1lším ukáži,že
tato slozka, má také vliv, který se váak projeví teprve u tf'etí mocniny "ý~hylky.
V některýchkmihách
I)ýv:i chybné tvrzení, že rovinaF.
k)~v~dla zachm'ává
s1ále
~mě,r rovnoběržný s, rovinou prvého kyvu. To platí jen na pólu, kde, je to samozřejmé. Ohecně to není možné, neboť !rorvinraproložená závěsem kyvardIa Il"ovnobělžně s rovinou
p.rvého
kY:Vlune[}Jívůbec svislá, a nemůž,e být p1ro.to rovinou kyvu.
V dialším~e) budu zabýva1Ji F. kyvad!ems
výchy]kou jakoukoliv.
Pro nedosta.tek
mlÍsta mohu vš,ak uváděti je'll výsledky s přislušnými odk,a,zy na literaturu, dnes již velmi
rozsáMou.
III. Chceme-li rpú1ěítati korekčni č1l'eny pl'O pohyb F. kyvadla vpřipailě
lihovolné ~lmplitudy, musíme preó!:1vším rozeznávati dva '~půsolby uved:ení kyvadlg, v 'Pohyb, Mohli byc,hom
na pf ;kyvadlo dúkonlale ustáliti v rovnovážné poloze' a pak je námzem vychýliti. Prot,o:le:
všalk ná>raz přesně clent,rálllJÍ sotva by se podařil a v opačném případě by příčné vibrace a
jiné nežádoucí pohyby průběh [JOkUBUz'cela porušily, urpouští Re od tohoto zpusobu. výpoce,t však vede k tomu, že v tomto ,případě rychlost stá~ení roviny krvu rovná se UlI = (O sin 'P
pl"esně i pro libovolné amplitudy. Rnad by se podařilo TI kvvadla s 7.eleznnu koulí pomocí eleiktromagnetu diorsáhnoutí přesně cent,rální výchylky, a,le není mi známO', z(la byl
podobný pokus již piTOlveden.
Pmklticky se lpiokus provádí tak, že kyvadLo upewníme nití ve vychýlE'né poloze a ne·
('h~tme dOlkoT4'tleukHdnit,L Pdk se nit přepálí; aby uvolnění
bylo [J~'ow,edeno co mo.'í.ná
hladce. Ale nesmíme zapomíniJJt, že kyvadlo ve vyohýlené poloze je Bice v klidu vůči Zemi,
ale nikoliv vŮJčti'Pll'0s,t.oruabsolutnímu (nehledě ovšem na t,ro.nsiaiCi). neihoslpll'ávněji
řeo':1no
vúči systému inelrtJi:ilní:rnu. Země nf.rrí inerrtiú1ním sJ~sltémem, pro,t{)lže se o-táčí úhlolVou rych.
lostí Ul, V mí.stě o z,eměpísné šířce'f jeví se fysiká.Jně ta,to rotace tak, jako by se kt8r)čkoHv
bod na pOV1fohuZemě otáčelI kolem jakéhokoliv
jiného bodu, vzdáleného
od prvého ve
směru vodol"ovném O nepriliš ~lkou vzd~Uenos,t d, úhlovou rychJ,ostí
(01
= (O Rin '!! nebo
skutečnou rychlostí dUl" Na, tomt,o zij'evu záleží úchy~ka střel V'old,orovně vys.třelelI1}'ch od
cíiIe, na nějž bylo mířeno, TtmJt,o dúkazrotace
zem,ské je však máilo přesvědí3i'yý, nE-boť
líchylkyzpůsobené
nedoIwnalostí a nesouměrností
hJ.avně a střely a zvláště vzduš!lými
pmudy převyšuií obyčejně hk{lanOll úchylku.
.
V případě F. kyva,dta délky l a počtítečni výchylky a má vY'chýlfn,á, koule, ještě před
PJ'epálením nÍiŤ,iVIIČi orse závěsu oběžnoa rychost 11 sin a Ul" tlato rychlost k cvš<:'m kolmá
k'mvině'kyvu,
takže kyvadlo: vůbec neiP,rocházi Tovno~álŽnou polohou .a j,eiho .pohyb není
.tud~~ rocvinný. Jde tfdy o obe{'né kyvadlo sférické, kte,rÝm se po pll"vé zabýval již J. L. La_
g'r,anl!"e5). Z teorie sféricMho kycvadla~ kteTou se' tu .nemolhu podrob:n~ zabýrvati. plynou l?TO
inerti$lnísv'&tém,
t. j. kdýž zanedbáme vliY rotace ·zemské. náslelduJíci výsleotky. Je'~thže
hin.o;t,rlýbod kyvadla Illá při největ&j'výchylce od rovnoválžné polohy a YOdorClrvnoury,chlost
v" pak během poliybu dosáhne néjmenší 'r}'chylky ~, která je dána přibližně vztahem:
.
. v
a
~ =--=cos-.
:o,J1g
2
(O

(O

3) . Na ·ll'ř. Hostilllský: Mecmanika tuhých i ěles, str; 58.
~ L. FouClaul.t.: DémonstraJtion IphY3ique .du moulYe:ment dtl 1'01tatiolfi de la te'ITe au
moyeu du pendule. CO!Inptes Hendus 1851. XX AII, sk 135, LiouvilIe tiamtéž l1Ia str. 159.
5) MécaJ:lÍque, analytique. Pans 1788.
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.KywoolQ pak opisuje dráhu mezi těmito hodnotami
a a ~ a projekce' této dJráhy 'do
V"o(}oll"ovnéroviny podobá se eliipse, k.terá, vš~k není !pevná, nýbrž se otáčí úhlovou rychlostí

l(q

. 3 v

3

Vl8a~=8Ta.

V příp~diě F. kyv~.dla

v"-- l sin a.

001'

Je to veličina

malá, p'ro-ío

ViT.

-smacos2 a
9
je veličina w.k malá. že prak,ticky ti.lJto protáhlou elipsu 01 poloosách, určenýcthnmplitudami
a R ~ vůbec od úsečky nelrozezruírne. Ale pře~'to
nesmíme zanedbati
stáčeJlítéto,
elipsy,
o němž jsem právě mluVii4 iklteré je vlastností sférieJkého kyvadílla nezáv~sle na zemské 'l"01,aci a, ktell"é m.áJoJ)illJčnýsmys1I, takže je. musíme od hpdnoty
001
9dečísti. Dollt.áváme tak výsledek že rovinu F. kyvadlla Ele s,táJčí úhlovou rychlostí
Q

1"=00,

WI-

V~ ~a~~ooI(1-~sin2+

(1)

Při tomro vý!počtu jsme ovšem zanedbali útlum způsobený ,závěsem a, pf'edevším ()«lpO'rem
vzduchu, takže předipokládáme
k,oMtuntní amplitudu. DáJe pf'í všech int€g'l'acich, kt.eré se ve
výpočtu vyskytují a které je nutno řešiti ne~{Onečnými řadami, omezili jsme se na, prv)'
člen. Prove{Leme-H VÝP'C'Č8tpřesncJl,

dostaneme
_

ft -

E a K jsou Úpklé eliptické

int'2grály

'It

K=J2

d'P
2

V1- k

o
1t

sÍn2 'f'

cos

2

místo hodno,ty

a

2-

~ sin2 a "ložitěj~í funkci

E

K cos a .

(2)

k = sin ;, pro něž platí:

s modulem

=~[1+ (~)2k2+ (~)\4+ (~)\6+"'J
2

2

/1

E -- J2.'I - k'"
d - TI:
28m 'P ''f'-2

2 .4

2 . 4 .6

[1 - (1)
1 (1.3)
2 k -3'
2.4
2 2

2

k4

'-r;

1 (1.2.4.63 5) ku- .... ]
2

o
K určení hodnolt E a K mů,žerne použíti různých tabulek. Zjist,íme, že ft je mouotonní funkce
a, kt,e,rá pro a od O o do 90 o ert.o1lpá od (} do 0'5.
Pro maJé výchyLky Cl. je výbodněj,ší rozvéSlt funkci ft v řady buďt,o podle modulu k,
Ht:lho podle sin a, neibo koo.ečně přímo podle úhlu a. Tyto výpočty, které jsem v lite,ratuře
nenale7.I, p'ro~edl jsem ,s.am a dOlspil jsem k výsledkům:
3
15
3
ft = 2 k2 16 k~ - 32 ku - .••

8 sm a -t- 256
_ n 2
23 4
ft - 8 a - 266 a
_3'2

ft -

Autoři

se spokojí

ného fak,toru

obyčejně

9

'4+33'6-1-

sm

a

::i04l:lsm

287

6

+ 00720 a

a . . ..

- .. ,

jen s p['v~-m clenemtěchto

řad, Grammel1)

m. př, míst,o správ-

: Ulvádí dú\k<Jnce, ~.

JestlLiJžestáč€ní
roviny F. kyvadla na, sevemí pololkouli·ve směru ručiček hodi!lovýc.h
rovažujeme
za 'zAporné, bude jeho úhlová rychl1os,t určena vZitahem:
001 (1 ft).
(5)
Nevapominejme
všal1" že, tyto výpoěty pro sfélrické kyvadlo hyly pr<wedeny pro systém inert:iální a jen rba,k bez důkazu bylo jieh POl\lJžiJtoi IlJa F. kyvadlo
n~ otáčející se
Zf)mi.
IV. Dá BiCl však če1k3lti. že pH řešení sf&riclkéhQ kyV'a-dla, Ipřímo pro neiÍrrell"tiální systóm
otáčejí ci se Země objeví se ještě další korekční
členy. výpočClt provedl pa pIl"Vé W. Dum~,s 2) ve velmi obširné a důíkladné práci, zabývající
se obecným
kyvad[em
sférickým.
ZvlášrtiIlím př:iipadem je Jednak
kyvadlo
kOlllcké, s nímž experimentoval
A. Bravais 6),
o čem~ hodlJáan pojednati v s'amlostatném čláJlku, jednak F. ky~l()i.
W. Dumas vypočetl
pro ně da~ši kOiTekčníčlen
2 a - sin 2 a
a - sin a cos IX
'- 002 cos '.Ji ft
1
2
= - 002 cos ~ ft
. 2 --o
(6)
- cos a
sin a
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· V něm se vyskytujep'ředoev8ím
vertíkvlní s1o/Žka zemské rotace W2 = W cos 'f', kteJsme nrolťli zllilledbávaffi jen u kyvů nekonečně malých. '.Dato sloiŽka mizí na pólech, ailie
má maJCimum na rOlVníku. Vidíme tedy, že přesná teOll1ievede k stáčeilli F. kyvadla i na
rovníku. D~le se tam vv~kvtu.ie úhel t/J. Je to azimut počáJteční p()llohy. z rúž bylo kyvadlo
spuš~no. měřený od seVlelru k východu. Správnou hOldnotu aka:mž1té úhlové rychilosti stáčení rovi1ny F. kyvadlaobdI1žíme
sečtením formule (5.) a (6.) ve tvmu
l'OU

a~

dt =-

Wl

(1- ~)-

~.

W2

cos t/J sin2

IX (IX -

sm

IX

cos

(7)

IX).

(Pokra/!. -

A suivr •. )

Nové vyměřování celých katastrálních území.
(Část II. PráJce

tríangulační.)

Ing. Jan E r y c h t a.
(Dokonl'ení

-

Fin).

Přesně centricky pod špičkou signálu osazena jest do hloubky nejprve rourka,
nebo hrdlo láhve obložené sklem, cihlami, uhlím, vápnem a pod.; nad tuto tesaná kamenná plotna rozměrů 40X40X20 cm s křížkem uprostřed, nad tuto nasype se slabá
vrstva země a nad tuto osadí se tesaný kámen délky asi 80 cm s tesanou hla vicí rozměrll
20X20 cm, též centricky pod špici signálu. Kámen v poli vyčnívá ze země 15-20 cm,
při cle'stáJchmusí bý1ti osaz,ern níže a, na míst,ecih fflekv:e,nttOvan&Cthdionive3iu terénu. StabilÍiS:a.c,iprováldějm~ po nějaké době po stavbě, alž sib"11áJyjsou náležitě
usazeny a diře1voIsligmáhlvyschlé. Dob['é j;es1t,aby mez,i stavbou a stabmsací pře,šel aslpoň j,eden větší a vyd!altnější dešť, neboť :po takovémto teprv'e půda k nohámsignálu nálielžitě přilnea signáil pak již. tak mnoho se nevychyluje. Srt::abilís,aci p~o'vádějme SŤ1rodiem
úhloměrný\ln, jímž mŮŽJemešpičku Is,igná~unáležitě promítnouti jak na pLotnu, tak na kámen. Po OIsa,zení kamene vyho,toiVÍimletOIJXlgraficik:ý po'p~s t,riglOIIl.bodlU.
T,rigonometrický kámen jest, bod: veliké driilelž~to8'tia předpisy o llIoiVétriangul:aci důležitos,t t,uto plně vYls1tihujitím, ž,e nařizují nejrvětší opatrnost',ruby telllt<o
znak nebyl po['ušien, a<nebo ztracen. Za t,ím úČiellemmusí býti o ziřízení bodu a
jeho d:ůležÍ'toslti vyrozuměn majite~ pozemku, na němž sle bod na,cházi, miUlsíbýti
upozorněn na zákonnlá ustanovení o oclhra,ně trigonometrických bodů a pfi poškození na náls,ledky, j,ež by bylo mru nésti za toto poško'z:ení, případně zumení.
Vyrozumění toto za,sla,ti j!elst nJialjitlelipoz1emikupfOiti potvrzení jeho přijetí vlastnoruč:ním podpisem.
Pro všechny bodly v t;riangulovaném územiÍ vyhoto'Ví s,e pak s.Qiupistěchto
bodů, jenž se před~oží obe,snímu poli:tickéll1JUúřadu, který n,a,řídí obč:a,sno'li přehHdku t,ěcihto kamenů orgánům pomické :Slprá~, aby kaiŽld'éPolŠk'o,zeníneho zničení biylo triangu:l1alční ka.nceIálři řáidně hlášeno, případlně vinník vyšetřen.
Ná'zvy ttf'igonometricikých bodů musí býrt:itéž ově1řenyobiecními úřadly, aby
do map nedo1s,taly se názvy vkomoIenJé, pŤiÍpadměneznámé.
4. T o :p o g r a f i e. Topografický popis má hýt,i vižl:i:yjasný pro ka,vdého a
psán pro t,y, již později hlod tentlo hudou hledati. DOIp&llčlorvalhych, 3Jby v topografickém popisu, zvláště u trig. bodú y horách a k~ajinách zalesněných, byly
obtaženy nás~edJujíci údJaj1e:
1. Poloha

bodu povšechná a podrobná: Na př. bod leží na nejvyšším
mástě vrchu
jména
y trati
na lesní mýtině. na holé skále, na paloučku, na lesním
průseku blíže turistícké cesty, při turistické chatě, uprostřed lesa, na oíkJraji svahu.
v poli, při cestě, na mezi, v zahradě, na. křižovatce cest, u potoka, na břehu. za
stodolou a pod.
2. Rozhled: Na pf. úplně volný na všechny strany, až do dálky ... km omezený, velmi
malý, žádný. pouze s vy~oIkého stanoviska
x m k .....
Etraně volný, jinak
omezený a pod.
3. 8tabilísace: Na př. tesaný kámen s křížkem así ... cm nad zemí. rozměrů ... , pod
zemí te,saná platna s křížkem. konusem atd., kámen s. písmeny K. V. A. O., !Iesní
kámen, křížeik na skalním bloku a písmeny, kříž věže. střed
kříže, hrornosvod,
střed rozhledny označerný konusem v podlaze, v cÍimbuří a pod.
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4. Ce,sta k bodu. Z města po polní cestě do tra,tě ... , pak lesem po značkované ce'stě
turistické" po soukromé lesní cestě až na vrch k lesíku, hraníci. chatě, kam'ooi lesního hospodářství
oddíl 14/16/74/75. Odtud po aleji a,si 100x, pak k(lIlmo do lesa,
asi 30X•
5. Poznámka:
Kámen lze snadno naléztí neho vyhledati s hajlllým z hájovny ..... ,
leží uprostřed pozemku rolníka N. N. a pod.
6. Katast,r úz,emí: obec, A. nebo na obec ní hraníci mezi AB,

Tyto úda,je v topografickém pOprnSlljsou mnohdY' velmi dl11ežité a ušetii
Č'~Sitozbytečné hJ~dláru, mnohdy V'elmi nanláhavé ceslty do hor a zase dIo,Jů.Musíme míti na zfeteH, ž:e ten, kdo r'ekognoskuje 1Jrig. síť, zřirllka kdy má k ruce
podiI1obinýplán kat., a jest často odíká,zán jlell na mapy velmi mallého měří,um
1 : 75.000, neh 1: 25.000; nemůže tudíž hlediati hod dile kre'shy hrani'čních čar,
zakreslených sip['á;vně-jen v mapě kat. Znái-li t.ria,ngulá.tor ve1lmi důJe'žitá data.,
obsalžená v popise hodu, již dole, VI€:vesnici, snadno za,řídtí si pak Medání biod~l
samého, pří'PlaidiněpOl21áldáza p~'l,vod osobu míista znalou a llšetří si tak zhytečnýdl cest a ID,amého hledánÍ. Be1zúčelnéjsou stkiz,zy s lmtaJmlina hraIŮce kuilitm.lr
a
nelznatelné hranic,e majetkové v horr'álcha lesích, které rekogno>skujíCÍ triangmilátor bez mapy přlíruční nenajde. Jest samozřejmé, ž,e piro body nižš~ho řáidu ve
měSitelcn a polílch j1enevyhnut,elně nutná úč,elně vyho1tovená skizzaslituatCie :Siudlálním m~r alspoň na kroky a se jli11iém.~
majitelů pOlzemků. MUSÍvšak býti zJ.íerteilná
a přesná, a z,vláště tam, kdle, staibiilisiace jestzálI'oveň
s t,erénem, případniě j!e>-li
bod za,puMěn pod, telI'én, velmi přesná a sprrá,vná.
5. O h s €I r v a ční p 1 á, n. Nežai přikročíme k Olhs-errva.cihorizonlt.álních úhlů
v g,íti til"igol1omet,rické, j,est zapotřebí zhooolV'iti si ohserva,ční plán. K tomuto
úče1lruvelmi dloiblhls,e hůdlí mapa v měřítku 1 : 25.000. Do této dle terénu zakreslime srivše1chrrllY
hod~ dané v celém ú~>emi,Jelž t.rÍ'angu}ujleme,a po's'tlllPUěpak
v&8chny ď:alší hody nově signaliso'varné. Učielně upiravrernát3JlťolV'á,to
mapa na formát piřkučlllÍch kat. map .iiels1tve,lmi dobrá při rekognlOiSka,ci triangulolVan.é:ho
územi. Prro účely triangulač,ni lťa,ta:stráJních měřických úiřad'ů dlOPOifUiČOlV'alO
b~'
86, by pl10 jednotlivé z,emě poří1zeny byly tyto m1a,pypro clelléúz,emtí a v IŮch postUpně dOiplňovárny, ne dile souřadJrt1c anebo Sill1Iěrů:,
ale Ipřímo dle terénu, všechny
nrvě ut'čené tng. bbdy. Při p!I"ovákMnítriangula,cí podlrOllmý,ch civillními techniky aneho jinými úřaidY bylo by pak nutné, aby nové' bod~ byly jimidlo' těchto map co nejpe1člivěji zaneseny.
Z této mapy 1 : 25.000 zho,toví si triangulátor
kOlpii, obs,ahuj:icí všed1lllY
body ďanlé a, všechny body nově signa1isovarné. Další praci j,est zakr8lsleiIlJÍ'všech
vidiiteilrrJ.:ýJch
smě,rů, ktie,ré byly při relkognoslmc,i zarpsláll1Y
d10 zá,p.isníku rekognlolSkaoního. To,to j1est ohyče1jný notesi,. v němž si poznamenává;'lllie vš,e pot,řebné pro
ka,~dý trig. bod, t.. j. hlalvně data" týkající se sigll'aJis,ac:e, j,ednod:uchý signá:l,
výšku j,eh!o"vysoké stanovi,sko, vý,šku v€že sloupu, d1i'eiVopot,ř'ebiné ke sitavbě,
desky, odkud dřevo nejhlíže m1olžmovzilti a viditelnost, všech signálů postaV1enýe!h,
nHpaidně přlehlednio<stterr'éniUv c,ellém okolí. Takto pOiřÍ'zenolU.
sH, zhoto'v'enou tužkou, VYpil~a,cru:j!em:e
pa,k na 8íť triangulacnÍ urČ.ovací, a, to tími,7ie tu:š,ívytáhneme
všechny užité záměry nutné pro určení jednotlivých nových bodů. Při tom máme
na zřeteli stále zásady sítě, již dříve uvedené.
Takto vy!pra:covaný projekt Sílt:ě tl'ialllgulaJč1ll'Í1,ználzoměný v měřítiku
1 : 25.000, z,vět,šímiepak na měřítko 1 : 20.000 jednodu:c1hým. ZP'ůls:ob<etm
tak, že
užijlemi3 sekčních čar no,výcth kat8.strá,lnkh listů, zanelSienýichd~e s'OlUřadmicdanýich hodu dio mapy" v měř. 1: 25.000, Elelstro1jí:me
tyto> ISlekcev měř. 1: 20.000.
(Sekce v novém čs. zobraz. mají rozměry 1250 X 1000 m, slouřadtnice jlSIOUvesměs kladné. počátek souřadnic vpravo n"llhoř:e. Ve'šikeré mapy čs. republiky
,jsou v prvním qua:draniÍu.) Do iSlekcípřenels,eme piak body nově určované. Určení
bodů l1ov~"chvyznaičujemie v této skizze šipkamipřipojen'(1llli neidla,leko bodu na
směrec:h, j,imiž má, býti niov.ý bod lwC,en. Postup ult1č,enÍjedu,otlivých hodů, j~k za
seb:ou následuj'í, vyzn:a,číme altabslkýlIlli č,Ílslic.emi.Br'Vní čis,lo bodlu naší kiangulaJee jest násl,edující čAslo přirozené řady čísH1c,jrdoruc.íza pOlSledlllímčís,lem bodu
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v tomto triangulačním listě již určeném. Čísla nových bod'Ů de,ta.ilní sl~tě mají
vš,C!chnana koncíi arabskou 5, což jest znakem Stftě de,t.aůJIDí,t. j. sítě páltého
řáJd:u.V bodech dia:Ilých vyskytují se čísla s koncovými črslic,emi 1, 2, 3, 4, což
znaičÍ, že dlott,y;ČiThý
boo jeSlt bodlem sítě prvního, diruhého ... , čtvrtého řádu. Náčrtek s,ítě d'Op1ruímepak vhodDiým rálmem fO pozn~iSe[líml listů triangulaonreh 11
rozd'ělením těchto na listy ma,py kat:astrální 81 přís!ušným oq.nalčením. Do prázdného místa p:ak vepílšeme nad'p1s: "Ná,vrh oihserva,člllJíhoplá[lud!et,a~lní tmangulační s,itě pro katM1Jrá!ní územi ... měřítko a rok vyprraco'vání. Náčrteik takovéto slí:tě ok'opiruj.eme pak dva;}aMe na plátno a za'šleme trí:lingula:čnÍ kanceláří min. fin. v Bralz,e prostřednict,vÍm nadř~zleillé:hoúřadu ke scihlVál,ení.
6. O bS~Hva c e h ori z on t áln í c h ú hl ů. Po s,chválení oihservačního
plánu přikročíme, pak k oibtservaJCihorizontálních úh!ů v síti kigoIlJometdcké.
Pro tyto OIbserv:a,celpředpisujle IlJová triangUllační in:s,t,rukc,e,:
1. ObS'erva,c,iproiVáid:ějmej,elllJdlobtr~Tmia fádně rektifitk:ovanými :o>troj,iúhlo~
měrnými buď s odle,čibením2", nebo i odhadovýrmi 5-6".
2. Při st'l'Oljích repe,tičnich měřme úhly ve čtyřech skupinách, při strojích
postrkov"ch stačí skupiny tři.
3. Jako počált,eční směr volme bod f1obř'<'lvidíitdný po celou dobu obserY:lici, ne pří1iš vzdálen)', nesmí b) ti nikd~ směrem určovatCÍm pro obslerrvovan)'
bod, pHpadně body sOUSledni.Ne~lépG bod mimo' sK
4. Zaměřujme přlesíIlě tytélžl bodlY signMu, jichž centraCÍ potom určujeme
(tu doporučuji pro krátké záměry v síti pátého řádu do konce střední tyče
do středu zaraziti hřebík a tento pak přesně zaměřovati a centrovati).
5. Z'api&o'va,tinaměřené hodnoty přJlllJOv poli dto přede,plS,aných zátpisníkú
oSltrou, tvrdlou tužkou buď sátm, nebo svěcLomitým za,pisOlvate,lem, kterého však
nutno kÚ'nta:-olovati, za,psa,né hodnoty vždy Čttoucímu hlasitě o:pako'Va,tJi,uzávěry
jednotlivých řa,d lmetd 'V poli ptOtrovnati, a vyskyt,ne-li se odchylka vétiší než
d:oYOII'enádle vzorce r = + 'in -Vs, kde

m=+

-

= [o o] -

'~[VV1-

Vo

.

(n-1Hs-l)

I:oJ, kdež
jsou rozdíly mezi průměrem skupin a jedn
notlivými &kupinami, ihned opakovati.
6. :Měiíitipokud možno vždy cent,rícky, při nutném exc,entru je nutno' přesně vYĚ1etřiti c;entmční prvky, u vět,ších excentr'Ů případně
dvakrá:te různým
způsobem. Údaje cBrrrt:ra,čn:íchhodinot zanesou se diOob!selrva,čniÍho,zápisníku a
připojí ihned v poli skizza centrace.
7. V~~nstředlěníměřených hodm ot, pokud mOlžlnov poli, není-li to možné, tedy
ihned doma, ahychiom s,e přesvědlčili, že StBne,vlou!dHa,nějaká hrubá chyba, případině abychom hned mohli odtsit,ra,nitišpatná, po'ZOrovámií.
8. Při bode,ch .s větším po'čtem visur rozdělme' observa,ce na část,i, zvláiitě
na vysokých staíIllo1viští'ch,kd,e toč,eni sloupu má, velmi zna,cný vliv na výsledky;
Vlolme část,i obsle1rvací pokud mo:žino menší než 10 směrů, aspoň sle třemi společnými visurami v obou čálst,e'C1l.
9. Při excentrickém dloměř'Ování některého směru va,žme v.žd,y exc,olnt,rický
směr nejméně mezi dv,a, směry po!zorované cenltdcky.
10. Po ukonč:ení obiservací přes:vědčme 8,e vždy j,g'ště i na stano,lVÍsc,fc:hoentrických o centil'ad.
11. Chraňme: slt,roj ,piiedlpřÍJmý,w.svitem slunečním.
12. Nepřerušujme započatou skupinu nikdy, a není-li vyhnutí, opakujme
znovu celou skupinu.
13. Během měření jedné skupiny nezaostřujme
nikdy okulár da:lekohledu na směry různě vzdálených bodů.
Kontrolu měření horizontálních úhlů provedeme z trojúhelníků,
jichž
a tu [v v]

,!J [o]

1
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uzavery

úhlové

nesmí

překročiti

dovolenou mez dle tab. II. "Návodu

A" a

pro skupinu trojúhelníků mez, danou vzorcem: m = +V[U3':], kde u jsou úchylky
v uzávěrech trojúhelníků a n počet trojúhelníků.
(Vzorec Ferrerův.) Nevyhovují-li některé t~ojúhelníky této poíd!lnínc.e,třeba měření úhlů vadiných opakovati. Obslerva.cí pak porvažrujt8!llleza ukoll(Senou tehdy, když vleškell'é změiíené
úhly, opmvené o ·c.entra,ční hodJl1lOity
pro cíl i stannvisko diosazené dio trojúh~lník:ů,di:W~l'jí přijatelné výs~edk.y.
B) TrianguJ. práce kancelářské.

Ve výpo1otu a Yyl'O'vnámísití trig:onomet,rick)"ch zavedla trirungul. kancle,lář
min. fina@Í některé změny, j,e,ž ]§akticky jsou velmi výhodné; po,iSetní úkony
v j,edno'tné čs. Slíti t,řeba doplniti staillJOvC'nímopra.v smě,rovych, kterré pq-o tdangulace detailní sic,e praktického významu nlellllrají,jlsou Vlšak Vlelmi dMe,žité pro
sitě O straná0h větších. Vy!ro'vnání souřadnic brigonom. bodu dějle se metodou
nejlIDlenšiichčt.verc'Ů.; graf~cké vyrovnání bodJů metodou cit.o!VouV'Ůhelcpři čs'. vyrovnáJ11ich nepřÍ!Cház.í,a,č v někJterýtcih případJe1chjlest veJmi dob~é a mnohdy lepší
snad ne~ vyrovnání poče1tlni,pon'ěvadižl při něm možno v počtu U1pla,tnitiiokolnostJ měření zc,ela nahodilé, individuální, neb: zá,vislé na. počasí, d'enní době a
pod. Vyrovnám pOlč.eltnÍpřikládáJ vŠle!lllsměrům stejnou vruhu a Sltejn!oupiř~snOlSt.
Různé oko1Jnosti, jako na příklad oblsleTva,c,epřed bouří, n1eiboza, velmi silné vibrace při záměrách, jdoucích těsně při noze pyramidy. těsn'ě nad zemí a pod ... ,
neibé~:e se v'Ůbec v úvahu, kdežr1:iop6 vyrovnáilí gmfickém na to,to vš,e m!OŽ!ll!O
vzíti pa,třičný zřetel a nechati větší diferenci v záměře vadnější, než na základě vadné záměry opraviti záměry dobré, čemuž při početním -Vyrovnání
nem'ŮŽeme se vyhnouti.
V Ý po č,e t a, vy r o v n á n í s o u ř a dinic. Postup výpočitu a, vyrovnání
trig. sit~ v jedmlort:néČls.síti tdangulační
jest v podsta.M skmo týž, jak tomu
bylo die staré mkouSké ins,trukc'8J z r. 1904. Pokud pak tlento výlpoičiet odJCJhryluj.e se od VZOTC'Ů
tétlo, inslt.rukce, uvedu pOldJrobněji. "NálVlOd A" zavádí úplně
nový ti\Sl\:i0pi.s:Z á p i sní k v Ý s 1e d' k ú t r i a n g u 1. p r a Co í, do něhož zanálšíme:
1. Nám8lva číslo t.rigon. bodu. 2. Čís~a a nálzvy všech hod'Ů, na l1Iě'žz danéhio bodu jest měiieno. 3'. VY'střediěné hodnoty úhlll hOlrizontállních ze zápi1sníku
úhlOivého. 4. Genltra,Činívýsledky pro stanovisko a cíl. 5. Směl'ovou korekci pro
zlobraz,ení v f'orvině.
Seč,t,enÍilltv,šech přílslušných hOldnot dle nadipisů jedniO!tllivých sloupců OIbdrž,íme rovinný úhel, jehožl použijleme pak pm výpočt,y a vyrovnání soruřadni0
trig. bodů.
Ad 1. Čís 1a trig. bod'Ů s,ítě prvního a,ž e.tvrtého řádu d~ny jlsou již
z tria,ng. kanc. min. financí: jsou nejméně dvojcif:emá, a čísEce jedlI10Jtekoznačuje řád bodu. Body sítě dle,ta.i1níčílsJují se postupně v lw,ždém triÍanguL list,ě
z,v,lášť, počínajl8J 15, 25, 35, ... čísHcl(}5 znalcí búd! pátého řádu. Čí'slování hodú
schvaluj,el při schvá,lení obselrvačníhJo plánu min. financí a nelze je pak, než se
souhlasem tohoto, měniti. Pořad čísel určuje pak zá,roveň poč,etní PO!stup v síti
triangulač:ní.
Ad 2. N á z v y br o di ft trig. tiřeba míti ověřeny od místních ob.e'cnÍ'chúřadů,
přJJpadně znak'Ů; ověření jsou přílohou triangul. orperátu.
Ad! 3. H o dinO' t y měř 8'n Ý c:11:ú h 1ú. U st,anolvisek j.ednoduchých, kde
veškeré směry j.sou m'ěřeny ve skupině. zapíšeme vystředěné hodnoty z poslední
rubriky do pJÍ'ÍsJ,ušného sloup'cle tiskopisu. U s,tanovisek d1ěJených t.ř'eha pi'edievším ro'zdělené oddJí1lyslpojH.ia úhly měřené vyrovnra,ti, což provádí Si81 již v zárpisníku OIbs1e'rvialanim,
a teprve vymvnané hodno'ty za,pisuj.eme do sloupce tiskopisu. Vyrovnání na stanovisku provede se jednoduše, jsou-li všechny skupiny
úplné, nebo metodou Englovou, jsou-li některé skupiny neúplné. V sítích detailních hledíme se tomuto vyrovnání pokud možno vyhnouti a použijeme ho
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jen při spojení observací z oken věží při různých podmínkách měření a neúplných řadách.
Ad! 4. C e llit r a c e. Ceil1tro!V'ámi
SlIDěrůna excl{lnt,rickém sU.morvisku neb: na
excentrický cíl provedeme dvakrát, a to jednou početně ve formuláři a po
dJruM g'raificky na obtSlerrv~čnimrplálniUJ,
pokud: moižoo pQlesněsleslŤJI"o'j<eném;
z; něho
možno odpíchn:llrtím ode,čílSltidélky aspoň na 10 metru. Piiesllliý obse'l'Vačni plán
dskáme piíediběžalým pl'oPI()ičtenírnlc,elé sit,ě tak, že souřadinice boid'ů vy;po'čítené
z~ dvou různých trojúhelníků přibližnou me;todiou vyneseme dO' s.ítě sékčnÍúh
rámů triai!lgul. ÚZ,OOl['V měřítku 1: 20.000 mOlž,no pak docela piiesně na 10
metrů body sest~ojit,i a pút,om i 'Vz,dálenOlstis uOUlžre
přesnOlstí ordlpíicihlllouti.
Ad 5. S ID ě r o v é k o rek cep r o z obr a ze n í v r o v i ně. Výpočet
směrorvých km-eaťcf při s;íit.íchvy\š,šího řádu musí se dlÍti s. velkou pe'ČJlivůsltí,poněfvadž kio<rekcetyto m~lJjiÍJ
hodnoty dosti vysoké a ,je pro1f:,otřeb~ počíta,ti s přríslUJšl10Upfe,sností. VÝlP0(Setje,jkh dlěje se metodou čís,elnou pomocí tabulek vydaiI1,ýchtriang. kanc. min. financí d~le vzorcu touto kal1'ee,láří stanovených. Při
sít,íeh řádu niž:šlího jsou hodlniŮ,tyzna,čně menší, a, tu možno korekele vyčisllorvati
i ZpůsohOOlgrafickym, pm s,ítí,cih:detailních jsou již velmi nepatrné, a mHzuj.e
se jejdJchVýpo>ootpro úplnost triJangUll.zápisů. Korekce směrové při sítiÍch d1e'taHních vykazují hodnoty velice malé, poněvadž však vystřeďujeme a centrujeme měřené úhly na dvě desetinná místa sekund, jest účelné pro úplnost počítati i s korekcemi úhlovými v sítích detailních.
Směrové korekc€ o'zM,č,ované v triang. výpoč,te'ch písmenem 15, V'znikaůf
tím, že v zobrazení na rovině se liší obraz trigonom. strany od přímé spojnice, se kterou v rovině počítáme. Čili pro zobrazení v rovině musíme měřené úhly opraviti o 15, abychom obdrželi úhly rovinné, vztahující se k přímým spojnicím. Korekce tato jest závislá. na zobrazovacích šířkách, a dle výpočtů bylo zjištěno, že hodnoty závislosti, ozna,čené písmenem k, či koeficienty pro směrové korekce pro praxi lze s dostatečnou přesností vyčísti dle
vzorce:
k ---'--sin Šo -6 sin Š '
kde Šo je zobrazovací šířka dotykové kružnice
kužele, veličina
konstantní
sin Šo = 0·979.9247.046:tf a Š je zobrazovací šířka bodu, pro nějž hodnotu k
máme stanoviti. S výše uvedeného vzorce pak plyne, že hodnoty pro k na
stejných zobrazovacích šířkách jsou stejné a možno je předem pro určité
zobrazovací šířky vyčísliti a sestaviti v tabulkách, jak to provedeno v tab.
VII. "Návodu A". Chceme-li pak stanoviti
vlastní směrovou korekci určitého měřeného sm'ěru, jest tato dána vzorcem:
1512
(2 k1 + 7.:2) (D2- Dl),

=

směrová korekce z bodu 1 na bod 2,
koeficient směr. korekce na bodu 1,
k2 koeficient směr. korekce na bodu 2,
Dl zobrazovací délku bodu 1,
D" zobrazovací délku bodu 2.
Známe-li rovflmé pra,vioúhlé 'SloUJŤac1niee
bodů 1 a 2 aLespoň přibližně (přibližný výpolČJetrovinných souřadnic z· trojúhelníků), múželIllle stanoviti hodnot>y
pro Šl, Š2 a Dl a D2• Hodnoty Šl a Š2 potřebuij,eme, a,bychom pro ně z tabulky
vyhledali k1 a k2 a Dl a D2 potřebujeme pro výpočet rovnice pro směrovou
korekci.
Výpočet zobrazovacích šířek Šl a Š2 provedeme z jednoduchého vzorce
Rt=-yY12
Xt2 a R2=YYl
X22
hodnotám R a R odpovídají pak šířky zobrazovací Š a Š jež odečteme přímo
z tabulky VII. zál'o'V'eňs' k1 a k2•
151-2

k

l

+

l

+

l

2
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2,

Pro zobrazovaci

délku platí vzorec
D'
D = ----;---s' ,
SIn

kde sin

Šo

jest .konstanta

1
a vyč,íslelI1í~S·

vzorce prorvledlemlepro'
V'dle
'

sm

o

o

= 1'020.4865.693.

VYČJisleni tJolh1oto

vz,orcle:

'R
tg D' = XY a kontrolujeme

Y = -D'X .
= ----;---D'
sm
cos'

stanovíme hodnotu V' vo stupních, převedeme pak na vteřiny a v;ypočteme D
ve vteřinách, a piřerv!e1demle
zpět na stupně. V€lmi pohodJ1'Illěcelý telIlito výpooet
s dosta.te,čnou plřesnosltí proVledeme na počítacím stroji, orvšem vě,tšLm, poněvadž
třeba počíta1ti na více' míst desetinných, a hodí se k tomu d!obře tisklopils PlI'0 VIýpočet Siměllníku s p,řel,e.pleným záhlavím s n:ás~edUijl~crírrn
ozna,č'enÍimI:
Souřadnice
Pol.

čís.

Bod.
čís.
název

rovinné
Y
X

R=~X2+ Y2

:Y
R=--.

i"=tgD'

D' ve stupnich

X
cosD'

sinD'

y

sinD'
Š=

R=~-

cosD'

k=

D' ve stupních
D' ve vteřinách

sin Šo=
0'979.9247.046

1
-.-.
= konst.

sin Š

smBo

= 1-020.4865.693
D=D,._l_
sinŠo

sin Šo -sin

Š

k-,-sin Š,,- sin Š
-

6

Výpočet hoidllliotk, Š a V proved,eme pro vše:cihny biody a pak je'dinioidiuJše
dosazujeme do vzorce pro směrovou korekci. Stanovení hodnot těchto můžeme
provésti zvláště pro body nižšiho řádu odpíchnutím z triangulačního
listu,
v němž musí býti přesně zakresleny zobrazovací šířky a délky. Od těchto můžeme přesně vynesené body nové z přibližných rovinných souřadnic stanoviti
zobrazovacími souřadnicemi odpíchnutím. Postup tento vyžaduje skoro týž čas,
co řešení početní, a není ani zdaleka tak přesný.
Vypoč,tené hodno'ty za,pišeme (to zápisníku vý'Slledků trla.ngul. prací. RřIi.[lIOčte[ljÍJn' směrových kOrrekc,í k lloďrliO.tě'směru vYlsltř1eděnéihoa c~mtrovaného obdržíme hůd:no,tu pro směr pro daJší výpočty.
Zálpisnik v)'sledků t,riagulwčnich prad, zavedený nově úria,ngulačni karn~eL
min. financí, j'e,st pomůckou velmi dobro u, z něho možno vyčiíS'tiveškeré potřebné
hordinoty pro výp'O'čet souřadnic a jich vyrovnání, j.akož i po,tiíebné údaj.e pro
zjištění přes,noslúi vYlrovnaný,chsouřailrnic,
a tím zli,rov,eň přOOIl!0'stiměřených
směrů, kromě dal§ÍlCIhpotfiehnýchdat,
t. j. směrníků, souřadnic zeměpisných, na
elipsoidu cp a l, na Gausově kouli U a V, zobrazovacích Š a D, konvergence
atd. 6. V Ý pač e t s 0' U řad ni ('j r o v i n 11Ý c 11.a j i c h vy r o vn á n í. PorčJeitni
úkony daJš:i j!souty:tlélž,jak j~ piíedlpisuďe dosavailrní rakouskli, 1nstrukcle .po~yg1Onálni z r. 1904. Po,uZie pro ISIO'llč:a:sné
vyrovnání několika bodů z,aváili "Návod A" tisko.pisy dle b}íValé instrukce m1aď1alrské,kte:ré však za,říz1elny jsou na výpo,če,t
st.rojem po,č:Ítacím. Plro ,slouča:sné vyil'ovn:íní několika. bodů početni metodiou (řešeni rOiVtnicTIlortn1!áJ!IÚoh
CAelEltou
logaritmickou) j;BOUiplraktické dosavadni t1sk:opisy z inst,rukce, z r. 1904.
Zbývá pt"o Vý,pOČAet
a· vyrovrnáni sí ti trianguI. ještě llá:s]eduljí:cí:
1. Orientace. 2. Sestavení trojúhelníků. 3. Výpočet směrníků. 4. Výpočet
přibližných souřadnic. 5. Vyrovnání souřad. trigon. bodů metodou nejm. čtverců.
6. Soupis souřadnic.
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Veškeré tyto úk'oniYpro,vádí se V1 pfede.psaných fO'l'llluWích dle vzolrcú
v záhla,ví jedmodivých sloupců uveidenýeh, a zůstává tento' počet úplně stejný,
jak ho předJp1sovala bývaJ:á in:struk.;e z 1'.. 19l14. Pouz,e při úpravě oríentací jest
malá změna, a to,ž,e po u}mnčelllém vyrovnáni clelé sitě triangulační znovu bod
wrientujleme tak, ž,e pro nov:ou olfien1Jacipoužijemle v:še0h vyrovnaných lsměrníků, a nik.oH jen., jaik Wi první orientaci se sta,lo, směrů určujících příslušný
bod.
Tím p~)če1:,níprá,c,e t,riangulačm jsou ukončeny
zhý'vá pak j,en vyhoto·
vlení oIeát prro tJorpOig1rafietri~ollllOm.
bodú a se:sltav;ení výkazu výloh spo·jen'$·ch
s prov,ed€.ním a vypočtenim triuiIlig.síté.

a

7. Operát

triangulační

olbeahuje:

a) 'Schválený

b)
c)
d)

e)
t)
g)
h)
ch)

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

návrh t:rlgon. sítě v měř. 1:20.000 na ptlátněs
označením čí,sel a názvů
trilangul. bodů se zanešenými
záměrami bod určujícími
a potřebnými
záměrami
určovaeimi pro další body. s rozdělIením v listy triangulačni,
očislovánim
těchto
a
rozdělením
v sekoe listů mapy 1:2000.
.
Potvrzení,
že majite·lé, na jejichž pozemcích
zřízeny trig. body. byh o tom uvědomeni, a upozorněni
na nařízení zákona o ochraně trigolll. značek.
Schválení názvů trigonom. bodů. potvrzené
příslušným
obecním úřadem.
Topografie
trigonom.
bodů. vyhotovené
pr,o formulář topografií
~a průsvitném
papíře dobrou krycí tuší. a.by tat,o· kopie dala S'El dobře reprodukovatI.
Uhlové zápisníky
observací
úhlů horizontálních.
vystředěné
a vyrovlllané na stanoviscích.
Vypočtené
ce:ntrace excentrických
směrů.
Sestavení
trojúhelníků.
Výpočet směrových koreikcí.
Zápis triangulačních
údajů.
Výpočet směrníků.
Výpoče.t přiblJižných souřadnic.
Orientace
směrů.
Vyrovná,ní trigon. bodů metodou nejmenších
čtve,rců.
Soupis pravoúhlých
souřadnic.
Technická
zpII'áva o triangulaci.
Vý!kaz vý.loh.

S hledíska hos'P'0dámosti dop0ll'ul-,ovai bych, aby města, pi'ípadll1,ě celé
okresy d8Jy si pfOIvésti dJertailllmí
triangulace v krajích, kde p!rá,vě triangul. kancelM provedla nebo jeŠiMprovádí ~voj,e práce až dlo sítě 4. ř'ádu. Uše,třilo by Sil
na signaJisování bodiů vyššího ř<iidJu,jež často vyžadují st.:wby velmi nák[~:dn.é,
a těchto je zapotřebí pro řádľ1é .zaválZání detailních sít,í do sití vyššího řádu.
Po ukonČiellí triangulací ministerstvem' financí příp. zároveň s nimi, kdy tyto věže
stojí, j,e mOžlWbezplatně, případn.ě za nepatrnou náhradu jich použíti. Náklad
na triangula,ce Vy1Ššíhořádu nes.e iltát, triaíl1gulaci dle,tailnímusí si hrr31dítiměs,ta,
}l,řípadně pod,niky, jež\ je potřebují. P;oužitím vysokých sta.veh ISitátníc'hušetřil b~
se městům, jež zamýšlejí nově měřiti, případně podnikům, jež budou v dohledné
době míU:S.iti
t.riangulorv,a,ti,zn~čný peníz, a řádně stabilisované bod,y bylo by
možno vždy pak upotřebiti. Sta,čilo hy detaHní s.íťpmjekto'vati, hod.y stahilisova.ti a provésti observace horizontálních úhlů. Ostatní práce mohly by pak počkati až do doby vhodněj,ší, hospodářsky tak netíživé.

Poznámky ke článku p. ~. Tomsy: Ještě několik poznámek
k volbě stereofotogrametrických
základen.
Pan K. T()rn~ 'Ve svém článku "Ještě ni'ikJolilk p'DIZ.ná:IlIIek
k volbě stelreofotogrametrických zálkladen", u",efeju8ném v Č,ís. 1. r. 1933 tohoto
časopisu, jenž podle franoouzského
vý,tahu mě'l býti dokOllIčellím "teolfetických
ú vlah p!l'Ú'sp,rávne určení délky &tereofotograIDIeltriciké základny",
používá ve skutečnosti. časOlp]su "Zeměměř~čský
VěSiŤlIlík" k nezrvykle
ps.ané neodůvOicL'lěné kritioo
fo,togrametri.ckého
měření údolí řeky Svmtky
u Krnniček,
provedeného
J. stolicí g'eloidelsie ·če,siké techniky v Bmě v r. 1929.
OpoMěná krilÍliik\1 je založer,a na s:mvnání použitých lIiámi délek základen s hodnotami plyno'llcÍ1lli 'ze Vz,:J,rce uvedeného p. 'romsoo v 'POIjednání ,,0 stereofotogrametriclOO
zá'
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kJ,aidně" (Zeměměř. Věstník. čís,. 1, 2. 3 z r. 1932) a prolto budIž nám dovoleno det:knouti
se z části i teoretkkého
z:áJdiadu této publikace.
Autor w !svém člá~ku odvozujI') t,('{)'retick{J vzorce, ktJelré hY'ly uveřejněny
řadou odborrníků. jako A. Hub 1~), H. L ti s c her'),
R. Fin st e r w a 1 ď e r 3) a jiní autoři, :J. pOUlžíVlátěchto vzorců ,k přísnému s,tanOlVení správné velikoslti základny.
Pokus odvoditi Dře'~né a vŘeoihecně t4Joretické kiritell'ium pro v'e<HJwst zákhdny
poehá!z,í, jak i,e vidět z eiltá,tU. JH i z prvních let8ltereofotog1J1amJeltrické m!eltody. :1161 se vzdistem te~ret.icikÝeJh ~etl'ení a nabytých zkušenos,ti odbom}'ch TH1awvníků zitratil nyni svou by.
v,alou aikutnollt jelLi:ko:žzavei!.eni mechaniclkl~ho vyhodnolC'ol\Čání da~o otá,zee jiný ráz. Plat,né
vz,orce v nOlil~'oihnostech mo velikost základny by měly býti odvozov"iny
sa.mo'S't:a,tně prro
k8Jždý vyholdlJlocova,eí přilsMoj s ohledem na jeho mechan!ismus zlpiJ1aooV'ánimzískaných em·
pilrick{7l('{hv;ns'Ledků a. srovnáním
jich IS hOd,'lOtaJmi považovanými
za sr,dvné.
To isme ,ocenili :při z.koušká'ch' námi g,estrojeného
stereoautO'g-rafu.
Opačný
postup
v,šeohecil1ého a [l'l'oŤo ne zcela ifJJlra,tnéhoteoiretisOV3JllÍ jest třeb~ nvni re,vidolvati.
H. Luh oS c her
ve výše citované pdc,i při hodnoc,ení
délky
zálkladny
použíV:1
vzo:rrC'Elh =

~;!!~,
ale (Hle

píše: Diase theoretische

StarnldlHnienHing'e wi.ro maill nul' selten

in

(l'm Braxils 'e,inha],tem konnen, clHU die Res0ha,ffe'llhe~t dies Aufna,hmeg-eHtndes wirrd meds/t in
cl,er 'Wahl nul' wenig' Ireie Hand lialssen. Man kaIlJusich zufrieden geben, die Ba,sis[ange auf
etwa 20% ~'ffila,lI zu e;f}m1ten. (Vb: str. 19 loro elit.)
P,od-ohně R Fin st, e r w a, 1 der
ve článku ..Oh8l1'dile Oe'llIa,uig-keHder t'lwrp8tJri.sche.n
PhotoQ1!1aJmm€ltrie" (A],lg-. Verme","ung;s-N\1dMchten.
1932. sk 17-·22) pifi,e: .•Re,i kiinftÍg-en
GenauÍ/rkeUsuntmsuchungem
soUt,e vor al1emi auch geprlií1t werdcn, ob d;e Fehle'r dem ('rtl'setze entsprechen
dD= D2.dr
h.coq

<D

uno Bin emlpďrrischer We,rt fHr da,s Auf!osungsverrmog,en
festg'esLefllt we,r(len." (Viz SIÍir. 22
10(')0 oilt.)
Není teily 'zce[a spnl.vné T)OIV~žmťa.tivzorec u,yIá'děnv n. Tomsou za skutečně je1dinečné
k1riterium veiLikoslt,i základny.
V odborné literatuře
,sesetikláv:ime
spíše g U1fcením OIIJIŤimál.
'h

111

v

h

o pnmPTll D

základnu
= muxim,Hni
vz(Hlenost'

kt

Ý
il.'
k
er, pro n zna meríí a vyhodnrwovací
vv

fok~Jní délky jel nrláván v mezích od ~flO 00 ~1604).
Tímto p,oměrem je jinak srtanovena i minimální
<Jeilleu f podle vzorce
'.',,;,-.
p=

hodnota

a pro různé

prurola,xy pro UI'čitou foká~ní

h

D.f.

Volíme-li základnu v mezích ~ft5 až 1/20 ma,xim,;<1rlí v,zl'l~l'pnolSti obdržíme pro minimální paraJaxy hoilnoty 13-10 mm nm t zlNižně 152-:?OO mm 5).
Diag-Mm pro určell1Í déJ,ky zálkladnv. doporručený p. Tomsuu k použíti při polním TeIrog-nosko'winí, mdl.že hý,ti dobwu pomfJlcko'll pro ~bMnou J]očt;í,řskou orient5lci. ne V'šJak jako
biteri~lm při ldiefinit,ivním rozhodnut,j, jelikož 'rlodáV':t i přepialt~ dlouhé zálkladny.
Tak pTO vzdá~enos!t 600 m a DiW 'Ý = 4 ')g ohilržíme přemrštěnou
z.ákladnu 150 m.
P. TQlmsa čelí těmto '!levÝlhod'ám pnužit.í ,o'vllho diagTamn t,ím. ze donoruču;e voliti zá·
kladny tak. aby nonná1a 'smě,řovala k nejvzd;\J'eněi~im
paiJ"Hím foto2Tafovaného
ú7emí~
snarllno vš~1k s,flz,náme. že" tím b~ byla řasto zanerlh,-I.na dl'\1ežilf;á, n-0!ilmínka s'tf'jnvch vvšeik
le'vého a nmvtého g,ta.no'viska. (BvIo h~' tlO' Í\:'l,snfív;ilHi '7e' schermla.tického (),hTi7.ku 16 p. Tomsova rpojedlllání "O stereofotog-rameltrioké
základně".
kdyby na prl!Jvtém břehu byly z'lkreslooy vrstevni(')e. 'J}řilrozeně rovnohě,zné s tokem iieky.)
K tomu .lest pOrLnametnalti, že p!; sestrojení tohOto diag1J111munení 7J~eden vlív rOz·
nýoh IhodlIllOltzvětšeni použitého stereokompnTá.toru
a tím v'á,zaná změna ,roz!iciovaei sdlOpt

lll}8Iti.

Z t,oho vš,eho i,e v,idět, že nemůlŽ~ býti vytřeno autorům kníničského
měřeni, že nevolili r. 1929 stereofotogrametrické
zá:kladny podlie Iklrilterii doporučených
p. Tomso'll r. 1932,
ježto [sledovali zkušenosti
pro.ci na auto grafu a směrnioo
odborn(l litmatury 4), 5), kt,erá
v' Mw otá.zce z,ůstálVá l"ese'rv~varui.
K po'souzení veHkosti volenÝ'0h základen
s hledJiJska dodrželJlá optimálního 'poměru
~) A. v H ii b I: Die sltereOlphort(l'!!llolmmetrie, Mitteilung.
d. k. k. MiliUlr-geographischen Institut es, XXII (1902), str. Hí()- ,151.
') H. L u s c her:
Beasp~el eil;er '8teooophot. GeiHinde~ufllll.hme aliS der Praxis, Jnt.
Archiv. ml" Photog1'lalmmelt,rie, sv. JJJ. íl~11·-1913), str. 19.
3) R. Fin stel I' w a 1d 11T: (1renzen
u. Mo~Hchtke~ten de,r Ťl8iI'!l'8stJdschenPhoto~amme1JrOOi. Mlg. VermessungscNaiChrichten,
r. 1930, 'Sltr. 548-550.
4) A. Hubl. K. Korze;r, R. FiiIliSterwaJd.er, Scllohe'l' a j.
5) Krajní délka základmy se volí na milllimální pwraL1xU 8 mm·

1933/115

b: D v mez.ích' 1 : 10--1: 20, uvádí:me tento
stil". 272 poj~dJl1ání a z projekčního
plánu.
Obdržíme tu náJslp,dující poměry:

poměr počí:taný

z hodnrJtt udaných

b dle pnvo
' dne navrzePoměr D
v

Poměr ~ • pro vyhodnocení

Základna

ši/ího

v t:abnlce na

•

ného území pro technické
upotřebení

pruhu

I

1

I

2

I

S,

1: 13
1: 28
1: 24
1:18
1 :25
1: 19
1: 20
1: 23
1 :26

S2
S3
S4
S5
S6{
S6[[
S,
Ss

3

I

1: 13
1:12
1: 18
1: 12
1:19
1: 17
1:13
1: 20
1 :20

K tomu jest poznamonati.
ža i v těchto 'rorrujních údajích (s,lollpec 2. sv;rchní tabulky)
partie byly ,vyhodnoceny
7. rtlzný0h stanovis ek a v prei&uzích s(" poměr ještě prolti zdc uVie~
deným hodnotám zJ.e!})i5il,přij8ltún údaje kra,tší vzdálen{)l8ti jako hodJl1o,ty větSi váhy; v jinS'ch
případech bylo provedeno tachymetrické
ověremí.
Proti tVlrzemí p. TOIIllISY."že správně bYla voien.a jen zá:kladirua Sľ', vidíme z těchto
hodnot, že v mezích 1/20 maximálnichi vzdá1<'mostí byly volelllY základny Sl, S" S6! a Seli;
ostatní následlkem nepříznivého
terénu byly zkráCielny.
Pro rpůvodně nM'll1žené územi k teclmickému využití jl~ou všechny záJkladny v mez.ích
poměru 1/20• (Viz sloup. 3. svrchní tla:bulky.)
Maxim:ilné ojedmělé odchylky až 3 m (t. j. 1'5 mm na mapě v měřítku 1:2000, ve kterém ,se originelně hodnotily) vznikly právě v nejvzdálenějších.
méně
důleř..itých
partiích
území, mapovaných
7. důvodů topo~rafi0kého
zalo:kJrollJhlernícelku.
Příčinu v;zniku těchto odchylek nebylo by správné hiledati, jak to činí p. TomSUJ, jlen
ve volbě krátkých
7.ákladen, nýbrž působí tu spíše jednak llJe\plřiznivě malé úhly pi1'Ů5ečíldí
zlaměřavacÍClh paprsků s te,rénern, pak i určité vlastností
vyhOOI1O'COVlacíhopřÍis,troje.
Pro~O'UIžeJ!1ÍI!lzákladny se &ÍCIeizmenšují mrtvé chody autogrrafu, avšak jest tu mez,
kt,erou přieklroči1ti prakticky
by bylo ne,llOspoclJátrné pro posltwTI pozemni stereofo,tograme,trie.
Chyba 3 m bYl,a by odůvodněna jen vlivfm k'ráJtJké z~dny
pou7.e při délk:álch. plynouCÍch zpěltným dosazením
hodnoty f-,D = 3 mdlo "ZOO-Cle,(10), uvedeného
p. Tomsou,
čímž by vznikla p'l'O náš případ déJkia zá,klad ny v rozměru, jenž na příiklad pt(> maximální
vzdálenost
1200 m. jf'Ž sp, vyskytla !pří zákhdnách
S., S5 a SelI a příjetim 'f = 70g se podáVá
hodnotOlU
0'ססoo5 1440000=2""94
3
. 0'891
"m;
ve ti'kllte,čnOlstlcvšak
Podohně

naše

základny

byly:
51)'63; 4"87; 60'74 m.
pro' 'z:J,kiIJadnu S. a maxim:Unhnzdálenost
1300m by bylo
O'OOOO~1690000 = 31'61
3
. 0'891
m,

ve !SJkutelčnostii pOUlžitá déb
základny jies,t tu 74·05 m.
Dále lze s jistotou tvrditi, že ome'LeTIJÍpřesnosti
s,te I1eofot.og-rametrickéhl0 ul'čenísitu·
aCle maximální hodnotOll ± 0'2 mm jel tecJhnicky přepjaté. Mínění p. 'I1omsy, že ve Švýcarsku prý tato pře~ll'ost jest 'zásadně dodlcna, nerrl,Í sprruvným, jak j,e to viděti z referátu In g.
S c hne i der a"šéfa
topogoraiiické sekoe, šv'ýca,fské topog-rafické
služhyt o přesnosti
stlereofotogran:etríckého
mě,ření ohce Rtischegg. Z diaigramu na str. 46 lize, vidě,ti, že maxÍJIlláJní
zjištěná chyba v sit,uaci vrstevnic je 12'5m pro měřítko 1/5000 čili 2'5 mm v plánu 7).
Jest litovati, že v tomto věcném Schneide'rově referátu přesnost,i ne}slol\1 udány také
chyby v polorz;e dietailniích !bodu j,en situa,ce, jelikož tyto jlSJOuur60vány 7,,:l jiných mec'hanicl

7) K. S c hne i der.
E,roebnisse, stereúphotogrraIIllIIlietlrioohelJ' Probe-Aufnwhmen
in der
Schweiz. D:ie Pholtogmmmelt.rie uniI ihre Anwendung.
Sammlung
von Referatel1, Brugg,
1926, S. 3,1}-47.
R. Fin s t e r w a I d. e r. uber die Genauigkeit
delf temrest,ríschen l'hotog-rammetríe.
Allg. Vel'Jll.-NaJChúchJtJetn 1932, S. 17-22.
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kých podmínek, nežli body vrstevnic. Z toho čtenář pozná, jak dalece správna JSou sloNa
p. Tomsova: "nechci se vůbec zmiňovati o tom, kam by přišli švýcarští inženýři ... , když
by se jim objevily nesrovnalosti
0'5 mm.
Stel'eoautog-raf Orlův, jako každá věMí mechanická
konst:rukM,
má mrtvé
chody
a pm 'zmrrnění jich jelSt předepsáno určité čleleni.
Dle našich 'zkoulš'ek bylo lze redukovati vli:vtočicíse
'zna,čky z komhinovaných
nastavenÍ, Střeďní hodnota těClhto mrtvých chodů pi'levyšuje ma,ximá,lní I!lllelz0-2 mm a byla
by ry :ni obsaiŽ,ena jen pro zákhdny
tak dlouhé, 'ŽIC st,ereo~.utog'rafické vyhodnocení
při
nerr;ožnosti zavésti něko~ik ,základen pro rl1,zné v1zd'áIenost.i hy prakticky
bylo znelffiDlžňováno. Dodržení striktní meze přesnosti bylo by lze podepříti jen do deta.ilů provedeným
ověřením
fungování
mecha,nismu
ste'reoantografu. jež v plném rOi:z,sahuěek~í ,zatím provedení.
(Hiibl toleruje
odc1hyLky 0'3 - 0'6 mm v měř. 1: 10.000 - 1 : 25.000 a ze 1200zkoui'.enrých hodů nalezl střední chybu v flituaci bodu ± 3 m.)
K t,omu jiest nutno p<J'znarrrrenlat.i.že naše odchy~ky v situaci bodů Dřirozen,~ situace
by!Iy konstaitová:ny slmv[]Já:nímjejich poloh, určených z různých fotostJanov1s,ek.
.
Poznámka 'po Toms'UvaJ ŽA by s,e v litieratUJře nledala. zjilí'tmti ooa.logi,e Vf) výsle.lcích
s rněJíením PuHr'ic.hovým a Htihlovvm. není sorávnál. neboť tyto! jsou uV1eřejněny jednak
v }\adlě vvše OÍltolVamvclh!piI'ac,iHiibIO'výC'h, pak v práci
.,Die st1ereonhotogrammetrÍsehe
Tm'rainlaufna,hrm:el" (Mittlei1ung'en des k. u. k. Militarg'eogl'a,ph>ischen Institutes,
eJV.
XXIII.,
str. 197-198),

kde z údajů tab. na str. 198 pro ~

=
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obďlržímlel c,hybu

0'80---O'Riimm

v plánu.
Poznámka se 3'1'1'. 275. Zn·r. veř. fll. techn. r. 1930 je citováno, p. TOmf\OiUkUf\e. Y,e
skutečno~ti tu čteme: .•příoadná odchylka, v m!e1zích 1 mm. v situaei ... 1Yfojevi1a se nislledlrem konverg-ence optick\Í'ch os a, dále vlivem nepřes:niosti měřené základny. Tato odchylka >bvh o'f!'Straňována r;řísluRným rektifikačním
r,(a.řízením. které potom geometrickv
snrá.vně přenášelo opravu na celé zaměřovan é lízemi." Nebyly provedeny tedy opra.vy základnovým šroubem, jak uvádí p. Tomsa, nýbrž mikrometrickým šroubem pro konvergenci.
Další souzení a Doučení p. Tomsovo proto od padá i pro "nespecialisty",
pro které dle
úvodních slov č~ánku tento jest psán.
Zá,věrečný pOIsud€lk r. Tomsy vseriosnim
odborném časopise o hodnotě kniničskcho
měř,ení je l'OIvněž lehkoiV'Elrný,!~ehoť z uvedené ojed!ině,lé maximální odchylky 3 m. v méně
význ3Jmném místě situace na okm.i'i za.měrřeného úZ~IIIlÍ. mimo dosah technického
upatřebení, neplyne znehodnocení c8ilé práce. O př esnost,i tohoto měření
jest námi \pcJdrobně
referOlV'Íno na str. 272 citovaného pojednáni , tabulce, kde pro jednotlivé odd'ily pracovních sltanovis,elk jsou v,e Elloupci "Přesnoslt situace v m empiricky" uvedeny odchylky v m·
Maximální hodnrJ'tl:l se tu podíává 1'0 m fi:t vZi1állem101Slt
1000 tli. t,eidy v poměru 1 : 1000.
OdchYI~ka 3 ln byla na s,t,r. 275 uveldena výslovně jako hodnota 'ojedinělá a nebyl'a
proto ,přija,ta do tabulky odchylek posuzující pře,sI1Olstvýsledlkl1. 81Ielreofotog1l'ametriC'kémě]\ffilIÍ Knín~ček je jl€lďl>lO
z mála měření, kde v rozbOll'u přeSlllosti se, ofl:iev,řeněpřiznáva,jí vys·ky1tnUlvšise kraj:n,í odchylky. Nebyla tu snaha "krás:ně modeoc.va.ti vrstevnice"
_. tyto
bylv vyhlmlnooe:ny a modelovány na samotném přistroj'i. Jes,t litovati, 1e výs,ledky vět,:;iny
československých
fotogrametrických
měření nebyly dosud uveřejněny - byla by to domácí
cenná látka. Nejbezpečnější
oceněni podá.vá vlaJ8'tně zpraoovaJThá.látka, o<1plOvídajíd místním pomělrŮm.
Článek p. Tomsy svS-m podá.nim ukaz n:;e, jalk se nemá psáti v ,sreir'io~nímča.,>opi;;e
odborná recense obsažných měřických pra.cí. Posudek má větší váhu, plyne-li z .vlastních
prací, případně vyhodnocenýeh
na vlastním přístroji. Jest pro p. Tomsu zvláštní, nám vytýkati vydávání kapitálu do eiziny, když jest mu bezpečně
z publikací
známo. že náš
ústav sestI1o:jli[SIÍ řadu p,řistrojů. mezi nimi i stereoautograf,
na němž vyhodnotil
novější
siVoje měření 8).
A. Semerád.

~ronika.
Jakub Menšik z Menštejna.
Y zemích l"omny čeSlké shlodJá.váme se od IJIejs·tJa;ršíchdob s pmvidly a ř:ídy, jimiž
byla diržha poziemk!o'Vá uprllN'ována. Právě tak pečlivě byla mná..~ei[1a,držba v deskácJl zemských a jl1ž v nejstatrších lis,tinách čteme, ile sá,z,ení mezníků bylo spojováno se slav nosItm~, a d:ovidáme s,e o meznících 1) z,vaných "ul'·oěišče". (Limites :antiqui 'sive umčišče.
R.
1225.) Oož znalČiÍmÍiSlt1o,kd·e se sta:Ia, slavná smlouva, v t.ol!llto !případě .smlouva. o me:ue.
Nejs.tJail'Šír,(miÍn!kaO' !'lOUďU me-znim vyslkytujes~
v Iknize ROiŽmbernkJé.
") A. Sem e Il'á d: Fotogl'ametrieké
zaměření PllovIO'vsk)"ch vrchů.
pňúrooověidJec1késp01ílČn()sti, sv. VII, sp. 6, Hl32.)
1) JirečeJk; O soudu mezním. Oas. čes. Muse'a 1858.
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(Práce moravské

Majest:lJS Call10lina - Karla IV. - uvádí
soud mezDlí jako obyčej starý, je popsán
a z.pÍlJ8ob soudlu určen. Soud mez~í slušel na pulrkmbí hradu praJžsikého nebo na vlad~,ře
oné krajiny, kde pozemlky ležely. Podobně na l\fOlraJV'ěIktnJiha'I"O'vačoV1ská'uvádí '"O'ud mezni
a rozeznává
p'řípad, když jen jedna !ltJrana IJeb dvěl S1:irany žádajiÍ za, úředníky.
Me,z,i vyni'kající
právníky 'z konce 16. století patlřiÍ í Jakub Mien,ší'k, O' němž dohadttje
se, že IlJrurodil se v Prachaticích
11 mladší
lét't vt1rávil v'e službách pana Viléma z Ro:imbe,rka. Později stJaa &e iklI'áIovským oelním v PrachaJtiCiÍCh 2) a v r. 1576 dObt,al erb a byl
1577 přijat do >3WVU vlad~·{';kého. Vr.
1580 proda,l SIV'l1jmlýn a, Isvé domy v Prachartiieích
ohci téhož mě'sta ~a 3000 kop a již 10. s,rpDla téhOlž rOJku žádají Pmchatičtí 2) pana z Rožmbelrk~ aby jlim koupi tutopotvrdi!.
R. 1587 zakoUlpliil SIÍ Mobo'P'sy, r. 1588 Vonoklas,y a
r. 1601 zaJko'Upil od JiříhOI VraJtislava z MiJbrovic Osov a Stkřipli .
.Jako ,dobrý p:rávniik 3) stal ",e (1'. 158!) V1rchním písařem při nejiV?šším purkrabství
prožském, potJom (1'. 1586) stal SI' hejtmanem Menšího
Města Pl'ažsJkélho, nato
(1'. 1593)
mísrtosudiÍm >kráJ. Českého. Za sJiužby l), které 'prokázal ,Jiřímu z Lobkovic po smrti pana
Viléma z Iwžmbmka,. s,tal se královským
radou, IJiI'oIkmra.tJo!rem(v iI'. 1601) a, konečně pUl'kll'abím hradu P'Tažského~) (1'. 1603), V r. 1605 se oženil. manželka 6) jeho Al.žbě1ta" rozen:\.
Pětipeská
z Chýž a Eg-erberkn, přinesla. mu Vitlanoviee a TěmicR.. :Měl syna Václava a
o<;eru Marii. Menšíl{ úoalS<tnil se t~ž druhé schůzed.ireMol'ů
s pány katolickÝmi 1. července
i600 u nejvyššího
purkrohí a v bouřích stavGvskýclh IstáJ při Pltraně IkráIov1ské. KOllt',čně
v T, 1613 složil SV1'ij úřad, žil v soukromí, ale již v r. 1614 zemře,!.
Jako mísrtosudí království
Českého - na na1éháni pana Jiřlka, Vrartislava, z Miirovic, ~»1lJrkI'abíhJoadu pra,ž,ského a soudců zemských - zpracoval
zvyklosti soudu mezního
a sepSIlI,l knížku '). která schválena
byla sněmem zemským a stala se záJwnem. Vyšla tiskem v r. 1000 s tímto nadpisem:
O Mez.ech, Hranicích,
Soudu a Ro~epři Mezni i Pří.s.}ušenství jich v Králov~ltvÍ Čes,kém
sepsání Jakuba Menšíka z Mienš,tejna,
na Mokmpsedl
a Vonokla,sech,
Míst06udihů< Klrá,Iovství Čelského.
Vytištěno
v Strurém Měsltě
Pralžlském u dědice
Jiruna

Šummra,.

V úV10dě 7) PI11RV1Í, že na naléhání nroq;ené<hJo<9, staJte,čnébo rrvlf:,iřeTJ'3JnaJiřika m!ao'šího
Vrat,isla.va 'Z M:iltfOivic. na ZáJší a PrO'tivíně. i[Jurkirahí hradu plr'aŽf'jl~óho,vyzvall:i jej některé
osoby ne,ivyšších pánů úředníldl a SOlHIC11.zpmsikých. aby ,.0 mezech a ruranicích, soudu
a rozepři mezní lli ,pns1ušel:1s,tví j.icl1 v Král. Če,slkém" sepsání učinil.
DáJ1e otištěn aI1tikul ze. snešení sněmovního, kterýdiržlálll byl na hradě Pražském léta
Fáně 1600 a, zamu
téhož léta v pondělí POSY. Babianu Sebestilanu. Poněvadž
se v zřízení z'B!llJlSkém,žállného "Plrocessu soudu mezního" nenaclm:zejí a poněvad,ž yJa,dyka, Jakub
Mlen.~ík z MenŠltejna, mígt,osudí král. Českého, poltřebnou knílžk'll seps'al, ukládá se, aby 'JlUkrahě hmdu pra~ského 's místosudím
a s osobami sněmem V'olenými knížku
přehlédli,
a
llma,jí-li. aby z vůle .Jeho cisařské milost.i byla vytištčnlai a zřízeniÍll11 zemským ",tvrzena,
ta.k aby jedenkia,ždý z obyvmtehi tohoto královlství ji Ulží:v1aJtia při taklOVém soudu se jak
chovati věděl. Císař Ruldiolf
na, prDisbu l\fenšíkovu
sv<Ylil 14. dubna. 1600, aby knízku
SVOlilv jruz,Yku českém do ,t,isku dáM mohl.
Spis za,číná: "Před.ně a nejprve sluší věllěU, že meze la hrraniÍre j.sou ta místa. kde se
soused od 8ousoola., g1runty nebo dědinami ~vÝmi delí a kde se grunoové
a, dědiny obou
sousedu po'dle selYe g1I'unty m(j,jicicll, jenž ž'ádného souseda grruntův a dĚdin mezi nimi není.
zaJčÍnaÍí a ,skonáVlají. A 'sTove hranice, jako hradnioo a meze, jako ll1Ie,zi. Ja.koby
řekl:
"Hil'a:dnioo miez-i souseÁly. že se tu jed'ffi souse<1znamenimi
mpzními od idruheho
souseda
hradí."
Soud lnezni je ten ,soud, MerS' ty l'ozepře roz.suzuje, v kterých lidé nebo ty s,trany
,iSlOtU m~i
slebo'U na odpo,l'U.

n.

2) Zemský

Mehiy'.
") Rukovět litlprratu1ry české.
l) 'Domek. črus. Čes.' Musea 1853, stl', 238.
5) Zemský :lIr(lhiv v Bl'alze.
6) Archiv ministeIs'tya
vnit:ra..
7) Zacho,vaný exemlplář je v lobkovické knihovně
kn.ihovně v Praze.

1933/118

v Roudn.i<li a

jiný v 'IlniVleI'sitní

Mezní rozepře jest, kldYlž strana puvoonía
obeskLná, joouce sobe na fWI01'U o melze
a hTanioe, k ISlOudu meznímu }Jof1a,dpmpráva přlliSltoupÍ:,jedna kalždá vedouoe svou spravedlivost soudu zla spravedlivé
opaltřelJi žádají.
Rozepře &oWUníje dvoji, jedna s,lnje u Latiníků
"Mal:iitíos1a", oesky záštní neb lmě"jwi" nelpřá,te1sJci, a druhá, "AmicabiIis",
přátelsiká,
sous~dsJká, podlle přísloví: "Spolu
se
suďme a spolu dobří bu.fme."
Násled,uj,í pak popis jednání, přísahy s"ěJdků a z,jiiiťovámí na místě - venku v přiP,ro zeměmělřiče j.sou zajím;wé sta,t,i začínajíCÍ na listu XCI; "J\feznik neho hramičník
jť dřevo neb kamen, ve kit.erém je znamení mezni, kde ,se grunt,y jEllc1nohoIsouseda od dl'u11'1)110' dělí, a, pll'oto sel č'te: "LimW3 orat posiÍitus Iitem ut discerneret
agri."
p~'olto je meznik vsazen, aby rozsoudil s,por o g1ruU'ty, V1šalk hmničník se jmenuje to
znamenIÍ mezní, kltJeré při začátku a konci mpze se spaltřuje a obyčejně
,aa úct€lnějším
dříví nebo na kameních se dělají, a kdež býtll muže na vš,ecky 4 stlrany Sie, znamenává.
Slove pak 'hlI1aničník jako hradnilěník, že sousedla od souseid~1 hradí. Mezníci jsou pak ta
wamellJ,i,klterá
se med nimi sáz,ejí a od jednolro, !J,raničníku na difuih)" ukazují, a mezníci
slují, jako mezi hII1anicemi po mez,ech vsázenÍ.
Také mezi mezlníky býV1:tjí znamení mezní j,ako l:ilz,y a jiná znmne ní , která ŽitO, když
jsou Ipll'áWt, znamení vedou a ukazují z mezníku na me'znik, jakol mczníoi z hiranice> na hra~
nicli, ale CkJde me>zinfkův není, lizy a pro1Jěj'íí ta ma.mení j'~ou ne',jistá, nedokonalá
a nebezpečná znaiIneni k Ipra,vému soudu.
Ale luůvod me(lníka je,s,t ukú.7:á.ní hodného znamení a zpráva. o nčm žiVých i od:emře·
lýclh svědků, když se svědkové správou svou s t,ím znamením la, mezníkem srovl1á.~jÍ.
Však žáJc1ný Is.ám 'O své újmě mezníku sázelti nelbo 'Znamení mezního vy'&ekáva,ti nemá, než sl1Iesouc·e se oba, Isousedé, mají oba přitomni tOlho býH, anebo j'inak s.kifze [Iid,i své
obapo[ně, kterýmž
00 ·toho dlověřují,t.akO'vé
mezníky sad!;iti. a znamel'lí vysekávat,i
a dl~lati Idlátrí mají, jinak z t.oho pocházi hadruňky ra neGná,ze" i llia budouCÍ ICaISY nevole.
Meznik má iitMi v mísltě zř€ltedlném, aby z jedné kiai7..dé~trany drr-uhý mezník k němu
a na něj rovně uka,zovlll'
Znamení mezní je to znamení, kool')'m se meZi€, hralnlilčníc<i a mezní ci znamewLvaji.
Obyčejně illl1anice, mezníc:i a znamení mez,ni se děJávadí v ISlt['OlffilU,
dřevu,
v skále neb
kamlenu.
Znamení mezn4 v strr.mu neb v dřevě se dlěllá ká'íž, vyltes,aný npbo vyrytý nebo vypálený, lizy 8) kalich, střelí, vyrytí let nebo ,iména a jiné TOIz:Iičnórytiny, nebo řezby a
t,etS1aninyi hřebů 'železných vna7enÍ, Kříž nebo znamení me,z,ní nejsn['.ze se pozná v stojícím,
čerstvém, sYiTlWém dřeV'ě rovném, a,čko!iv se trefuje. ž,e korou
to znamení
Zlar(JS(tává a
proto kUTa v tak ffinolžstv:í letech se řídko mflže sva,~iití, ahy vždy boule, hrhy neh doliky,
't'ozs,ed[iny ncb l'Oizlt,ěNnebo rozitifŽenín3, ní znált,í nehj~llO, a když se na tlO místo potluče, n:t
sluchu i v ruc,e bijícího pozná S€, ž·e vniH je nějaká dnt,ina a neiplnost.
Mezník kamelnný má. býlt,i obz,vláštniho způs'Ohu, il'Ozdlilný od jiného kJamene, jaM v'elikosti. zvláště na dlouhos>t taik také jillJého j<íd~a karne~lB, nežli je kamen toho dna,; tak
jel',t-lí dno kamene černého, mezniik alby byl oelflv,e'ného, sivěl10 neb jinalk a pod ním má
hýti znamení podle na!p·řed pS:lJIlél!o zlpfu:iohu, kusy oihly, uhlí neho obíLátkové kamení :t
ti sluJí sV'ědikové mezníka. Kamenný mezník m~ VlSa,7JenbýM ne šířkou než bokem, ukazujiclí llaJ jmé me:zniky, a v,ždycky má g,e šetřiti, aby nebyl ltaik tJustý jlako široký a má
RMIti špiwm vzhůru podlužně, ko[mo. Na kn.meilIu meznímI m~ býúi znameI1iÍ khy, nebo
jiné znamení j~SŤlé,vyltesaný a toho pH něm sluší šetřiti, jelst-lí drnem, a. starým-li
drnem
jes't zarOI8!tlý, i ta,ké, žel v domě zemi spíše zaroste než v mrtvé pr8lti. 'J1a.ké se za čas.té
v ~kále lP[iile~lÍc.íwamenlÍ nachází, t·akŽ€ ta skála se za hJrrallJice!,z·ačáltek neh konec mozl
pokládá" a 1.1\1Ibývá vyltelsání křílže.n,eb j'iné znamení ipaltrné v ní u1kaz.ov;í,no ,a někldJy také
waunIOI1iÍmelzní, ukazujkIÍ na jiné mezniky se spatřu}e' V'e skále.
Knížka má. cellkiem 236 sm-an a je připojen "Rejstřík všech věci" IlJa éLalš.ích 61 stranách. Kll'omě toho je v t,ex>tu olb'ráJzek, jak svědci v hrobech přísahají. a jiné okolnos,ti při
meznLm soudu zavedené.
J. Petřík.

Literární novosti.
Posudky.

Ing. Dr. AI. Ti c h ý: Fotoletecké zaměření žabčíckého školního závodu zeměděl.
ského a přilehlého území,. (P~vni zpráJva,.) Rozš.íi;ený otisik z,e ,,~plrá.vy o činnosti ,ža.očíekěho
školn.ího zá.vodu v r. 1931", Brno 1932. St.ran 8 se dvěma plán.y.
FotoIe·teckě měření v rovině ležícího statku
ža.bčice s o~oHm , zniklo ze snahy
opaJtřiti p1ánOiVý IllJateriál, znáz:ou'ňuj:ící skutečný stM' dJržby a slou~íci k vypra00vlÍJIiÍ hoo,podMských dtsposlic; při Itom sledován byl i účel [JITosp,ěti vyučOVlání fotogl'ametrie,
kterou' lautor pojednání pi\edn:á,ší na vysoké škole zemědělské v Bmě.
8) Znamení

na stLromeeh vyřezaná

slovou

(liza) l~zy. pod1e toho lízovaný
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javor.

snímky
kladny

Prof. TicihývyprMoval
k provedení snímki'J. program létáni a' fotografováni.
Voleny
púdo.rySlné, výška letu 1500 ln nad terénem, intel'lWtl snímání 10 vteřin (délka zá460 m) za [llouži1Jí llietecké roční rot. kOIDOO'yHeyd,eŮivy, d!eS'ek formátu 13i18, a při

překryltu

bočním

i pOSltupném lil', Rychlost

leta.dla byla 42 m ~a 1 vteř.

Snímání provedl štkpt. Zahra<lník od leteckého pluku čís. 2 v době od 1.-- -8. 'lan
1931 ve 13 p~raleLnLch dirahách vzdáLených o,d ~ebe 700 m. ,a zdia,řilo se mu zadlytit.i až na
nepaltmOlU ,část oeJ.é území v přibUžném měřítku 1: ססOO. Spotřebováno
bylo 10 tuctů de~ek. V pojednání
po'Znamenal autor, že pracuje n:a se,stiJlojení f{)itJop~ánu pod1e zÍBkanýeh
<lat, dále IIia jeho doplnění V1rstevnicemi, a slibuje poda;t,i o ,tom IP,říslušnou z,pr:i,vu.
žič.
JUDr. Fideliis Schlée:
Stavební řád pro MoravU' a SlezSko s výkladem,
judika.turou a vzorcL S1IDan390, cena K,č 43'40, vyšlo v Kn1h.ovně veřejné
sprálVy ,lIJ s,amosprávy,
Ilwkladem "SociálníSllužby"
v Prare-Karlině
r. 1932.
Po vydání sltJavebního řádu pro Oechy dociházi konečně k vydání komentovaných
stavebnich
řádů pro Moravu a Slezbko a vyplněna
't,ak dte,lná meze.ra v tomto
obon ..
Jest jen litovalti, že toto eenné dílo nevyšli> dříve, :.tbypoznatky
nejmodernějšího
z naiiich
stavebních lřáJdú (mm1av,skéhio) byly uvedeny v oheonější známlos't širHi technicl~é, ba i běžné
právnické vei·ejnoS1ti.
PřÍisně vědecký výklad jednotlivých
ust-anovenrí opřený
o bohatou
judikaturIl
slprá.vn1ho soudu - hryl by ušetřil mnohé a.matél1ské tápání a sillJad poopravil něktelľé neujasn~1JJé nlÍizory, kt,eré sloužily za, podkJa,<l chystaného
nového stilJvebnrího řádu. Ve snaze,
aby rOZlslah knihy I!.evz.rostl a tMo zů.stah praktickou,
Ipřehlednou ,a levnou pomůckou pro
lGliždého zájemce, omezuje se /lutw jen na předpisy
ze ,stavebního
řádu
vyp1ývajioÍ, aJe
lJQUkazuje u [l'řislušných §§ IIia zvW\tní zá.kony,
kte,ré
se slt:webnÍmIÍ zállwny
souvisí.
l'atrně z MlholŽdůrvodlu omezil Se autor pouze n.a vydálni staivebního rřádu pro Moravu (obce
venlwv-ské) a nepoi'a.l do výikladů málo odchylná ust~n(l,venlí IP:ro mČlS~'oBrno a, Ok,mouc.
N3ipmti tomu r,ařadil velmi účeln:ě doslovnéznení
§ 26 finanční novelyč.
329/21 Sb. z. a n.
- kte,rý rrui, značný význam pro vymáhání pi'ispěVlků na, iJlJve'SJt~ce u svazků samosf-,rávných - ::I, doslovné měrní obou zákonů o slonč.,ní sousedních
obcí -s Brnem a Olomoucem.
1'7eméně šťws,tným bylo také připojení
"VZiOrCŮpodáll1lí a úřed,1lJích vyř.izení ve věcech sta"
velhních". kt.e'l'é umolŽni jak starosltům, tak stranám na stavbác,h
interesovanÝ'm
dodrleni
s,prrávného ~ostupu pH vyřizování
věei I'Itavebnícih v ohcích a měs,te'cih venkovskýc;h.
Po sltránce typografické
jest kniha, vy bruve,na vwmě
a připoJjené abeeední rejs,třÍJky
II111Kl7.ňujís,nlaanou orientaci o i j,inak účelně sesitaveném obsahu.
Hro vnitřni hodnntua
jasnost slohovou stJ:.tne se kniha vítanou příruč'kou pro potrřebu
~tavebních
úřadú,s,ta,vebníkú,
,st,a,vitelů, aut~ril'Jovaných inž1enýrů měřičských a všech těch,
kdolž soesltavebn.ími otá,zkami přicházejí dOl s,tyku, a neměla by chyběti vžáJdném
úřadě
svav,elbnírn:. mlÍ kamlc,e1áú'Ích 'tech'11ikll 'všech srnJěn-ů.
čt.
Urb~mi!,nre. Revue mensuelle de l'urbani.sme íirangaJ,s. (29. Rue de 8évigné, Pa,ris 3e).
Loňského roku za.čal v Paf~ži vyeMrz;,et.i nOiv.ý, časopis, klteirý obral 'si za úk,ol pečovat,i o 8uavbu města
OSW' nejen ve' Francii, nýbrž i v !koloniích. Je hlalsl3Jtelem '7 ko-rpolrací
franclO'uz8 kých, kt,eré SI6'starají o vý,sltavbu měst a osad, jsou !to L'I n s t i tu t d'Hi,stoire,
de Géog-raphie et.ďEoonon1iÍe
nrbaines de la v:me de Pa'l'ilS, LeM
u s é €o S o o i a.l e,
L'Union
des Ville,s
et Communffi d,e France, La Société
Fra,,"lga,ise
des, Urba,_
nis,te:s, L a S o c i €ot é des
D i P lom é s' de L'I:nstitnt
d'Urbani,smede
l'Gnivors:ité
d,e
P3l1'i1B,UA ss o c i a :t,i o n f ra n g a i se pour l'améliora,t.ion
dJe l'habitaibilOlIl, L'l n s t i tu t
Internart:ional
de l'Un-banisme Colonial.
l\ioeozijed,llotlivci uváděnými
j.3Jko odiborníkyve
výstavbě měst, mezi, hygieniky, právnÍlky, techniky a ge'om€otry čteme' i známé jméno
René,
Da iIlg 16' r a, ředitele
ča'so:pisu
J o u r n a 1 des
g e o m e t r e s et topograph es frangais.
Časorpí\s Zlah:á,jil právě druhý ročník, jehož čísLo dubnové máJ náJsaedlljkí olbsll.h. R ema u ir y: Les ExpoS'itions. V éra,:
J.A!I Bois Jde Baulogne
du Girand PalJ1Íis.Mo n s a r r a t:
La Commission départcmcnta.\e
dBS Bátiments.
Jacque's GréhOl1' N€ow York 1933. R. d e
S o u z a: Le deuXleme Salon de la SociétJé fr~gais'ecLes
Urbani8ites.
--k.
Dr. P. G as t: Vorlesungen
uber Pbotogrammetrie.
Vydal
J. Ambrosius
Banh,
Lipsko 1930. Stran 328, fol'ffilá,t 8 0. Cena mož. výtisku 36 m., váz. 38'5 m.
Z náJzvu knihy Dr. P. Gas,ta" p'rofesora vys. školy telchn. v Hanl()iveru "Vorlesunge,n" neLz,e US1l'zovllJti nla ráz "pa'ednáJšek", jak jej mají za úko,l litogTafovaná
vydání,
u1'0ená pro posluch'lče.
lntelres'ent, který by v bČlžné p,ředs,tavě o obsahu "přednáJŠe:k",
sáhl ke' kn:,ze bM 'Značné přílp'raYymatematické
a bez přehledné 'l.ruWosti fotogll"amme,trie
od jinud nabyté, boyl by v leččems překvapen.
Knihazaujím:í.me.zd
tJřemi h:odlllOltný;mi a.
obsáJhlými díly, kte'ré o fntogl1ammetrii 1) v Německu v r. lP30 vyšlY', místo 'z('Je1aosobité.
Awtor vlOiŽiJ do ní Jednotlivé kwpitoly
dosti
voJně: ml1'ohým otáJzkám
z oboru
snímkoměření
věnujre olbisá.hlé a Iskoro vyčerpá.vajk.í
propmcování,
ji'nými zas 'zabývá se
1

1) H u ge r s h o ff:
in Photogrammettde.
stJr. 12 z 1931.)

kurs

PlhotogTamme~rie
(Referáty
přinesl

und Luífthildm€8lsung, a. v. G u b e il": FerienZell1ěmělřiJčs!ký Věs,tník n~ str. 131 oz 1930 a.
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dosti stručně. IndhiduáJni
poměr autOO'Ův k
jednotlivým
výsekům
fotogmmmetrické
praxe a teo'r:e, zdá 00, že hyl vodítkem piři se:PfiáIllJÍ,v němž cleJ.kově strá:nce teoretické
(8 příklady) patři převaha.
D:1a slovúvodnkJh
jest si pisatel "Vorlesungen"
plně vědom, z jakého zálsadního
hJediska materiál třídJil .av
dlEltwilu 'zpraco'VaL I'iře8 to, ž,e autor se domnívá, ,že čtenář
bud,e s nJÍm s'fOIzuměn, rpiře,c jen bylo by k tomu tJřeha UJ.1čitých výhirad, uválží-li se, že
stáje 'chybí ,,,Lehrbuc:h" i "IDmdbuch" o foto,gramme1ťrii. V knIze - a, i toho jest autor
vědom jlsou málo zmíněny vyrnoženos.ti ciúny, jak, co se týičie zpráv o pracích, tak
i stlrojkh ne'!lJěmeckého původu, což i v Slamotném poukwze k IÍJtJelratuře je pa,tmo. Je to
ovšem piřÍlllý ned:ostatek té,to vážné :práce vědJeovy.
Spis má t,ři hlavní oddíly: O fotogramme,trickýicih sWlzcích paprskový:ch, o' přísfrojích, o metodách. P r v n í 'o dldíl prohírá 'lIákladní Iprvky geometlrick& jtako p'ro}ektiviIwslŤ
papvskůl, princip optkkého
p'romítání. orient8iei flnímků, grafi.cké i počitářské úHe Eg
gelrta) protínání zpětné v p,rostoru. V kólpiJtole fotolgrammetrkké
soUlřailnifce, bohatě
podlOlŽ,elJlévýklady mateffill,tickými, pOUlčí se čtenář r01zhorem Vlztahů melZi souřadnicemJÍ
obr8iZovými a rpiředmětovými:, V\Šeobe0llým vyvoLZHním hlav:níclh VlZOI'CU,
užívaných ve ste:reofotogrammeťrii, pak výpočtem chyb p,R 'zpětném p'fOltínáillí v p1rostorn a Ipod.
Vod di í I u o pří str ojí c h jsou stalŤ.i o čočká,ch. optické projekci a vadá,ch
o,hro.zů, dále o světelno,sti čoiOOk a lome'cih paprsků hran:oly, kteréžto zje'vy jel důlelžito
z'll:i,ti ke w.a'ZJšímu pO'fOIzumění kons,trukce a fU'IÍ!IDce·
<autografů:. Zmínku o stereoskopii
vystiřídáv<ají úvahy Ú' tvo!řeni obrwzu ci.t1ivou deskou neb filmem, o chemicJ"é stránce
fotografování
a vyvolávání.
kval.itě objektivu atd.
Přístroje pro snímání pozemní a J,et,oe'cké(itypy) jsou ;popsány stručně a s ome'zením
Dia, něm,€'cké vÝTO'hky, podobně jako přístroje pro bodové vymě'ření měř. fotografie. Da,lší
sta.ť se ohírá vnitd'ní orientací snímku a jeho lineárním a úhlovým při7.působenim pro sestrojeni plánu, dále přístroji a 7.áklady pro fotore~·titud. Popis autogra.fU a projekto1rl'i
německého púvodu .k Yýs,tÍJžný, foto,grafie, jejichl velmi dobré, schematické řezy a detaily
optlwJ,é konstrukce
instruktivní.
Vypsáním postupu o orientaci dvojsnírnldí v autografech
azprá,vou
o piřeslllosti pra.cí dosa,zených v tomto směru ip1ři aerokMtografu
(ktelré provedli autorovi spolupra,covníci
na hanoverské teclhniC€), je díl d'ruhý uzavřen.
Me to dám
sní m k o měř i c kým vyme'zil autor
šestinu
k'!lJihy, tedy
poměirně
méně než by se dalo očekávat. Prvně, je pirobrán postup st~'reoífoto,grammetrický k to,pograf,ickýmJ účelům (snímání, bodové i automatické
konstruovátní
plánu) a připojena, ne·
dlouh'á zprávla o výsledcích touto metodou v nhných
stá.te,clh docíIell1ých. (Je charakteristické, ž,e čs. republke jsou věnovány 4 řádky.) Vzpomenuto je 'zamě,řenístav,eh
a, památek pozemnkh metodou p'růsekovou.
Metodu leteckou začíná lautorpopisem
letounů, létání, a plříprav pro provedení Jetu
k měřickým účelům. PokraJČuje ve vylítčenífoto're8>tLtuce,
s piříklad~ podobných
pr8icí
z Němclcka (IZruhtrské pánve, z R1mhurku a, pod!.) a podává nOlznámky o mesnosti. Poslední kapitoly sez.abývadí
'z.ho,tovením map a plánů autografy,
a hO"'pod~íl'ností tohoto
postupu (poukálzá.no na 'zdar1lé p:ráee švýúarské a německého říšského úřadu pto ·vymě.
řovánO. Nadirová triJa.ngulace jlc p1opsána, kratLčce.
8pis Je dílem pOlwruhodným a u slrovnáni s prad Huge'rshbfforvou jeví obecněJší
probrání některýCAh p'roblémů, 'zvláJšť těc.h, jež jsou t.eoll'€,tiIC,kého'základu; vzhledem na
dílo Gruberovo a soudruhů je bohntší v mnoh'a jedinot1ivos,te'Clh. .Je heLZ€sporu., že něme,cký
student a í.nlŽenýr má v. litellutu,ře nyní již. slu šny výběr a rp!řibudle-Uk tomu druh}' díl poča;tého spisu Dr. H. Losehnera o leteckém snímkoměiienL
bude míti německý
odborTIJý
svět čtvero doblrý,ch knih, Meré v celku poo'ají sko,ro úplnou informaci o sou,časném Mavu
fotogI·amme,ťrie. Brno, únor 1932.
J. Rilžička.
Vyšlé knihy.
Ing. A. M i k u š k o v i c: Technika stavby měst. Cena 45 Kč. Vydal Klub architektů. Praha 1933
Ing. Th. A n i k in: Praktické kapesní vytyčovací tabulky pro vytyčování kruhových obloukl1 při komunikačních stavbách a j. Nákladem vlastním: Praha- Vinohrady. Chodská ul. č. 81m. Cena 39 Kč. Vyšlo
v Praze 1933.
Handbnch der wlssenschaltllchen
n. angewandt en Photographle, Band. VII: První díl: S t e r e o p h 0to g r a p h i e. A str o p h O t o g r a p h i e. D a sPr oj e k t i o n s w e sen.
Stran 297. Cena váz. 36'S ma·
rek. Druhý dli: M i k rop h o t o g r a p h i e. Stran 44 1. Cena 51'6 marek (neváz. 48'6 marek).
Vydalo:
Hírschwaldsche Buchhandlung Berlín NW 7. Unter den Linden 68. v r. 1933.
Ing. W. F rec k m a n n: Untersuchnng
uber die Strahlenbrechung
unter dem Tage. Lipsko 1932.
Cena"4 ř. m.
Th. D r e u x: Le cadastre et I'ímpot loncler. Stran 316. Cena 40 Ir. Vyšlo v Librairíe de l'enseignement techniQue Paris. Rue Thénard 3.
.
Bulletin de Photogrammétrle.
No 3. L e b e I I e: Assemblée générale de la Société allemande de Photogrammetrie tenu a Berlin 1932. Jar r 0'. Le role de la nhotogrammetríe
dans l'art du géometre.
Travaux de la Section de Oéodésie de I'Union géodésiQue et géophysiQue internatíonale.
Tome ~.
Vi g n a I. Rapport sur les nivellements de précision éxécutés pendantl924-1929.
J o II y. Rapport sur les
J"títuCles, a>,imuts et longitudes et rapport sUr les app lications géodésiQue de la télégraphie sans lil. G r a I I
H u n t e r. Rapport sur les déviations de la verticale. S o I e r. Rapport sur les mesures de l'intensité de la
pésanteur sur terre éxécutées pendant 1927-1930. Ven ing
M e i nes z. Rapport
sur les mesures
de
l'intensité de la pésanteur sur mer pendant 1927-1929. B o w i e. Rapport
sur l'isostasie.
R o u s S i I h e.
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Rapports sur les projections. D. La m ber t. Rapport
Rapport sUr I'état d'avancement
des travaux relatils
entre les meridiéns 20° et 25° est de Greenwich.
A magyar lotogrametrlal
társaság Evkňnyve
1932. (Výroční zpráva maďarské fotogram. společnosti
24. dubna 1932. oslavný článek a životopis prof. dr.
O lotogrametrii ve službách důlních. ft a n k ó: Výško
fo t o g r a m e t r ic k Ý s lov n i k maďarsko-němec

sur les marées de l'écorce terrestre. Dr. L. B e ne š.
l'arc méridien de l'Océan glacial jusque en A!rique

a

1932 évre. Dr. Rédey István. II. Ev~olyam. Budapest
za rok 1932.) Obsahuje zprávu valné schůze ze dne
D o lež a I a a pojednání: Dr T á r c z y ft o r noc h:
vé rozdily při leteckém mapování.
Dále otištěn je
ký.

Odh()rná pojednání
v čas()pisf'ch.
Technický obzor. čís. 8. Ing. G. R u z ha: Sce lení pozemků při regulaci řek.
Zprávy veř. služby technické, čís. 12. Dr. J. N u s sb e r g e r a Ing. L. S m r ž: Měření čárkového
měřltka na registračním lotometru.
Věstník min. spravednostl.
čís. 6. Podavanie pozemnoknižných
žiadosti na Slovensku - zmocnencam i - preukaz plných mocí.
Věstník Inženýrské komory.
čís. 13. K r s: Praktické zaměstnání kandidátů cIvil. techniků a Neivyšší správn! soud.
Journal des géomětres-experts
et tapographes irancals: Cís. 151. T ach on: Propas sllr les feudistes. Ma r t i n: Tachéometre
auto-reducteur
a contact Kern. V I II e t o rte: Note SUr le nivellemeut. Cís. 152. Bar r o n a t: Immatriculation
fonciere en Tunisie. F r o st: Compensation polygonale. Bab e a u:
Causerie sUr les lotissements. tis. 1,<1. R. tJ a n g e r, Le diplome et AIsace-Lorraine. 111.
a r ( 111; Les (enuance
dans les me(hoůes et Inslrum~llts de Ia tachéometrie.
GeodezIst č. 1-2, 1933. 10 k i š: Z V. Všesvazového
siezdu ITR
S i f f: Uspořádáni topografickogeodetických prací v Severo-Kavkazském
kraii. I van o v:
Měření Karmakské
základny
v triangulaci
II. řádu. S m i r n o v: Fennelův repetični
teodolit s mikrometrickými
mikroskopy.
F e I e r a b e n d:
Nomografická
tabulka
čtyřmlstních
logaritmů
pro určeni
převÝšení.
Jel i sej ev:
Pokusné
použiti fteuvelingovy
metody a kontrola děleni kruhu velkých teodolftů a universálních
strojů.
J a z ev:
Pasážnlk
se dvěma mikrometry.
Cer n o v: Režie půdorysného aerofotoměřenl pro různé rayony. C v ě t'k o v: Základn! požadavky, kladené na hypsometrickou mapu evropské části SSSR. Z e len e r: Polní aerotransformátor
system Drobyšev.
R o m a n o v S k i j: Měření směrů na základě perspektivnich
snímkll.
Pe t r e n k o: Nové odvození přesného tachymetrického
vzorce. B u r j a k: Pravítko-pantograf.
M a I c e v:
Sablona pro nanášení souřadnícové sítě. Raj z ev: Příprava inženýrů-aerofotogrametrů
YKGVF. S a I i š Č ev:
O ortografické metodě Pro plastické zobrazeni navrhované prof. Kitiroem. Sem e n o v: Organisace
a stav topografických pracl v Ceskoslovensku. N. S.: Fotogrametrické práce v Lotyšsku.
Zeltschrílt liir Vermessungswesen:
Č. 7. K. L ii dem a n n:
Werkstoife
fiir Messbliuder.
Ma r t i n:
Neubestimmung von Dreieckspunkten (viz Z. f. V. 1930 č. 24 a 1931 č. 21, 22), č. 8. P i n k w a r t: Ober die
Behandlung von Fehlergrenzen (konec). č. 9. W a I t her:
Das ftammer-Fennel'sche
Diagrammtachymeter
(a čís. 12), č. 10. K a e s tne r: Eine afiine Obertragu ng in das Landesdreiecksnetz,
č. 11. F. li e r r m a n n:
Die Triangulation Schleswig-ftolsteins
von 1868/71 als Grundlage der damaligen Katasterneumessung
der Provin z (a čls. 13.) S c h o pf: Polarkoordinatenmethode
und polare Fortfiihrung der oayerigchen MeBtischau!nahrne. č. 12. ft e i n k e I e: Erfahrungen bei Verwen dung des Reduktionstachymeters
Bosshardt-ZeiB
lm
wUrttembergischen
Feldbereinigungsveriahren,
č. 13. D e u b e I: Die Entfernungsgrenze
!Ur zwei konkurrierende ftauptwirtschaftswege.
- 'C'AlIgemelne Vermessungsnachrlchten.
Č. 7. Me y e r - S c h e II e n ber g: Der neue Lotstabent!ernungs•
messer von Zeiss, A m m e r m a n n: 4 Aulgaben iiber Hauspllitze. Č. 8. Dr. Ker I: Dber die Ansermetsche Losung
der Aufgabe des Snelliús. Dr. Do h r ma n n: Einwirkung der Relraktion bei der optischen Prliz.isions.distanzmčessllng (a č~s. 9.-16.). L Ud e m a nn: Neue Ta!el zur Umrec1t.nung schrlig gemessener Streck~n ID. hon~ontale .
. 10. S c hm led e c k e: Forstvermessungen
und Forstkarten.
C. 11. L j ps: ZUT RechengenauUll!kelt belm Zentrieren. Č. 15. H i II: Uber neueTe Nivellements der Stadt Dortmund. Č 17. Ber rot h: Der TemperaturelnfluB bei einigen Doppelbild - Entfernungsmessern
aus verschiedenen Werkstlitten.
R o m p f: Streckenmessun
gen: mit dem Reduktionstachymeter
BoBhardt-Zeiss, č. 19. M e y e r: Methodische Fortschritte
der Karten
herstellung
in der Kartographischen
Abteilung des R. f. L. (a čís. 20. 2I). č. 21. Br e n n e c ke: Was
kann der geodlitische Nachwuchs der Gegenwart zur Gestaltung seiner Zukun!t beitragen?,
č. 22. L ii d em a n n: Ober die Konstruktion und dle Leistungsilihlgkeit eines neuen Katastertheodollts
mit optischem Lot.
č. 23. Denkschrift des Junggeodlitischen Verbandes Uber die Aufgaben des Vermessungsíngenieurs
im neuen
Staat.
- ••. Osterr.
Zeitschrllt
f. Vermessungswesen:
č. 2.. p r a x m e i e r: 50 Jahre Evldenzhaltungsgesetz.
A u b e I I: Abstéckung eines Kreisbogens samt Ober gangskurven aus deren 2 Tangenten und einem Punkte
des Kreise..
-·r.'The south airlcan survey lournal. C. 30 (dubenl.Lutttrell
West: Počítacístroi. Van der St e r r: Nové
měření měst. L a r i o n o f f (Moskva): Měření geode tických základen přístrojem Jliderinovým. M cCa
w:
Africký oblouk meridianovÝ. V tomto článku poiedná no je o meridianu ve státě Rhodesia a Uganda. Jest
připojena názorná tabulka, kde jsou znázorněna topograiicky
jednotlivá místa, udány jejich odchylky od
směrů svislých a převýšeni, připadně sníženi geoidu.
vMernľecibas
un Kultiirtechnlkas
Věstnesls,
čís. 1-3. Z a r i n š· M i II e r s: K 10. výročí časopisu
Merniecibas
nn Kulturtechnikas
Vestnesis:
S I a u cit a j s: Určení oprav
chronometru
(dokonč.,
v seš.
4-6.) Jun gs: Měřeni tlžnicová u měst Riga, lelgava, Liepala. Piebalga a Rezekoe. H o I v i g s: Oddělení
pro knihy pozemkové a kata str. Cís. 4.-6. Men d z in s. Nevyhnutelná chyba při protínání vpřed. E d.
D.: Stanoveni dělicích čar při parcelaci pozemků.
Maanmlttlaus,
čls· 2 No p o n e n: Převod usedlostí. Týž:
Převod části usedlosti.
ft a k u I i n e n:
Manželské právo se zřetelem
na převod usedlosti a opatření katastrální. K a jam a a: Tranformace protínání vpřed ve protínání vzad.

Zprávy spolkové.
Mezinárodní federace zeměměřičská

(Fédération
internlltionale
des Géometres)
k oná schůzi stálého výboru svého v Říme ve dnech od 16. do 18. září letošního roku.
P o řad
j e d n li n í obsahuje:
1. Konstituováni.
2. ]'rotokol jednání ze 2. a 3. září 1932 ve Varšave. 3. Zpr:iV5T po<lávané Bert8clllnannem a Delessertem.
4. Vo [ba revisorů pro uzávěrku z r. U>32.5. R8Ivise
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s,tanov. 6. Zpráva komise katastrální.
Zpravodaj prof. ar. Hegg. 7. Zpráva komise slovníkové. S. Výchova odborná v jednotlivých
zemích. 9. Účet za r. 1932. 10. Zprá.va revisoru
účtu. 11. Absolutorium předsednictvu.
1:!. Rozpočet na rok 1933 a stanovení členského příspěvku. 13. Určení doby kongresu v Londýně v r. 1934. Zuravodajové: pluk. Cole. a major K~llick. 14. Xávrh komisí, jejich přeili~edu a referentu. 15. Různé.
Kromě toho je připraven bohal}" další prog'ram vyeházkový.
Před zaiiedáním je
v pátek 15. září o 19 hod. schůzka při večeři v hotelu Flora-Via Venete.
Dne 16. září o 10. hod, zahájení prací, 11. hod. prohlídka, výsta,vy měřiekých a topo.
gorafiekých přístrojů, 12. hod. návštěva hrobu neznámého
vojína, a mučedníků
fašismu,
13'30 prohlídka města autocarem, 17'30 návštěva výsta,"y revoluční. 20'30 večer'e společná. Dne 17. září v 7 hod. práce výborové, 15'30 prohlídka auto cary. 18. září v \) hod, práce výborové, 15·30 prohlídka autoeary, 20'30 společná večeře. 19. září v 7'30 hod. vycházky
do okolí Říma, 20. září v 7 hod. odjezd vlakem do Neapole. Půlnočním vlakem zpět do Říma
a rozchod.
Objednávky pokojů buďtež oznámeny do 15. srpna u C a v. Uff. Ma r i o G i r e 11 i
R o ma, Via del Jesu 62.
Z valného siezdu SIA v Uthorodě. Při zasedání zájmové Rkupiny zeměměřit:ských
inženýrU v rámci XIII. sjezdu čsl. inženýru v Užhoil"odě ve dnech 2.-10. červenee t. r.
byly dne 7. červenee 1933 v čsl. měšťanské škole na R oškovičově
nábřeží po uvitání
hostu referentem pozem. katastru při hlavním fin. i'editelství Ing. Wiesnerem probrány nejurve aktuelní otázky stavovského rázu. Po všeobeené informaei účastníků o úloze a potře·
báeh pozemkového katastru země Podka,rpatoruské a zejména o naléhaNé úpravě dopo~ud
neusp()řádaných
ooměru držebnostníeh (rozdělení
komposesorátů.
majetku
U1'bariálníeh
obcí a společnýeh palstvin i lesu a seelování půdy), odebrali se úča,stníei do arehivu map
katastrálníeh,
aby se přesvědčili o doposud vykonanýeh
praeíeh novoměřiekýeh
a roam·
bUilačníeh. Přednosta, a,rehivu ma,1) vylíčiv krátce druh. dobu vzniku a vzájemný vztah
/!;eometriekýeh i plísemnýeh operátů tu uloženýeh, předlnžil účastníkům ukázky man z pu·
vodního katastrálního
měření, vykonaného v letech 1858·-1865, nozoruhodné tím. Ž'3 jsou
vyhotoveny
skoro vesměs českými. zeměměľiči, a, že při názvosloví a, popisu bylo dbáno
přísně jazyku národ'lloGtni většiny té nt'h oné obee, takže podle t,oho jsou HUl,Py a operáty vvhotoveny v jazv ku ruském, němeekém, ma,ďarském ::L rumunském.
DáJle byly prnhlédnuty
koma.sacní mapy vyhotol'Tené v pozdějších letech do roku
1908 nři únr3vách držby, jeiiehž území byla scelována diolomov3nými civilními inženýry
pod řízením kraiskÝch soudu, a konečnř i práee československÝeh
zeměměi'ičskýeh inženýru z doby po ořevra.tu, pokud se t~<-kajínovoměřiekýeh,
výškopisných
prad
(město
llžhorod) a, reambulačníeh
(IJ:111iee,Zlatáry, Jasiňa aj.).
Při noro~Tl1ání situaeo PUVOdllÍ katastrální
mapy s reambulovanou
mapou (Zlatál'Y)
Dlojevili účastníei podiv nad počtem a rozsáhlostí
změn oproti "ůvoanímu
stavu, svěel·
číeí o tom, že hospodářství
.iednotlivýeh used[ostí prodělává intel12ivní V}"voj od kolek·
tivních poměru k individuální držbě.
Zvláštního významu nabylo zascd;íní zájmové skupiny zeměměřičů tím, že se rokování zúčastnil profesor vysokého učení technického v Praze Ing'. Josef Petřík, který neje·
nom že se zvláštll1í pozorností a zájmem sledoval výkJ1ady a ukázky jednotlivýeh
prací,
ale i živě zasahoval do všeeh probíranýeh otázek jak stavovských, tak i odborných.
Podkarpa,tornšti
zeměmčřičtí inženýři ~ většinou žáei a odchovanei profesora lm;.
Petříka byli příjezdem jeho velmi potěšeni; oeeňujíce námahy spojené s cestou do
Užhorodu, viděli v jeho přítomnosti a několikadenní
účasti
obzvláStní
vyznamenání
a
uznání dosavadní činnosti zeměměřičů, zvlášť úředníku pozemkového ka,tastrn y zemi Podkarpatoruské.
ZpráVa o výborové schuzi Spolku čsl. zeměměřičU~ konané dne 29. května 1!J33.
SchfIze byla 'zahájena čterním z:íip'iisUo uetarvující výborové ,schuzÍ; K zápisu poznamená,va, koL KUTal, ,že koleg'(wé z hrněmk(, odbočky Jednolty úř. am. eiv. geometrů ozna·
mují, že jejieh požadavku, aby byH zastoupeni 2 členy v ,přeiCLstavenstlvupraeoVTJí sekce
Tuž. komory, bylo vyhověno, že děkují Spolku čsL zeměme.ř. za ochotu podporova,t jejich
pOlz2.davek Předs,ea~ illl~. Krcmář sděluje k ZÚpiISU,že podle přá;ní Spolku ,poslucha,čtl
zeměměř. inž. podal Spolek čsl. zeměměřičil. minbte'l's,tvu vnitra žádost, aby nehylo CÍizinclun
zamě,s.tnaným smluvně ve stá,tní služibě udělovúno státní občanství, opílS podání hyl za,slin
Bhoru iP'osluchačů čes. vys: učení techll. Zf!l'ánl.o
výborové sehŮizi byla n3to schválena.
l'řeldsediL pte palk dopis (;eské Matice Ttehllické
v Prwze, v němž t,wto sděluje, ~e jo
<'ehotna poskytovaJti členul11 Spolku 6s1. zeměměř. slpisy jí vydané za člens'Kou cellu za
předpckJladu, že i Spolek by tak uCinil pro členy l\Ia,tiee. Bylo usnelseno přistoupiti
na
1UJtonabídku. Dále Men dopis Jednoty úř. aut. eív. geometrů. kt,cl'á oznamuj,e, že za zesnulého koJ. Krejzu deleguje do ,lmlendářuvé komi&e inž. KuraJa a že povoluje částku
6500 Kč co i)J'11jčkuna vydáni kalendáře, rovnč>ž Ij),iiečt,enprojev Jednoty. přijaltý 00 vahé
srlJůzi dne 26. III. 1933, kte'rým se upozorň ují abm'UJrienti střioo.ll1íehškol na nepd'rznivé
-vyhlídky existenční v í'Jeměměřičství. Bylo USneseno pl}~áda.ti dělkalllství vys. školy spec.
naUik o vhodné publikování Iproje,vu. Posléze sděluje před1sedJa,.že minist,eri'tvo finane,í přoo_
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ložilo Spolku č,sL zeměruěř. instrukci B k ~děle,ni připomínek.
Bylo usneseno,
že Ing.
Pudr, Payetf a Klrčmá.ř připravÍ referáty o i>nstJrulkc,ia že začáJtkem červ,enoe lJUOO lliVolána
výbO'rová schůze, v niž budou tpřiporumky projednány.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů. konané dne 3. čem'ence 1933. Po
přeč'tení a s.clwáleni zápiJsu o minulé schllzi přistoupeno k ptrojedniÍvaní při'pommek k nitVo()lGuB ipIl"Ovedení pozemkového katas,ttru. Bylo usneseno, že připomínlk,y budou v€!psány
do v}'tiJsiku návodu a bud'ou z8Jslány mini&~erslf:vu finfuTJcj.Po ptrojednáni připomínek pře~
četl vU'eds,edJaIng. K['čmář zprávu pokladní,. podle niž st8JV spolkoVého jmění činí 346~)'55
Kč, stav dlUJŽných příspěvků K,č 5RíO·--. Pokladník oznamuje, že k 15. červenci rO~31e
nové upomínky k pilliJc.enipřis\pěvkú. Výbor béře na, vědom!Í, že vydav3Jtelské komisi 11~·
měměř. kalendáře bylo na předběžná vydaní poukázáno 1UOO Kč. Za nové členy byli příjMi Ing. Boh. Jeřá.bek a Bedřich Kruis.
Deutscher Verein fUr Vermessungswesen
byl dne 28. května t. r. jedno!lIlyslilll~ rozpuštěn a převeden do nové o'l'ganisace, zvané "R,eríchss,tand dJe,s Vermessungswelsens" (R. d.
V.), která byfta z.1'Ílz,eill'a
18. května 1933 ja,ko odborná
iskwp!Ína ~šeúŤednického
svazu
I,Deutschelr Beamtenbund). členy R. d. V. jsou arijštrí zeměměHči v&ech odvětví
spr{wy
stá!tní, zemské a obecní. Spo~ek německých kolegů byl zhzen v Ir. 1871 ja.ko "DeutscJl8'l'
Geometerverein"
a potrval eelkem 62 le.t. V nOye formě ~polkové čelu" na kolegy mnoho.
práce: ods,trmnití Tozptyleno,st v or,z;a.ni",aci ze měmě:ř1éství, upraviti jednotu ve· studiu a, j.
Ved,eni Reichsliitandu dl:ls VermeREung~wesens o,blSltarává: ve funkci vůdce (Filhrer) Ing.
St t: m p f, jeho z;á,s,tupce Ing. K r a c k e a jec1na,tel Ing. 13 o tt n e r. Adresa R. d. V.: Berlín-Charlottenburg
2, Grollma.J.l,straBe 32-3:3.
Jednatelská
zpráva Lájmové skupiny měřické při odboru SIA v Brně a Odbočky
čsl. zeměměřičů v Brně. Činnost našich spolků ne,sla se za dávno již vytčeným programem
a neopustila tradi0 našich po čátJn'i, kdy nadšení p·ro spolko,vou práci a osobní idealismus
byly největlší. SledovaJli jsme zájmy stlavovské, organisační a odborné se střídavým výsledkem a i když se nám podařilo v otázkách stavovBkých málo dosáhnouti, stojíme
stále
na stráži, abychom neztmWi aspoň to, co máme. Budeme hleděti se org-anísačně semknouti
a v pořádaných přednáškách
hledáme poučení, rozšíření našeho vědění a vnitřního uspokojení vykonané práce.
Ve správním roce konali jsme 8 výborových schůzí a 4 schůze členské; jedna z nich
byla v Olomouci. Účast na výborových schůzích byla průměrně 9 členů výboru a byly na
nich projednávány
otázky běžné, stavo,vské, příprava přednášek a záležitosti administrativní.
Tak bylo podáno memorandum, týkající se zlepšení poměrů našich kolegů u agrárních operací a u zemského úřadu v Brně, na jednotlivá ministerstva a minist<erské komisi
pro ag-rárni opera,ce v Praze prostřednictvím našeho odboru SIA. v Brně. Provooena. společně se Spolkem inženýrů stá.tní měřické služby akce, aby kolegové mOlfavští a slezští přistupovali za členy SIA., každému bylo zasláno provolání a přiložena přihláška,. Výsledek
není dosud znám, akce se zdržela poněkud tiskem provolání a jinými okolnostmi. Projednáván návrh SIA. v Praze na reorganisací technického škols~ví. Poněvadž tento návrh
nezmiňuje se o zeměměřičích. byl zásadně zamítnut.
Jednáno o přijímáni poslucha,čů zeměměř. inženýrství
do pra,xe přes prázdniny
a
konstatováno,
že přijimání za plat naráži na určité potíže z důvodu finanční tísně a nezaměstnanosti.
Na přípis ústředí čs. zeměměřičů v Praze ohledně návrhu na, vydání kalendáře zeměměřičských inženýrů požádáni byli naším spo Ikem pánové prof. Ing. Dr. Tichý a Ing. Filkuka, aby podali svoje návrhy. Tito pánové podali ochotně nástin obsahu ka,lendáře, užší
zvolen:', komise za předsednictvi
prof. Ing. Filkuky 1Sestavila pak zásadní směrnice a rozsah kalendál'e. S příslušnými návrhy odesláno to pak do Prahy našemu ústředí.
Volný návrh minulé valné hromady, týkající se vydál1í spisku Š. Podolského ,,0 mírách zemských" jest již uskutečněn, jak vidno z referátu výbo'fOvé schůze Spolkem Č1S.
zeměměl'ičů v Praze ze dne 18. ledna 1933, spisek se právě tiskne, dnes již je asi připraven k roze,slání.
r\
Piednášek bylo konáno pět, a to: 1. Ing. J. V l' ba: ,,0 výsledku soutěže na regn~
laci měst Strakonic a České Třebové." 2. lnp:. A. l' r o k e š: ,.Regulace Nového Bítova,."
3. Ing. Čel ech o V1Sk ý: "Měření mladečských jeskyň." Přednáška pmsloiVena při sjezdu
SIA. v Olomouci se světelnými obrazy za úČasti 30 členů, mezi nimi vždy svěží a neúnavný profesor Ing'. Jos. Petřík Z Prahy, který členské schůzi předsedal.
4. Ing'. Jos.
Peň á z: ,,0 plánových pomůcká.ch města Brna." (Je škoda, že na této skvělé přednášce
nešťastnou shodou okolností nebyb. účast taková,. jakou si zasluhova:la. To bylo také příčinou, že od té doby přenesli jsme konání Přednášek do hotelu ..Passage"
což přivítala
j,istě' většina k'oleg-ů a hostů s rad,o'stí.) 5. Ing. L. K o ž o u šek: "Scelování a úprava obecních hranic."
Péči pro nezaměs,tnané poukázáno bylo CO Kč, mimo to rozprodáno bylo za 35 Kč
známek v jich prospěch.
.
Jistě, že jste postřehli, že v činl101Stiza minulý rok nalezli jste málo toho, co by se.
dotýka,lo hájení zájmů úředníků měřických, státních, veřejných a autoíll'omnkh při resystemisaci, snižování platů. nepovyšování atd. Nemožno nepodotknouti
že bude nutno zjed.nodušiti
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spolko,vou činnost
zeměměřičských
inženýrů a semknouti
se organicky
v jedno těleso,
které by sdružovalo
nás všecky a semklo nás v jeden šik, neb čím nás bude více pohI1omadě, tím snazší bude stát,i na stráži ve chvílích nebezpečí a tím větší bude odpor
při
<lhY81taném náporu, ať s té či oné strany. Začátek byl už dán užší spoluprací
se Spolkem
inženýru státní měřické služby, zejména v činnosti
přednáškové,
a bude snad přáním
všech ta spolupráce,
o které neobyčejně
krá'3ně a věcně promluvil
kol. cLvil. geom. E.
Faltus, jako zástupce odbočky S. čs. Z. v Brně na letošní valné hromadě
Spolku inženýrů státní měřické služby.
Ing. Vladimír Vilímec, t. Č. jednatel.
Jednatelská
zpráva Zájmové skupiny zeměměřičské
při SIA. v Praze za rok 1932.
V roce 1932 byla konálna pouze jedna výborová schuze dne 27. června 1931::. Činnost zájmové skupiny se jevila ve směru přednáškovém
a organ~sačním.
Pokud jde o činnost
přednáškov'ou,
nebyly k,onány přednášky
speciellně jen pro zájmovou skupinu, nýbrž v dohodě a 'za spoluprráCJe osúatni'ch spolku zetmJěměřič'ských
a fotogrametrické
společnosti.
O valném sjezdu SIA. v Olomouci dne 3. června 1932 zúčastnili se členové spolku a zájmové skupiny zeměměřič'ské
při SIA. přednášky
kol. Ing. Čelechovského,
který předneis,1
výklad o zaměřování
mLadečských jeskyň. Přednáška
byla ve'lmi zdařilá a bylr, doprovázena světelnými
O'brazy.
Na výzvu pmžského
odboru SIA. ku přispění peněžitými
obno,sy na postavení
MaToldova panoramatu
neby;lo použito sběrací listiny, protože členové obdrželi výzva také
.a příspěvky
zaplatili přímo. Profesor Ing. J. Petřík měl o této akci vel!mi výst,ižnou přednášku v praž,sokém !l"o'lhlase' k c,elé čsl. veřejnosti.
V dohodě s ostatními spolky byLo umožněno na popud prof. Ing. J. Petříka vydání
knížky o měrách z<emský0h ,od Symeona PodoLského z Podolí, která byla vytíště,na roku
1683. Knížka. vyšla v piíetiJsku nákLadem Če'ské matice technické
ve sbírce Svět a práce.
Podobně jako učinili ostatní táju1O'vé skupiny SIA., tak zeměměřičská
skupina, učidia kl10ky
řešení otázky nezamě'stnanosti,
pro ktel10u t kolega Ing. Krejza vypraeoval
zprávu a přednášku,
kterou měl příle'žitostně
přednést, avšak ke kte'ré již nedojde z důvodů jeho předčasné
smrti.
Činnost
z,ájmo'Vé IskUip>iny zeměměřiJčsé při SIA. v Praze
za rok 1932 neměla těch
rozměrů jako léta minulá, přes t·o však význam zájmové skupiny zůstává na stejné výši,
neb stojí tu jako Btrážce zeměměřičských
zájmf aby l'-a,sáhJlatam, kde toho opaitrnost a nutIlo,st vyž1ll!duje.
Ing. P. Potu žák, jednatel.
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Přípravy
pro mezinárodní
Sjezd fotogrametrický
v Paříži 1934.
Výbo'r ,přípravný"
po['ad.ě dne 30. března 1933 ,za předsednictví
gen. Per r i e r a
rozhodroval O ul!1ěrenídoby a místa lwngresu. Org,anisační kúmi'se za předsednictví
Ba.lleyg'IIJie['a doporučuje:
Pro výstavu
fOrt,ogrametrľickou dobu od 30. 1!Í1stoprardudo 16. prorsince 1!)34 za SOUČajiillého IPořádání výs~,vy letecké a pro VýStlWU Grand PaIlais. Pm konb,'Tes nav'rhuje se 6 drú
mezi dvěma ll!edě1Jenri la dJo,poručují se 2 schůze
Iplenáirní, slchůze komisí.
zahá.je!uí výsta,vy, náv,štěvy ,tecdmických závodu. tři vycházky, a t,o Paříž, Versailles ,a Chantily. Bude
tudJiž na čase pomýšleti 1 u nás, ja,kým 'zpflsobem se účastníme a c·o budeme vyst,avovati.
---k.
II. sjezd čs. geografů bude se oé1býv,a,ti veooeeh
6.-9.
i1joo 1933 iV Braltislavé.
V programu
jeho jls'ou zahrnuty. zvláště otázky karrtog1fafické. Informace baižší dodá přípra.vný výbOll': Brat,islava" Námestie republiky Č. 22.
První
národní
sjezd zdravotní
technil<y
a hygieny
měst
bude pořádán péčí
Národního výboru zdravotní techniky a hygieny měst při Masarykově akademii práce ve d,nech
'3.-5. září t. r. v domě čsl. inženýrů,
Praha I., Dvořákovo nábřeží.
Zahájení
se koná dne 3./8. v 9'30 hod. proslovem ministra Dr. F. Spiny. Ná.sledující
den je hlavním dnem pracov!lÍm. Ve třech sekcích (urbanistické,
zdravotně-technické
a pro
plyn, vodu a malé podniky) v době od 8-12 hod. bude přadneseno na 36 referátů, .iež slibují
interesentu bohaté poučenÍ. Schůze plenární uzavře vlaBtní jednání sjezdové. V úterý dne 5./8.
-zakončí se sjezd exkursemi buď k fě. Lanna v Lysé n. L. a do Poděbrad, neb do Karlových
Varu a Jáchymova.
Přihlášky
řiďte na: Sekretariát,
Praha liL, Vlašská 19.
Vzpomínky
na Podkarpatskou
Rus ze XIII. sjezdu čsl. inženýrů
v Užhorodě.
Když za války po prvé jsem se podivoval Podkarpatské
Rusi, netušil jBem že tento zakletý.
'kraj stane se naší zemí zaslíbenou a zkušebním
kamenem naší odborné i národní zdat-

nosti.
Můžeme býti hrdi na vykonanou
práci, ale třeba ještě více, mnohem více, aLychom
tu podivuhodnou
zemi sobě přiblížili. "Dobýváme
Slovensko
od východu",
slyšel jsem
častěji, když rozvoj kra,je a oblibu češtiny sledoval jsem s radostí. Třeba vzdii,ti díky
sje'zdové kanceláři
za vedení kolegy O. Beneše, s povděkem
vzpomenouti
obětavosti lesního ředitelství
v Rachově, že nám bylo umožněno. přes všechny povodně a přívaly, na·
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hlédnouti do taju podkarpatských
hvozdťi a h ol'ských veHkánů. Jména Menčul, Sešul, Pie·
troš, Hoverla, Pop Ivan, četné klausury
~dřeVěné přehrady),
jako Apšinec, Hoverla, Kvasný, ta divoká Tisa, zůstanou
nám v pamět.
Jen bych si' požaloval:
Když lijavce,rozmočené
boty (Baťa v Jasině mnoho napra.
vil), nutné změny programu,
podnikavost
a humor neumořily,
nebylo ani třeba náhlého
ukončení tak zajímavé předná;',ky lesního tady Jordána v Jasině a. tím méně rozdvojení
účastníků v polsko-rusín~ké
Worochtě.Až
dobré vínko v Be,rehově (státní sklepy) potlači:lo kyselosti,
smířlivě působilo také Mukačevo a dobrý dojem dovršen v Užhorodě; tam
",e pěkně měří i posedává
při dobrém moku. Ale nyní trochu k naším odborným věcem:
Sjezdová jednání v Užhorodě byla živá s pozoruhodnými
výsledky.
:Měli jilme {Jříležitost
spatřiti vzorný archiv katastrálních
map a výsledky
úmorné práce našich koleg'ů. Vrchní
rada Ing. F. Wiesner se svými spolupracovníky
vykonal úctyhodnou
práci jak organisačně, tak hodnotně. Otěte a přesvědčte
se sami ve sjezdo,vém
almanachu.
Překvapují
nás
rozsáhlá katastrální
území, jakó, Jasina přes 45.000 ha, Bohdan přes 46.000 ha, uplatňujíci
se geometři, da,lekosáhlé možnosti pozemkových
úprav v souvislosti
s katastráJlním
měřením, rozhodující
součinnost
s lesní správou na, zvelebení tohoto kraje
zjevných
a skrytých .pokladů.
Nebojte se, přátelé, těch vzdálenost,í a následujte
nás jednu cestu rychlíkem,
druhou letadlem (z Užhorodu). Budete všude srdečně vítáni, zvláště našimi krajany u lesních
správ, kde vám usnadní cestování v těch tajuplných
končinách.
~a místě (v Rachově či
jinde) opaiřte si za laciný peníz huculské koníky a průvodce
(10-1[i Kč denně), nebo
si koníka koupíte (200-300
Kč) a zase pak prodáte.
Pokloňte
se práci našich průkopníkfl,
navštivte
a, posilte kolegy při té mravenčí a
přece tak duležité činnost pro naši širší vlast a budoucnost.
a'eom. Emil Faltus.

Vypsání literárních
soutěží. M!asall'ykO'va akad'ermie pcrác'e vypisuje, ty,to veřejné literární ,sloutělž,e mezi ipa-awvnílkv čs. ná,rO'dnosti: 1. Z fondu Genv DT. T. G. Masa,ryka částku
4000 Kč (může hýrt:i rozdě,leňa nebo z,výšena podrr'e hodnoty prac,í) na, IJ)ráoe týkJající se
or~anisace tec hni c k é nráce k hORDodárnému využíváni schopnolst,í veške'rého lidu i pří.
rodního bohJatlSltví Čs. stMu k nejvyššímu
obecnému pll"olsplěcrhu.2. Geny 3000 Kč a 2000 Kč
na téma: "Vlliv atmosférickýchčInItelú
na rostliniště
se zřeteletm na raoioll1elní Ipěstování
lesu." 3. Čli,stiku 4000 Kč na prácre z oboru strojn'ickJélhro. homickéhQ.
medJ:3J11iciko-techno,log-ického. elektrotechnickéh!o
a, lete.clkého'. 4. Částku 4000 Kč n~, p,ráce 'z 'OIbmu chemickot,echl1'ologického. 5. Částku 8000 Kč na témata: "NámdÚ'hospodá.řská,
hJredalska p,ři na,vrh.:>
vání a zřiw~iání uliční sítě měst, a ,ohc,í venJk ovslk!rc,h.', "Světová
hospoooŤs<ká konferE:llce Q. její vztahy k republioe ČSR." Lhůta do 31. prosmce
1933. Pouil'ohné Q, dúležité
podmínky bezplatně
za,šle, Ma,~alrykova akilldem:ie p1rác,el Pr3Jha IlI., VJalšslká 19. telefon
440-09.
Město Kyjov - získání idleových návrhů. MěsltO' KyjolV v)~p'salo dne 1. blíezna 1933
veřejnou neanonymní
s'outěiž na získání ideových nimnrhú Illa regulační a z,asta,vovae.í plán.
Podmmky
Ire obdržeti u miíst&kého úřadu v Kyjov'ě za 200 K,č. SOOt.ělŽkonči dne 30. září
Ht32.

Upozornění.
Posuchači
a absolventi
di'ivějMc,h učební oh běhů pro vzdělání zerměměřičil.. kteří z,apoča1i svá studia. před 1. zářim 1927, mohou nejpozdlěji do 3 O. I i s top ad u
1934 pn-oIkázati ~p'ůsobilost po~iJe zkušebníh o řádu Ipro z.eměměřiiSské iniženýrstvíza,
zmírněnvch podmínek. jestU vvkonali
d(1 30. lisotopadu 1928 odbornou
státní zkoušku
JXldle
na.ří'z8l1'lízr. 1897, Č. 224 ř. z. Ježto příštím rokem vyprši tato lhuta., upozorllUjeme na to
všec,ky ko~eKY.
Mimořádné zprávy státního statistického
oddělení
rep. Československé.
SouPis
Rtu d i j n í ch, věd e c k C h a o db o r n ýc h k n i h o ven
poč á t k e m r. 1 9 3 2.
Roč. II. 1932. číslo 1-16. Cena 12 Kč.
Obsahuje soupi,s odbomých a vědeokS-ch
knihoven
v Oe,s.koslovenské
republice.
Udává název kr:lihovny a .ie.iísídlo 'počet ~v'l7ků. jméno a adr0su
knihovníka,
vědecké
obory v knihovně
zasŤoupené, íldaj, zda je ve'řejně přistupllIa, či nitkloliv:. Soupisem tímto
je :zjiŠ<těl,'l:o,213q 9db~rných.
studijní0h a v~deel1sýchlmihoven.a.l~
-S ~i11Onfi sV8Jzků. vK~:
le,gúm. kteří Jsou mrrmo Prahu; Brno, Brat,lslavťla,
Užhorod.- d:apublllkace
tato pm.lCe~l,
kde, by, mOlhJi 's,e ~:lJjírnati o knih.ovny, a mohli by tak mnoho zajímaNého z oboru geO'fies[e
zjist;iItL
,.
.
_.
-k,
.
Navý technicliý úřad. Ústi'edí mora.vf'rkoslezských obd. měst a okresu v Brně zř~diIo
technické odděle11iÍ, kt.eré zhotovuje v~ecky te<;hnicl~é ,projelfuty obcím za tytéž co(:my, Jako
dvi1'1í tecpnidké kanceláře.
Tedy na př. Upravov:ťcí plány měst a osad, regulac,e, ř~k a
potoku, lp-lany' silnic a j. v. Zámveň ovšem i v~ecky práce měřičské s tím -spojené. Nový
~T
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ziw.(".nýkonlkment oivilní podnikavosti!
Státní úřady se rest,ríngmjí á nové vYTůstají velmi
snadno!
zastavení
výplaty za studijní výlohy absolvovanýlt1
zeměměř. inženýrům. Rediakci
Z. V. diošJ!a tato z,práva:
.
Vynesením 'mínisters,tva finanoí ze dne 5. červ,Ylá 1933. čÍis.j. 58.852,'33-VIli22, za·
s t a ven a b y.l a - 3lŽ rua dlalší - výplata náhrad sltudijních 'VýlOihpodle oddilu 1. výnosu>ministell'stva finanoí 'ZEl dne 9. května 193i, č.,i. 38.678/31-VII/22,
uchazečum o· místo
miíři,oských úředrníků li lp'oz,emlkového kaJtastru na. Slovensku.
Tým nic je dotčená tiež ani vÝIIJilataštipendia nMwfko bolly tiM,o, štumjné štipendia
posluch~.čům zeměměřiČistlví už poV'ooené..
. ,
Přijímání
zeměm. inzenýrň
k dělostřelectvu
upravuje nový vÝnos min. n>Ír obrany.
otištěnv've Věstníku min. n. o. z 22. července t. r. Svobodní zeměměř. inz. v záloze některé ibraně, ne starší 30 l.et, kteří';vykazují
tělesnou zdatnost, csL· stát. občanství
atd.,
mohOlľ být • přijatí za důstojníky aktivní. Al:Isolvováni voj. akademie se redukuje na I) mě:
sícŮ. .Bliž.ší přináší uyedený časopis, do něhož lze náhlednouti u pošádkového nebo .dopliíovacího velitélStvÍ. Z'idosti podá va.U se do 31./8.'
.
Snad přítomná doba nezaměstnanosti
našeho do'rostu, přivede některé z kolegů na
myšlenku věnovati se této s:lužbě. Povitžujeme však za povinnost sděliti kolegl'tm, že po[ltup zeměměřičii vojenských dle plat. zákona'
1'.1926, béře velmi málo ohledú na jejich
vysokoškolskou
prúpravu. Větši výhody po~kytuje tento zákon os.ta.tním inženýrům, právníkům a lékařům. Naproti .tomu je faktem, že zeměm. inženýr přináší sí k dělos.ti'elec.tvu
velkou zásobu znalostí, jež tato služba může využíti. Proto tepl've čas asi ocení funkcí voj.
zeměměřičii ať u dělostřelectva
či jinde.
.11'.
Tiskový fond. zvvšen darem p. Ing. Fr. Vlka., asistenta ústa.vu pro praktíckou
geometrii na Českém vysokém učení techn. v Praze o 150 Kč, takže celkem vykazuje 3663 Kč
(koncem dubna t. r.).
,i

.

z

Osobní.
Jubilea. Dne 19. června t. r. uplynulo 90 let od narození Ai!Jt. Ti c h é h o (* 19.
června 1843 v Tlumaěově na :Moravě). Do životop1su .jeho. kteil'ý js.em vylíčil podle jeho
vlas.tnoručního rukopisu na str. 113. XI. 110čl1liku(1923) tohoto časopisu. vloudila se cJJyba,
kteil'Ou jsem zpoz.oil'ovalteprve teď, neboť nar(Jz~miny Ant. Ti c h é h o padají na čeT:
ven. niJkoHv na če1rvenec. jak bylo vytištěno. - T2ikéna letošní 28, řijen připadá 10. vý_
ročí jeho úmrtí.
T.·
Akademičtí hodnostáři na oddělení zpměměř. inženýrství
pro rok 1933. Na vys,OJké
~kole speci:i.lnich na-uk v Praz~:prof. Ing. Jo'\. Petřik
děkan. lJ:l>roL
Dr. techn. Fr.J<~iala
proděkam. Na, české vys. škole technieke v Hrně pl1Of.Ph. D1'. B. K I a d i v o di::kan.
Rel.torem berlínské tecl1l1iky pro 1933-1934 zvolen Ing. Dr. O. E g g e r t, řádný pro_
fesor geodesie.
Promoce zeměměř. inženýrů. na "Dr. techn." Ing. Jan
V o t!l' U 1) a. asistent ústa.vu
geodetického počtJářstvÍ n~ vysoké škole spedálnkh nauk v Praz,c. byl -dne 27. června t. r.
p,rohl:ísen ~la (';es,kém 'Vy'sokém učení technickém
d o k t 'o l' e m v ě,d te c hni c k v c h.
8irM z,eměmě-řiMké kruhy znají no,vého. doktora j,aJwspc}IUlplracm"níka lmšeho odborného
č31[lopisu.
Ing-. Hugo K a s 11e r. 'a.sist.ent ústavu pitOf. DrIa, :fut,s.tla. jes1t prvním zeměmě·ř. inle·
nvrem němectké. n:ÍJro,dnolsti.kte~ý nahyl hodnoi'\t.jDr. te'chn. v ČSR a byl pl'omo,ván nI].
německé vys. škole teClhnické v Brně. DioortačnlÍ pdce jeho nesc název: ,,8tudien tibe,r
die Genauig1kc1iJtNO'll T!I'iangulierung·~ke'tten.~'
Oběma kolegúm b1ahOlP,řejeme!
Z kátastrá.lni služby. Mor a v a. Mě,f.. rada Ing. A. Nedoma, p'ověřen dohlér1ací ,lul.hou pro obvlod zem. fin. ředitelství v Emě. - Jmenování měř. Ikomirsaři: Jindřich Dolelžal
(VsetíIi\, S,tan1slav ViaclOV1s.ký (Bmo) .. S I f) v ()ns k 'o: 1. P ,i'i j;a t, i: A. Zit měř. koncipisty: Ing. F,r. Meisner (Lučenec). Ing .. L~cl. }(řiž (KlTUniÍnn),.lni!'. Ka.r.. 13~ousil \k. m. Ú.
BI'ati~l.aVla)a Ing. Rud. MaHvánl'k (insp. k. v. Trenčín). B. Za smluvní měř. ÚŤedníky: Ing.
VI. Dohnal. Ing. Jas. Černý a Ing. Emil Ma,re.lr (všichni IDRp. Jr. v. Koške). U. ~e ~mlllv
ního poměrruvystouuíl: Ing'. 8. K,ovalenko. lIL Zemřel měř. komisař Ing. Ka.rel Riemer. IV.
Měř. kom1s.ařem v 6. pI. s,tupnioi .iml' n o v á n Jan Glašlp[l,r(Zvolen).
tena zelt1ěrněřičským· inženýrem. Na čeRké vy s.. škole technické v Brně slložila dne
15. května. 1003 s vvznamewillÍm II. st:áti'.lí zkoušku Zl' zeměm€ňč. inženýrstvi
sl. Věra
K I í m o v á. Ing. Klím<wá, dcera profesora, deskriptivní g-eometrie rua té~e škole, je první
ŽCll'OU. která na iíesfké vys. škote technické
v. Brně dlosáh~ Mto atkadem;ické hodno5ti.
PraJkrtickou činnost ZllJoojilJanastoupením služby u měř. odděleni města Brna.
Druhé státní zkoušky na oddělení zeměměřičskéh~' inženýrství r. 1932/33 slo'žili:
Če ské vysoké
učení
teehnické
v Praze.
1. Podle výn. milll; šlwl8ltVi a nárr. osvť.ty ze 4. července 1928 pánové: Josef PinMr
ze SaJh 00810v .. Hube·rt Kokeš z TrnavYlla Mor., Josef Klobouč,ek z Libštátu v C., Fr.
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Vlk z Nusli v O., VilÉ'lm Anderle Z· Prahy v 0., JIM'9S1lav RijíLček z Biihače v Bosně. Illja
~Tazarloovyč z Demova. ve :vých. HaIiči, 8tefan DjWg'errov z Pia'llJagj11Ti~tev Bulh., Vladimír
Dohnal z. Příboru na Mor., Totju Ivanorv z Lovnidoiu
v Bulh., MicJm[ Venediikov ze SE·
venu v BJulh.. ~IiI'oslav OuJbm-ka. z KyjoVla na Mor., Jindřich
Pscihorn ze Slavhostic
v Č.,
Oldřich Hrdý z NovéhoJ,ičína
na Mor .. Leon Sairančov z PelÚrohmadu VI Rusku, Josef Zalud
z Prahy v O., Jan Zíka.ze ZbMiček v O., Vbstimil
Blahák 'z Tv1aJroŽlIlé na Mor., Josef
Preclík z l(iosoolce n. OIr1. v O., Dečo Míčev z Leskl(}v~'e' v Bulh.. Alexander
Czapek ze
TIzeszówa v Po181ku, FrantiŠ€ik ChaLoupka z Olesnice v O" Jaroslav Cvalk: z Kněževse u Rak.
v O.. AtlamJaSMečkov ze Šumenu v Bulh .., Dominik NiaVI'ártil 'z, Počátek v O., Karel Ma.tějů
z PelhřirnONa v O" Vladímir Forman z Prahy v O" Joz,ef B~wruilrza RajC€' n. Rajč. na. S1:ov..
Jan Anidlres z Ondřejova v O., Lia.dislav Kříž z Hor. Růžodo,lu v. O., Jan EschleD' z Prahy
v O., VálCla,v Kři~ava. z Kalivod v O.. Oldřich Galař z Kroměřiže na :Mm.. Karel Br:ousil
z FIahy v O" Jvan Aleks.iev z Mwdia,ry v Bulh., Jaromír Zižka z Bílé Tř€mešrté v C., St,.nislav Bílek z Vojic v O.. .Tarosla,v Tuma ze Zižkova v O., Viladimfr Stárek z Krá.!. Vir.o·
hrad v C.. Antonín Vildvald ze Smicllova v O., Yhstimil Doležal z. Prahy XI. v O. Rnd.
)[alh'ánek
'z B1atIlé v O" VlMislav
~a~hunský z Husy v O., Váolav
'5Ia}ol'l1 z Úhonic
v (; .. Emil Horlik z Ces. Skalice v Č., ,liří Hendrj'l',h z KrMka v O., Alo~s Jelíllek z Kutnú
Hory v O., Bohumil JIN'Mlek 'z Jičína v O., V{lclav!{out
z Král. Vinohrad v O" Antonín
Trpka z Vršovic v C., Boruh Feldman z BaJt.i IV Bessa'l'abii. Miloš Mejmar
z Borče v C.,
Vhstimil
Žert ze Skal~kJa v O., VíLC'1av C:mt z Duhi Hory v Č., Bořivoj Kačirek ze Remi.
paI1Ja.t,ínsikuV' Rusíku, Miloš Je1íneik z KlatoV' y C., Bohumi[ Pernica z Pelhřimova
v C.,
KaTel Dom()ČJk~z Čes. Třebové Y C.• f'ranmek
Kuska
z Liptovského
Hr:idku na Sl.ov.,
Jiří Kunov,ský ze Simfe:ropolu v RuS1ku, Antonín HakJen z RaCkova v Ukrajině. Václa.v Ueherzeit z Vinařic v Č., Fra:nrtišek SternW!ald z Police n. Mert. v O., J'Osef WeigeH ze Žiž"k;ova
v O" Alexej Pers,idskov
z Cymljanské
v Rusku.
2. Podle přeehodných
ZkUdtJbních před1pisůze
dne 14. červeneoe 1928 píLnové: Ing.
Vladimir Sedlák Zle Š,těnovic v O., Vojtěch BJnáč ze Seče v O" SlalVomÍf Veselý z VMQv,s,e v O., Jaroslav BOIMč z UšÍc v O" Otaka,r ('!Jarvárt z P1JZlněv O., Grig-orij Šišolill z Timaševskaje
IV R., A,ThtornÍnPice:k ze 8tě,kné v O., Váelav Tomášek z Kříž.anova. v O" Sta·
niElav Suchánek IZ R()Iu.ldnic'ev Č" Josef Beneš ze Stalt.enic v O.. Mícha.i1 Čekunov z Novočerkasku v Rusku, N~o1aj Pe,dče,nko z Pavlohmdu
IV RusklU, VlaiLimír Valdman ze' Světlé
v O" Antolnín Chytí] ze StřeMtic na Mm., Jiří Vladykinz,e
8'rur,atova v Rusku, JarosIav
Vávra z Lomníce n. POD. v O.. Josef Zák z Bezilěko,va v O., Ing. Josef RŮlžič,k!a.z Kun~tá,tu na Mor., František
Svoboda, z Chd.lstu v O.
O e s k á v y s O:k á škola

tec

hni

c k li"
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1. Podle vvnosu min. škol'ství a, n. o. ZE:4. července 1928: Armaševský
Igor z Ch.1lrkova. v Rusku, Boudný Ja,romk z Bahic, na Morra,vě, Bouška Ladislav z Nových Oe:rnovic
11.1 Mor., Ganknv Chrríst.o, KHífaro:vo v Bulh., H:íiek l\fi'1'OsJa.v.Olší. Morava, Holoubek .Jos ..
Hoděiice, Morava, JUll1da Kwrel, Třebič. Mm .. KHmová, VěTa, Ka,r1ín-Praha. Čechy. Kmínek
Jiarwslnv. Smiřice. Oec11:V Koitík vlaďímír, Velká Eíteš, Morava" KII'ej,čiřik .Jiří, Jednov. Morava,. La.dány Dezidé'r. V'rů,tky, Slovensko, LinckJa'l1Jov Stoj~n, Ar3.'blrur, Bu~ha.ri"ko, Mál:al
MirfOislaiv. Archlehov,
Morava, Ma,raoa Frarnti~ek. Mistřirr. Momva,
M.1dža.Tov Ivan, Ki:rilOovo Bulha'I'sko. Micha1ik Bo,humiL Prostrředni Suchá,. Slezsko, Mlčoch .Toser F'ěnčín Mor ..
Petelský Ivan, Gig-en, BUllharsko, PospgjJ Bohumil. Kozlany. Morava, Rybniček
:\lilo~la,v.
Lom11íce. Morava. R:vš:wý nI{lřich, Brno. Morl1ova,.Sa;Iák Emil, Bmo, Mo:r:JN!i, ~t.efka Alois,
Pro:stějov, Morav,a. 'Pornč,ev S tefwll, Za,rajevo, Bulha,rsko, Vojane0 Vladiimk,
MalhoSltoviee,
:Morava, Vondráš Jarosla,v, Tíšnov, Morava.
2. Podle výnosu min. škol. :1.. n. o. ze 14. č:ervence 19?8:Bin,sel Prokop z Malé Blatnic,e na. Morr., Bugajev Dimitríj. Gubskaja v Rusku. O'e,le0hovský Vilém, Vel. Pole na Mor.,
KorrobolV Teodor, Ma~šovrsko v Rus.ku, N,o'V'otný F:ra,ntišek. Hruškv na Mor .. ,a Zlámal Jan,
N,ondmf v Rakousku.
.
Něm

e c k á v Y s o k á š k o I a t e,c hni

c k á v Brn

ě.

1. Podle výnosu mín. škoL a n. o. ze 4. červenc,e 1928: Vi1ibald F1l'anke ze Souše
v Č" Vojt. Sz1ovBll1JSkyz Košic na SL, Bertold B:randnE:T 'z O. Budějovíc, AIf.reď Ludwig
z Albrechtic na Mor., Otto Zeisel ze Svítávky na Mor., Jan Bobretzky z Brna, Petr Kostov
ze sone v BJulhrurSlku, Dimitr. Flol'oV z Vidinu v Bulharsku,
TOl!lJčo Iva-IlJOVz Nové Zagory
v Bulhamsku, GerhOO'd Roha'ich z Brna, Atan as Ra~BlV z GrosnatoV1ců v Bulh3JN;ku, Milčo
Penče.v z TOll'liaJku v Euilhar8lku, Todor J,ordanov :21 :Kam-Omuru v Rumunsku,
Todor Lar
lev z Loveče v Bulharsku,
Josef Hadjev z Varbovky v Bulharsku, a Waltr Kl1lmpe zNej.

deku v O.
2. Podle výnosu m:in. šlkol. a i!l. o. ze 14. července 1928: Vilém PilLhat.sch z Bilovce
ve Slezsku, Frant. Teng-Ier z Bystřice u Horš. Týna v O., Max Mohl' z Ví+,kova ve Slezsku,
Ant. Gorlich z Opavy a Rajmund Wille'rt z E:pzí Loučky na Moravě;
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