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Abak pro ortometrickou opravu nivelace.
Dr. Jaroslav Mrkos. (Dokončení - Fin.)

Přistupme nyní k vyšetření chyb z interpolace. Uvažujme stupnici
nějaké funkce f(x), vynesenou s modulem l na přímce od počátku O a nechť jde
o to, stanoviti na stupnici bod B, odpovídající hodnotě argumentu x. Hodnota x
nechť spadá do dílku Bl B2 stupnice, bodům Bt resp. Bs nechť odpovídají hodnoty
Xl resp. X2 argumentu. Je tedy Xl < X < X2, OBl = lf(xt), OB2 = lf(X9)' Inter-
polujeme-li mezi body Bl B2 okem, dospějeme k bodu Bo takovému, že

- -, BlIBlOBo = OBl -j- ----- (x - Xl),
Xli-Xl

Pak je vzdálenost

BBo =/lff(X) - f(xl) - X - Xl (j(X2) - f(Xt)}I.
I X2 - Xl

Dá se dokázati, že
X - Xl f" (;t)f(x)-f(xl)----(f(XlI)-f(xl)=(X - Xl) (x-XlI)-2 '
Xli - Xl

kde číslo ;1 leží v intervalu Xt X2' Tedy je

B Bo = ~ll(x - Xt) (x - X2)fff (;t)l.

Označíme-li kotu, která odpovídá bodu Bo přesněx + LI Xi, můžeme také psáti
BBo= llf(x + LI Xi) - f(x)1 = l·ILlxil·lf'(;2)1, Xt <;2 < Xli'

Porovnáním obou výrazů plyne

I 1- 1 )1 \1'(;1) ILIXl -21(X-Xt)(X-X2 . f'(;2) I

a uvážíme-li ještě, jak se snadno zjistí, že

I( . )1 (X2-Xl)lI
X - xd (x - Xli < 4 '

V našem případě jde vesměs o funkce logaritmické, t.j. f(x)=logx. Tu je patrně

I A .\ < (Xli - Xt)lI -.k (Xli - :,ct)lI Xli (4')
il x. = 8 . ;12 < 8 . xt2'
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Tak najQme pro stupnici Ip~- P.A I 'pro 'její prvni 6l.st (30"- 95"), že

ILlxtl < lig?, t>i' druhou část (95" -300") pak ILlx; I> ~~~,Celkováchy~a
, ccj~ 5'1,06 5'034

při nasta'Veni teU17je pro první část I Llx I< 10~ ,pro druhou část ILlx I< lOS'
tJ stupnice pro v. je celková chyba v části A (120-250m) I LI v.1 < 2'~~2 ,

I .1. .·c." .... -' 2'02 .' .. i 1'002
; části f,(250-800~) IL1v.! < --ro-' v části O,(SOO-1200m) ILlv.1 <10' .

RovněŽ při ětení na stupnici výsledné lsfa (z) se dopouštíme jednak chyby
nahodilé (index ri), o niž zase předpokládáme, že je co ,doabsolutnílIodnoty nejvýš
rovna desetině stupnicového intervalu, jednak chyby z interpolace (index i). O posledni
se dá dokázati, že

jdg 1'/ [fa(zs)-ja(Zl)]S L f"a(~) I
I ~ S ' '1 [1'a (~)]3 ,

interpolujeme-Ii Il1e~i dvěma sousedními čárkltmi, odpovídajícími hodnotám Zl a z~
argumentu. Jde-li zase specielně o funkci /3 (z) = log z, je .

I Llzil < ~(log ::f.~~< (log ::f.S~~"
kde M= 0'43429 .. , je modul pro převod logaritmu přirozených na dekadické.
Dá se dále dokázati (pro tento specielní případ), že v úseku stupnice výsledné,
v němž je i= S2 - Zl stálé, má posledni výraz maximum na začátku úseku,

Označíme-li A'l levou stranu výsledné stupnice A', A'p její pravou straim
a stejně pro stupnice·B'a O', vypočteme pomocíuvedetiéhovzorce snadno, že je

pro stupnici A'l A'p B'l B'p 0'1 . O'p
, 6'224 1'785 2'776 S'063 8'063 2'604

horni ;tnez I LI Opř, i I ~ 104 1()4 105 105105'
Nyni se mužeme konečně přesvědčiti, zdali je skutečně splněna nerovnost (2), be-
řeme-li tali:.é ohled na chyby z interpolace, které jsme v dřívějším rozboru přes-
nosti zanedbali.· Snadným počtem najdeme, že je horni mez, levé strany nerovnosti
\2) pro stupnice

Az' Ap' Bz' Bp' Oz' Op'
3'44 4·05 3'HO 4'63 3'87 4'31
,10a 103 103 103 10a 103'

Je tedy I LI Opř I<4~~~, Opř. se' dá z abaku určiti skutečně na setiny milimetru.

Jak bylo řečeno už na začátku, píše se ve vzorci pro órtometrickou opravu
místo středního P uvaž ovane tratě střední p=p. celého státníhoúzemLTím vzniká
chyba, která muže pro naši republiku dosáhnouti hodnoty ~,OS% ortometrické
opravy, určené podle ~zorce (1) resp. podle abaku. Nebylo by správné tuto chybu
zanedbati, počítáme-li' Dít. setiny milimetru, neboť mUže dosáhnouti pro ČSR aŽ.
0·1 mm. Správná absolutní hodnota ortometrické opravy je dána vzorcem

O =Ksin 2p.v.1 PH - P.A I,
kde K= 2'52991.10-5, přibližná, tak jak ji dává náš abak, vzorcem

Ópř -~ K sin 2 <p•• vsi PB'-'- PA I '
Je tedy 0= Opř. ~in22p. Bylo by ~ožno sestrojiti abak, který by dával k hod:
'.\ sm p., .

notě Opř., určené z popsané~o.abaku, a k středni šířce tratě p správnou hodnotu O.
Byl by však stejně rozsáhlý, jako abak pro Opř.. Proto bylo položeno 0= Opř+ LI O.
tedy' '. , . •.. ' .. "2' )'. sm p

LlO Opř. (sin 2'(;' - 1 .
__ o ••• __ P.. ...
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.a /byl~sťrojen:abak pro tuto rovnici a to tak, aby dával d o zase naseiiny mili-
"ínetrťr'přesně; Patrně je d o~ o pro p ~ p.. Pro" p = p. je dO - O, tedy

;.. ,.J 5'
l~g4 O:±:;: --:- ct;l. Abychom se tomu vyhnuli, ptejme se, kdy je Id O I< lOs' když
má Op,. největší hodnotu 9'12 mm, tedy k zamídbálli, žádáme-li na aba-kujen setiny
milimetru. Zjistíme, že je tomu tak pro 49°16'49'0" < p < 49°29' 2'5". Tak se nám
rozpadá abak přirozeně na dvě části.

I. část a baku pro d O (pro 47°43'<p <49°16' 49'0").
Má-li dávati abak požadovanou přesnost, musí platit

(
Sin2p ) 20-
sin 2 p. - 1 .( ILI Op;'" I+ Id Op;', I)+ sin 2P;., cos 2 p I· (Id p" I+ Id Pt I)+

5+ Id (dO)" I+ Id (dO), I < lOs'

Podobně jako pro první abak byla tato podminka zjednodušena tím, ze byl zanedbán
nejprve vliv chyb z interpolace. Z podmínky takto zjednodušené

(
sin 2 P) 2 Opi' Icos2P I 5
. 2 -1 ·ILlOpi'"I+ . 2 ·ldp"I-r-ld(dO),,1<10Ssm p. sm p.

plyne nejprve, že musí Id (d O)" I< l~s' t. j. Imax(d O)= 0'02, takže zbývápo~-
minka(bereme-li d p v minutách)

( sin 2 p _ 1) I A o. I+ 2 Op" Icos 2 P I I A , I ~. 2 . il pr" , . 2 . il P n < lOs'sm p. ~ sm p.

Tato podmínka musí býti splněna i v tom nejnepříznivějším případě, což vede
k podmince

nebo, přejdeme-li k intervalům, k podmínce

7'275 Imax (Op;') + 0'7\J9Imax (p') < 30.
Z ní plyne, že promaximálni interval stupnice pro ppořadě ľ, 2', 5', 10', 15',
20', 30', smi býti maximální interval pro Opi' po řadě 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0'5. Skutečně
byl volen pro stupnici p maximální interval 10', pro stupnici Op;' 1mm.

Jde ještě o meze proměnných. Meze pro p byly již udány, byly jen pro sku-
tečné vynesení abaku vhodně zaokrouhleny, aby byly v souhlase s volenými in·
tervaly (dolni mez 47° 40', horní 49°20'). Horní mez proměnné Opi' volena vzhledem
k intervalu 1 mm hodnotou 10, dolní by vlastně měla býti Omm, což by zase vedlo

k potíži, protoze log O=- 00. Protože však má výraz (~in; Ip - 1) největší
sm p.

hodnotn 0'007275 a chceme dostati d O na setiny mm, můzeme vypustiti' z úvah
ty hodnoty Opi', pro něZ Op;' 0'007275 < 0'005, t. j. Op;. <0'6873. Abak pro dO
je sestroJen tak, ze na jednu stupnici jsou vynášeny délky II log Op;', na druhou

délkyl21og( s.in;p " 1.),na stupnici výslednou pak délky lslog d O. Bylo volenl?. " . smp.
11- 100mm, l2= 100mm tedyls -.:-.50 mm.

U; část abaku pro dO' (pro 49° 29' 2'5"<p<51O 4').
ProtožejÉl LI O záporné, sestrojíme abak pro veličinu

-LI 0== ~ d O _ Op;'(1- s~n2p ).
j'~ - . sm 2p.
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Podobně jako v prvním případě najdeme, že stačí volit meze 0'4-10 pro Opř,
meze pro cp zaokrouhleny vzhledem k volbě stupnicových intervalů na 49o 28'
a 510 10'. Požadavek, aby bylo zaručeno LI O na setiny milimetrů, vede k volbě
maximálních intervalů 10' pro cp a 1 mm pro Opř stejně jako prve. Také moduly
stupnic mohly býti voleny stejně, t. j. Zl = Z2 = 100mm a Z9 = 50mm.

Pro levou <stranu&fUlln;Cc 9' J'e .10 Moc/ni,.p.rovvu ,- rárwrne .

~
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hO = Op (:t::::l:s - 1)

Je zřejmé, že můžeme sestrojiti abak pro LI O (viz obraz) tak, že stup-
nice pro Opř je pro obě části stupnice cp společná (jde ovšem od 0'4 do 10 mm).
Stupnice pro cp jsou vyneseny tak, že je první část po levé, druhá po pravé straně
téže přímky. Vzdálenost stupnic volena (v originále) 150 mm. Stupnice výsledná
bude pak pro oba případy uprostřed mezi stupnicemi pro Opř a cp a zvolíme-li
ještě vhodně vzájemnou polohu obou stupnic pro cp, bude dokonce společná pro
obě tyto stupnice. Výsledek, který čteme na této výsledné stupnici, musíme opatřiti
znaménkem + nebo - podle toho, bylo-li cp na levé nebo na pravé straně přímky,
jak je také v abaku vyznačeno.
. Jde ještě jen o to, zaručuje-li abak pro Li O skutečně setiny milimetrů i když

přihlížíme k chybám z interpolace. Odhad těchto chyb se provede podle stejných
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obecných vzorců jako shora, zde uvedu jen výsledek výpočtů: pro levou část

stupnice P je horní hranice absolutní hodnoty chyby v A O 3~~~, pro pravou

část 4~~?, tedy méně než l~S mm. Protože stupnice pro A O byla sestrojena v roz-
sahu od 0,004 do 0'10, znamená to, že horní mez absolutní hodnoty celkové chyby

v A O je 4;~?, tedy skutečně abak dává setiny milimetru.

Spojíme-li nyní výsledky vyšetřování chyb pro oba abaky, vidíme, že horní
mez absol. hodnoty chyb v hodnotě

. 4'63 4,30 8'93
O= Opř+ A O Je lOS + 103 = 103 ,

tedy menší než setina milimetru (tedy je O určeno jistě na 0'02 mm správně).
U žívání a bak u. K danémupR, PA a Vs určíme IPB- PA I", pak z prvého

abaku hodnotu Opř.. K hodnotě Opř a P= PR1PA určíme z druhého abaku AO

(pozor na znaménko!). Pak je 0= Opř.+AO a hledaná ortometrická hodnota je
0= + O podle toho, je·li PB'S PA.

Číselný příklad: PR=50037'25", PA=50035'12", vs=230'5 m. Zde

IpB-PAI=133", PRtPA =50°36', tedy Opř.=0·776, pak AO=-0'0058,
takže 0=0'770 a 0= - 0'770 mm.

Ke konci práce děkuji p. prof. Dr. B. Kladivovi za podnět k práci a různé
rady, pp. Ing. M. Ryhníčkovi a Ing. A. Štefkovi za vynesení abaku pro Opř. a
kol. Ing. J. Potočkovi za vyneseni abaku pro AO.

Z Il. geodetického ústavu české techniky v Brně.

Bésumé. Dans l'article précédent l'auteur décrit la construction ďun abaque a points alignés
pour la valeur absolue de la correction orthométrique de nivellement géométrique pour le terri-
toire de la République Tchécoslovaque. La valeur absolue o de cette correction est donnée par la
formule (1) ou. on désigne par 'PB - 'PA la différence de latitudes des extrémités dn cheminement,
par Vs l'altitude moyenne approchée du meme cheminement. Pour obtenir la précision voulne
0'01 mm ľéchelle de I 'PR - 'PA lest double, le cóté gauche va de 30" a 95" et le cOté droit de
95" a 300". Quant a l'échelle de Vs elle est divisée en trois pal'ties de 120 a 250 m, de 250 a. 80Um
et de 8UOa 12CO m (les échelles A, B, O). Le résu1tat se trouve ďune fac;onanaloque sur les trois
écbelles doubles A', B', O' dont les deux cOtés correspondent a. deux cótés de ľéchelle I 'PB - 'PAl·

Dans la formule pour la correction orthométrique la latitude moyenne du cheminement
partiel été remplacée par la latitude moyenne de la République Tchécoslovaque. Pour corriger
l'erreur ainsi provenant (jusqu'e 1'08 p. c. de la valeur prise de 1'abaque), on a posé: la valem
exacte de la correction orthométrique = la valeur prise de l'aoaque + Ll O et pour Ll Oon a construit
l'abaque auxi'iaire. - Tous les deux abaques out été construites de fac;on pour qu'elles garan-
tissent les centiemes de mm.

Par la cause téchnique l'abaque pour la correction orthométrique sera publié dans nn des
prochaines numéros.

Měřické práce prováděné v režii Státním pozemkovým
úřadem v zemi Podkarpatoruské.

Ing. Václav Z í t e k, měř. rada. (Dokonč. - Fin.)

Aby přídělové řízení v zemi Podkarpatoruské pokračovalo rychleji, bylo
třeba rozmnožiti také úřednický persunál, který půdu přiděluje. Obsazení pří-
dělových a měřických skupin u přiděl. komisařů stalo se přesunem uvolněného
úředniotva z historických zemí, kdle přídělové řízení na půdě zemědělské jest
takřka již skončeno.
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Jak výše uvedeno, pro-vádíí dnes Státní pozemkový úřad v zemLPodkar-
patoruské většinu měřických prací v oboru vlastní působlIlostina základě § 51
k~tastrál. zákona svými měřickými úředníky. Mimo to zadává dosud část 1rrěřic-
kých prací civilním technikům (úředně oprávněným civilním zeměn:rěřičům),
jimž v 'dTívějšich letech byly svěřovány k provedení veškeré mNické prác'e;
'. ,P r a c o v n í p r >O g r a m měř i c k Ý c h s k u p i n j1e velmi rOlZsáhl,ý;a
vztahuje se na veškeré t,echnické úkony od!zahájení přídělového řízení a během
jeho provádění až podefinifivní zaměření přídělu a vyhotovení pozetnnokniž":
I,líhooperátu pro pozemkovou knihu (v případě odlíšností pozemkové knihy od
kat astru) a měřického Blaborátu pro pozemlko'Výik:atastr.Měřic.ké skupiny pro-
vá.dJějí:Opatřují si pomůcky z katastrálních operátů a map, vyhotovují soupisy
přejímané půdy (parcel) a elaborráty pro poznámku záboru a zamýšleného pře-
vzetí, připravují data k sestavení elaborátů odihadních. V letním období pro'Vá-
dějí polní práce venku jako: zaměřují si1Juaci převzatých poz:emků k přídělu
určených tam, kde není shody skutečnosti. s katastrem, provádějí s 'hospodář.
~kými úředníky a místními por~ími sbory bonita ci půdy za úče~emrozvrhu
přídiělové ceny a tuto bonitaci zakreslují do polohopisného plánu, který dřív.e
zhotovili na základě zaměřené situace. Tohoto, po'lohopisného plánu pak použijí
pro návrh a vypracováni grafického plánu přídělu. Ze schváleného· gr~fického
plánu' zhotovují pak vytyč ovací náčrtky, jichž použijík'yyznačení a ohraip.čení
přídělu v přírodě (omezniko'Vání). Poté provádějí definitiVní zaměření přídělu
ve smyslu katastrálnihozákona č. 177 z rOrou1927 a prováděcího nařízení č. 64
z r'o~u 1930 a podle vydaných instrukcI Aa B pro· lmtasilJrálníměřické práce,
které pro účely Státního poz1emko'Véhoúřadu byly upraveny QJběžníky č. j.
23.881/32-pres. a 25.091/33-pres. V zimních měsících v kanceláři zpracuji mě-
řické skupiny výsledky své polní práce. Počítají pořadniceze zapisníků měřených
úhlů a dé~ek a do katastrálních map, vyžádaných od příslušného .katastrálního
měřického úřadU. ve smyslu § 42, instrukce B zakreslujívyšetřené a zaměřené
změny nejprve tužkou apo revisi a schválení katast!rálním měřickým úřadem
tyto změny vyrýsují rumělkou, a no'Vě vzniklé parcely označí po dohodě
s místně příslušným lmtastrálnÍIIl/ měřickým úřadem parcel:aími· čísly černou
tužkou tak, aby byla proz.atím zachována spojitost ještě platného stavu kata-
strální mapy s písemným orperátem katastrálnrm. Nato provedou v mapěvýpo-
čet parcel a dílců nově vzniklých do předepsaného tiskopisu a podte katastrální
mapy a s použitím vlastních polních náčrtků, zápisníků měřených úhlů a délek;
Výpočetních protokolů a pod. vyhotovi přesnou matrici geometrického (poloho-
pisného) plánul,tak zv. o r i g i n á 1, k,terý se pak suchou, zinlwgrafickpu cestou
tozmnoží potřebným počtem kopií. Změny zobrazí měřioké skupiny také v pří-
ruční katastrální mapě rumělkovou tuší. Dále vyhotoví návrhy. ohhLšovacích
lis:t,ůo všech nastaliých změnách katastrálních. Potřebné tiskopisy jako: zápis.
ník měřených úhlu a délek, Výpolčet polygonových pořadů aj pod. dodává
měřiek,ým skupinám aJ'chiv map katastrálních v UžhlOlfodě.

Z uvedeného je1st patrno, žel měřické skupiny obstarávaj~ j!edJnakveškeré
technické p1fácepři řízení přídělovém, které jinde konají měřičtí úředlníci zvlášť
k těmto úkonům ustanovení, kteří mají na starosti j1enpřídělo",é řízení a dozor nad
jeho pro'Váděním, jednak práce měřické polní i kancelářské, které se dříve
v daleko větším měřítkw zadávaly civilním technikům:(úředně oprávněným
civilním zeměměřičům). Při tom dlužnozdůrazniti, že úkony, kte,ré uklád:á § 42
instrukce B státním úřadům, oprávněným podle § 51 katastr. zálwna vyhotovo-
v;ati geometrické (polohopisné) plány jako: zákres změn do ka~str. mapy a do
mapy příruční, výpočet ploch a vyhotúvení ohlašovacích archů, přicházejí
k dobru státní finanční správě, poněvadž, když měřické práce provádějí civilní
technici (úředně opráv. civilní zeměměřiči), vyloonávají tyto úlwny k3ltastrální
měřické úř.adry.

Měřické skupiny zahájily svoji činnost v červenci r. 1932 na zkušebních

1934/118



objektech Ho~ubiné a Dolha. za účelem usměrnění a jednotného postupu práce.
Pracovní' výklon měřických skiupin za první rok byl dosti uspokojivý a, &tále
.stoupá, :takže Se dá očekávati, že po úplném zapracování a seznání místních po-
mědi. docílíme výsledků Vlelmidobrých. Nesmíme ovšem zapomínati, že měřické
práce se. dnes provádějí v krajích převážně hornatých a zaros·tlých, plných
strží a srázd, tediy v terénu k měření nejhorším. Odstraňování poroSltu prose-
káváním, ba i porážení mohutných kmenů ze záměrnýCih linií značně zdržuje
polní .mě~ické práce. D.aJší potíže spočívají v nedostatku pevných bodů, na
kterétřBba měření navazovati, takže mnohdy n'ezbývá než několik objektů
v sousédství zajišť'O~ati společně a vzájemně. JBdnou z nesnází, která velmi
zdržuje práce měřické,je často se vyskytující projednávání hraničních změn
proti selské půdě, kde systém spoluvlastnický (ideální dělba pozemkti) značně
ztěžuje, ba někdy i· naprosto znemožňuje projednání t,ak!ové změny v hrani-
cích mezi půdou přejímanou a půdou ve svobodnémvlastnictvi. Přídělci sami také
mnohdy brzdí řádný chod přídělového řízení a iměřické práce tím, že buďzfina,~čních
nebo i z jiných důvodů odstupu:jí od!přjdě~u, takže je třeba hledati náhradníka
na uprázdněný příděl. U státní půdy přistupuje mnóhdly i ta ,okolnost, že státní
správa nemůže včas odkliditi zporážené .dřetvoze zalesněného a· přidiělova.néhó
majetku státního. Z těchto uvedených důvodu je v'e,lmi obtížno sestavo'Vati
pracovní program na jeden i .více"roků' předem. jak pro akci přidiěloV1QtU,tak
i pro práce měncké. " .

Za účelem posouzení celkové výkonnosti měřických skupin uvedu zde
několik dat:

,.

Pracovní Stav měřických prací
:a výkon

ke dni ke dni I ke dni ke dni'" Druh práce !i:a1 rok.,•...
31. prosín- 31. ledna 1. bře!i:na.o Ke dni 1. listopa-Po<

1. srpna 1933 du 1933 ce 1933 f 1934 1934

1 2 3 4 5 1 6 I 7

a Pro grafické plány se
zaměřuje. 2209 kj 1500 kj - - -

b Pro grafické plány za-
měřeno . . . . . . . 1990 " 3647

"
4912 kj 4912 k:j 4376 kj

C, Vytýčení se provádí na .

ploše . . .'. . . . . 1560
"

140 " . - - /536
"d Vytýšení proveden,o na

plose ..... '... 668
"

1550
"

1805
" 1805 " 1805

"e Definitivně· se zaměřuje 1110
"

2685 "
754

"
754

"
754 "f Definitivně zaměřeno . 1199

"
2934

"
3297

" 926 " 826
",f Elaboráty se vyhotovují 1857 " 2506 " 4767

" 6792 " 6892 "Elaborátů vyhotoveno . 1256
"

1182
"

1182 " 946
"

611 "i Elaborátů odvedeno; lÍ-
středí . . " 408 " 482 "

482
"

1064 " 1399
"

CELKEM: II 12.257 k} 16.626 kj \17.199 kj 117.199 kj \ 17.199 kj

Z3I první rok (od! konce července 1932 do konce července 1933) pra-
"cováno bylo na ploše 12.257 kat. jiter. Pracovní výkon koncem října 1933
sltioll1p~ na 16.626 kat. jiter a ke konci roku: 1933 vykazuje již 17.199 kat. jiter
zaměřené půdy. Z. přehledné tab:ulky je patrno, že nejen pracovní výkon měřickýc~
skupin stoupá, ale je i zřejmý postup venkovských i kancelářských měřických pracL

Z celkové Vý1ffiěry17.199 kat. jiter připadá: . I

1.. N.3J půdu státní • '. = 6740 kj ležící v 26 kat. úz.
2. Napůdll z velkost. MJukačevo (Lrutorica) . = 6666 kj ležící v 28 kat. úz..
3. Na půdu z jinýC!hzabranýcns.ouborů. . = 3793' kj ležící ve 23 kat. úz.

Celkem 17.199 kjležící v7G "kat. úz.
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Civilním t,echnikiim (úředně oprávnenym civil. zeměměřičiim) od konce
července 1932 do konce února 193'4 zadáno bylo k zaměření 3085 kat. jiJt1erpři-
dělené. půdly.

Poz,emkovou reformu čsl. možno právem zařaditi mezi největší revoluční
činy popřevratové. Svými CM. 500.000 nabyvateli piiHy zpiisobila hluboký
zásah nejen do sociálních poměrii čsl. zemědělců, ale vyvolala i významné
změny národohospodářské, národnostní a jiné. Je a ziistane nespornou sIDuteč-
ností, že to byli čes~oslovenští zeměměřiči, kteří značnoo měrou přispěli k rych-
Lému :li správnémlll vybudJování tohoto díla. Od počátku pozemkové rreformy až
po její skončení je všud!e patrna jejich znrucnáJ činnost, Ilieboť pozemková re-
~orma je ve své podstatě rozdělením velikých vlastnických ikbmplexii na drobné
jednotky a vždy všechny práce spojené s opatřením a přípravou měřičských
elaborá,tii jako technického podkladu pro knihovní žádlosti, které pordle stávají-
cích předpisii, byly vyhrazeny činnost,Í zeměměřičů. A nejen to, zleměměřičiim
připadl i úkol zanésti po zaknihování všechny změny do kat,astrálních operátii,
což při množství změn v pozemkové držbě, vzniklých provedením pozemko'Vé
reformY1,VJV'0lalo rozsáhlou činnost úředníků pozemkového katastru. Mohou se
tedy českoslovenští zeměmiěřiči, civilní i státní, právem považovati z,a účinné
spolubudovatele velikého díla, kterým byla pozemko'V'á reforma.

Résumé: Les t.I' a v a u x dem e s u I' a g e é x é c u t é s d a n S I a R u s s i e S u b·
c a I'pat h i q u e pen d a n t 1a I' é f o I' ID e a g r a i r e. L'Office FoncieJ" d'Etat pratique
dans la Russie Subcarpathique le procédé ďattribution sur le sol d'Etat, sur la propriété
de la Société Anonyme de Latorica et sur les autres complexes saisis.

De la propriété d'Etat, jusqu'ft la !in de I'année 1933 on a attribué 11.893 a. c.
des terres et 48.000 a. c. sont encore ft la disposition. Le mesurage de la plupart de
partage est exécuté par O. F. E. dans sa propre compétence, tandis qu'une partie de ces
travaux par les géomětres-experts autorisés. Pour l'exécution des travaux de mesurage en
propre régiede O.F. E., dix équipes de mesurage ont été consituées. Le programme des
travaux des équipes de mesurage englobe toutes les fonctions techniques děs le commence-
ment du procédé d'attribution et durant son exécution jusqu'au mesurage définitif de paT-
tage et l'établissement de l'oeuvre pour le Iivre foncier et le cadastre. Les équipes de mesu-
rage ont commencé leur fonctionnement en juillet 1932. A la fin du juillet 1933 on a travaillé
Sur une superficie de 12.257 a. c., ft la fin d'octobre 1933 l'action des équipes de mesu-
rage est augmentée aux 16.626 a. c. et ft la fin de l'année 1933 les équipes de mesurage
ont présente 17.199 a. c. des terres mesurées.

Stanovení průsečíku spojnice dvou pevných bodů se sekčnf
čarou grafickým způsobem.

Při zakredlování změn do ka-
tastrální mapy je třeba často stano-
viti průsečík spojnice dvoupevných
bodů se sekční čarou. Pokusím se
popsati čtenáMm našeho listu daI8i
možnosti jednoduchého a přesného
gra:fickéhořešenÍ této úlohy pomocí
podCllbnostitrojúhelníkll v nái!ledu-
jících příkladech:

I. Jsou dány dva pevné body;
bod 4 na sekčním listu č. 4 a bod 7
na sekčnÍm listu Č. 7 (viz obraz).

Jde pak o to, sestrojiti průsečík spoj-
nice bodů 4 a 7 s jižní sekční čarou listu
mapy čís. 4 a sevemí sekční čarou listu mapy
čís. 7. Postup řešení:

1. Sestrojíme kolmici z bodu 4 na jižní
čáru sekčního listu čís. 4 a kolmici z bodu
7 na severní sekční čáru listu mapy čís. 7.
Známým způsobem přeneseme patu kolmice
bodu 4 z jižní čáry sekčního listu čís. 4 na
severní sekční čáru listu mapy čís. 7 a
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naopak, při čemž jest nutno dbáti rozličného sražení papíru na jižní sekční čáře listu
Jll.apy ěia. 4 a na severní sekční čáře listu mapy čís. 7.

Tímto způsobem zjístíme na listu mapy čís. 4 a čís. 7 součet úseček d4 + d7 a to
dva výsledky v dovolených mezích od sebe odchylných o rozličnou srážku popiru obou JistiL

Správnost přenesení koncových bodů úsečky d4 + d7 (souřadnicového rozdílu
bodů 4-7) možno kontrolovati od nejbližších společných znaků obou sekčních listů,
zejména od společných průsečíků zobrazených hranic držebnostních se sekčními čarami.

2. Vzdálenost x4 bodu 4 naneseme bez ohledu na srážku papíru na prodlouženou
kolmici bodu 7 do bodu 7'.

3. Sestrojíme-li kolmici na spo inici bodů 7 -7' ve vzdálenosti x4 od severní sekční
čáry listu lUpy č. 7 až ke spojnici bodů 7' - 4', zjistíme úsečku d7.

4. Úsečku d7 přeneseme na severní čáru sekčního listu čís. 7 na západ od paty
kolmice bodu čís. 7, kde obdržíme hledaný průsečík spojnice bodů čís. 4 a čís. 7 se
sek ční čarou.

Podobně přeneseme úsečku d4 ze sekčního listu čís. 7 na jižní sekční čá,ru listu
mapy čís. 4; pří tom jest nutno dbáti rozličné srážky papíru obou listů.

Tímto způsobem byl promítnut bod 4 do bodu 4', bod 7 do bodu 7', čili souřad-
nicový trojúhelník byl posunut směrem jižním, až jeho jedna odvěsna splynula se
severní sekční čarou listu mapy čís. 7.

Hledaná spojnice 4-7 jest rovnoběžná s přímkou 4' -7'.
II. Jsou dány dva pevné body; bod 7 v sek čním listu čís. 7, bod 5 v sekčním listu

čís 5. Běží o sestrojení průsečíků spojníce bodů 5-7 se sekčními čarami listů mapy
č. 5, 7 a čís. 8.

Postup řešení:
1. Sestrojíme kolmici z bodu 7 na severní sekční čáru listu mapy čís. 7, a z bodu 5

kolmici na jižní sekční čáru listu mapy čís. 5.
2. Přeneseme délku y7 z bodu p s rozdílem příslušné srážky papíru na listu mapy

čís. 7 a listu mapy čís. 5 do bodu 5'. LJ•••.•.•.•
3. V bodu 5' vztyčíme kolmici a naneseme na ni délku (součet kolmic) x7 + x5

do bodu 5".
4. Vztyčíme-li kolmici na spojnici bodů 5'- 5" ve vzdálenosti x7 od bodu 5' až

se protne se spojnicí bodů 7" - 5", obdržíme úsečku d5, rovnající se délce vztyě('né kolmice.
5. Z bodu p (paty kolmice bodu 5) na neseme ve směru západním úsečku d5 a tím

jest zjištěn průsečík spojnice bodů 7-5 s jižní sekční čarou listu mapy čís. 5.
6. Podobně sestrojíme průsečík spojnice bodů 5-7 se sekčními čarami listů map

čís. 7 a 8 pomocí úseček 177= 178 a pomocí úsečky d8 dle obrazce.
Při řešení této úlohy byl souřadnicový trojúhelník přenesen na list mapy čís. 5 do

bodů 7" - 5" - 5' až delší odvěsna trojúhelníku splynula s jižní čarou sekčního listu
mapy čis. 5.

III. Spojnici bodů 4 - P nelze sestrojiti způsobem v odstavci 1. a II. uvedeným
pro velké rozměry jedné z odvěsen souřadnicového trojúhelniku (v naší úloze y4 + yP).

Jsou dány dva pevné body; bod 4 v sekčním listu mapy čís. 4, bod P v sekčním
listu mapy čís. 5. Jde o sestrojení průsečík u spojnice bodů č. 4 - P s východní sekční
čarou listu mapy čís. 4 a se západní sekční čarou listu mapy čís. 5.

Postup řešení:
1. Sestrojíme kolmici z bodu P na západní sekční čáru listu mapy čís. 5 a kolmici

z bodu 4 na východní sekční čáru listu mllJlY čís. 4. Vzájemným přenesením paty kolmice
bodů 4 a bodu P na obou sekčních listech zjistíIIie délku úsečky (174+ 17P).

2. Na kolmici z bodu 4 naneseme směrem východním odsunutou délku y..
(y4 + !fP) do bodu Q bez ohledu na srážku papíru.

3. Vztyčíme-li v bodě Q kolmici o délce y.. (174+ 17P) odsunuté na listu mapy
čís. 4 a spojíme koncový bod této kolmice s bodem 4, sestrojíme směr spojnice bodli 4
.a bodu P, viejim prodloužení jest hledaný průsečík spojnice bodů 4 - P s východní
sek ční čarou listu mapy čís. 4.

Způsobem vpředu popsaným byl sestrojen poloviční souřadnicový trojúhelník
s jedním vrcholem v bodě 4. Měřítko, v jakém se má zmenšiti souřadnicový trojúhelník,
jest tehdy nejvýhodnější, když delší odvěsna v měřítku mapy rovná se přibližně polo-
vičnímu součtu kolmic v měřítku zmenšeném, v našem případě %. (y4 + yP), t. j. po-
loviční měřítko mapy.

Posledniho způsobu lze užíti i v případech, uvedených v odst. 1. a II., avšak tam
by byl zdlouhavější. Ing. P. Holý.

Praktická novinka na měření výšky stroje.
Prof. Dr. AJ. Ti c h ý.

Výška stroje i (obr. 1.) se skládá z konstantní části i1, která se odměří pro dotčený
stroj jednou provždy a zapíše do skřínky, a z části proměnlivé i2, kterou nutno odmě·
řovati na každém stanovisku.
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Na měření výškyi2 se uvádí nyní do obchodu velmi praktické ocelové pásmo ze
známé pružné oceli (rolo-stabil), v délce 2 m (obr. 2.). Pásmo a je navinuto do kovového
pouzdra ,b, z něhož se dá snadno vytahovati, uchopí-li se Zl!- výstupek c na konci. Na~
lloře kruhového pouzdra je upevněno drážkov'é vedení d, kterým se pásmo vypřini.uje.
Celý mechanismus je upraven tak, aby pásmo setrvalo dostatečně pevně v každé vyta-
žené délce.

Číslování vyleptané stupnice (ve skutečnosti na r u b u pásma, v obr. 2. je však
nakresleno na líci) začíná osmým cm, poněvadž drážkové vedení d je 8 cm dlouhé.

Při měření výšky i2 (obr. 1.) se přidrží povytažené pásmo za výstupek c na bodě
(botou nebo pomocník) a vyzvedne se pravou rukou krabička, až horní konec vedení
narazí na spodek' háčku centrálního šroubu. Potom se odečte i2 pro spodní okraj vedení
na stupnici pásma. Měření je tedy velmi pohodlné a nejsnazší ze všech způsoM.

, PřesIiostpřistroje je 'velmi dobrá, Předně je nanesení milimetrové stupnice na
pásmu velmi pečlivé, jak bylo zjištěno srovnáním s přesným měřítkem, a pak lze čísti až
na desetiny 'mm, což je zajisté více, než' nutno 1.). ' , "

Résumé. Dans l'article précédant l'auteur décrit un nouveau ruban ďacier (di:t
"rolo-stabile") pour- le mesurage Japide et commode de lil. hauteur de ľinstrument. Le ru"
ban (fig. 2) est remis dans une bOite et peut etre tiré par un appendice a son bout. J~
ruban, étant tiré, glisse dans une coulisse, 8 cm de longueur. La marche de' lamesure
est montrée dans lil. 11\re figure. On lit lil.hauteur sur une échelle en mm,

Zprávy odborné.
Některé zkušenosti získané při přesné dálkoměrné metodě. ,

V teoretických úvahách o používání polární metody nedošlo se u nás dósud
k celkovému a jednomyslnému úsudku. Zatím co se s jedné strany metoda zavrhuje,
pohlíží na ni druhá strana, odvolávající se, na zkušenosti učiněné v cizině, celkem příz-
nivě. Tento článek nemá snad rozmno,žovati tako,vé úvahy, nýbrž podati jen přehled
zkušeností, nabytých při praktickém, použití polární metody při obnovování poz. katastru
v Pražském Předměstí u Hradce Králové. "

Touto metodou zaměřena byla již dří ve část k. ú. Rakovníka !li v minulém roce
větší část ,k. ú. Pražské Předměstí u J;iradce,Králové. V obou případech použito bylo přes-
p,ého Wildova. dálkoměru, s horizontálními latěmi, a je tedy v dalším pojednáno spe-
,cielně o tomto stroji. ' ,

Uvedu nejdříve, jaké přesnosti bylo dosaženo v, přímém odečtení vzdálenof;ltí.
V úvahu přicházejí tu přirozeně chyby jak systemlJ,tické, tak nahodilé. Prvé z nich vy.
žádají ,si pre;>sV9Uzajímavost zvláŠtního po'jednání.(Zmiňuji se jen např. o, chybě
vzniklé chybným posunutím laťové stupnice pro odstranění záporné adični konstanty:)
Do druhé skupiny nutno zařaditi chyby v odečítání, které mohou n~býti ,značného rozsahu
při únavě: oka pozorovatelova, mimořádně namáhaného nezvyklostí dvojobrazu. V prů-
měru z ca. 1300 pozorování zahrnuty jsou, tyto chyby společně a nejlépe bude viděti veli-
kost chyby na následujícím' grafickém znázornění: "

Je' patrno, že chyba v měření, porovnáme-li ji zhruba kvadratickou křivkou,
roste se čtvercem ,vzdáleností.

Průměrná chyba, taJ{, jak óyla zjištěna,pohyoufes6'tedy' oďľdo2 cm při vzdá-
lenosti do 50 m, do 15' cm při vzdálenosti do 15Q m. ~ obrázku je však patrna i jiná
:yěc. Uvážíme-li, že kartirovací mez pro poměr 1: ,10~O jest, 10 cm, vidíme, ž~ body do

1) Dodá V. K I a b a uch, Brno, U severní dráhy 15. - Cena 25 Kč i ,s kožéIiýtti
pouzdrem.
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vzdálenosti asi 100 m jsou určeny B touto přesností. Pro zjednodušení možno tedy říci:
body až do vzdálenosti 100 m od stanoviska stroje možno stanoviti j e d i n o u visurus dostatečnou přesností a není třeba dalších záměr k jejich určení, zvláště, jsou-li určo-
vány po slunci. Body za touto mezí, pokud jde
ovšem o hranice držebnostní, je třeba v zájmu
přesnosti měření zabezpečitá ještě druhou kratší
záměrou z jiného stanoviska, při čemž prvé mil.že
býti užito toliko jako kontroly. Určovati tedy
body blíže stanovisek dvěma záměrami, není hos-
podárné, použitím obou záměr se lepM určení jen
znehodnocuje. Z tohoto předpokladu se vychá-
zelo při provádění polních prací metodou polární
v katastrálním území Pražské Předměstí u Hradce
Králové.

Jelikož toto měření provádíme strojem, budou zde na překážku též všechny vlivy
povětrnostní. Vibrace vzduchu mnohdy znemožňuje měření. Hledíme proto měřiti, zvláště
je-li parno pokud možno v hodinách ranních a večerních, kdy se vzduch tolik ne-
chvěje. Duiežitým činitelem je též osvě~lení latí. Visury po slunci určíme s daleko větší
přesností a na větší vzdálenost, než visury proti slunci. Dpporučuje se tedy. měřiti
v dopoledních hodinách se stanovisek od východu k západu a odpoledne od západu
k~~od~ . .
. Podkladem měření jest stejně jako při měření polygonovém síť polygono~ch PO"
řadů, z nichž každý bod je stanoviskem stroje. Poněvadž možnost určení bodů jes,t dána
vzdáleností až do 150 m, jest nutno polygonovou síť pro území polárně zaměřované pří'-
slušně zhustiti. Vlastní polní práce při polární metodě rozdělena je na dvě části: a) práce
II stroje a b) práce s vyhotovením polního ll.áčrtu.
. a) Pro práci u stroje nutno uvažovatil1vě složky: jednak stroj sám, jednak pří-
slušnou dálkoměrnou lať. Stroj je třeba orientovati vždy na bod co nejvzdálenější, ležící
v témžesekčním listu a pokud možno k se~eni položený. Důležitost takto provedené
orienta.ce ukáže se nejlépe při kartirování, kde je nutno vynášeti vždy od nejdelší zá-
měrné přímky, aniž by se musel počítati prusečík se sek ční čarou. Na krátkou záměrnOU
přímku nedá se vyná.šecí přístroj přesně nastaviti. To jsou dvě hlavní zásady, na .které
Je třeba upozorniti při práci strojem. .

Stavění dálkoměrných latí je prací figurantů. Lať staví se do výšky stroje, aby
nemusely býti počítány rózdíly z ~šky stroje a latě. Staví-li se lať přímo na určované
body, není třeba uvažovati chybu' z centrování; pokud snad by se stala, musí býti pod
dovolenou mezí. Také chyba z nevodorovného postavení latě nebo z nesprávného za-
řízeni latě do kolmé polohy na záměrnou přímku dalekohledu, nepřichází v úvahu, ne-
boť obé pozorovatel zjistí snadno přímo v dalekOhledu tím, že střední čára' lati nezto-
tožňuje se s horizontální nití nitkového kříže. V{-iimkou byl by jen případ uchýlení latě
z roviny kolmé na záměrnou přímku dalekohledu, když střed latě by .byl v stejné výšce
jako střed dalekohledu. . .

. Daleko nebezpečnějším zdrojem chyb jest však nemožnost postaviti lať přímo na
některé body, jako jsou rohy domů, středy sloupů a pod., kde v tom zabraňuje kon-
strukce stativu latě. V těchto případech je nutno stavěti lať mimo (v prodloužení stěn
do směru záměrné přímky) a délku prodloužení k skutečnému bodu přímo odměřovati.
I -to jest prací pomocníků, a je tedy v tomtop'řípadě pozorovatel na' nich zcela závislý.
Je to jedna z velkých nevýhod této metody.

b) Podobně jako u metody polygonové vyhotovuje se· polní ná,črt venku v poli
v určitém měřítku. Tu jest třeba upozorniti na jedno: Je dobře orientovati okraje listů
polních náčrtů vždy jedním směrem (obyčejně k severu), poněvadž jinak se lehko stane.
že, ačkoliv jsou všechny polyg. body na polních náčrtech, objeví se při ruzné orientaci
okrajů volný úsek mezi listy, a body do něj náležející není pak možno zobraziti. Další
důležitou složkou je pak orientace polního náčrtu. I v tomto případě orientujeme pro
pohodlnější a přesnější vynášení na bod vzdálenější, tentokráte ovšem na, takový, který
Jest ještě na příslušném polním náčrtu. Ve většině případů není tento orientační bod
totožný. sorientaěním bodem stanovíska,. voleným, jak výše uvedeno, se zřetelem na po-
hodlnější zobrazení, a proto je nutno orientovati při většině stanovisek dvakráte. T~to
druhá orientace ostatně velmi dobře slouží jako kontrola při uzávěrce měření.
_. PO;lěv.adž při. obnovováni poz. katastru., v .Pražském Předměstí u Hradce Králové
byly omezníkovány všechny držebnostní hranice. i jejich lomy, nebylo přirozeně pOe
užito k označování podrobných bodů kolíků, nýbrž' byly tu číslovány přímo zasazené
I1lezníky, kdežto body, které nebyly hranicemi,' jež nebylo t~eba oměřovati (na př. hra-
~ice vodních náhonů a příkopů, kultur v jedné držbě atd.), nebyly označovány vůbec
a. příslušná čísla byla zanášena jen v zápisnicích .0 polních n.áčrtech. Takto vyhoto-
vený polní náčrt doplňoval se pak potřebnými ohvodovýmiměrami a současně vytaho-
val tuší. ..

Oměřování postupuje velmi rychle, takže denně dokpnčí. se několik náčrtů; adjus·
tovati riáčrty je po'ťřebné prá.vě tak, ,jako u metody pravoúhlé, ale kromě toho !'le musí
doplniti číslováním bodů a rayony. Dále jest třeba prováděti v zápisníku i redukci urče-
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ných délek o výškový úhel, která však ve většině případů je nepartná, a do 10 30' na
100 m nepadá vůbec v úvahu. Tuto práci jest třeba provésti každý den po ukončeném
měření. Tím se práce kancelářská, nehledě k jejímu nahromadění, prodlužuje asi o
Ya času proti oné při měření metodou pravoúhlou.

_ Z uvedeného jest patrno, že je při měj-ení polární metodou třeba dvou technickýeh
w'edníků, jednoho k stroji a druhého, který řídí celé měření, ke skizze.

Polární metodou v Pražském PředměRtí u Hradce Králové zaměřeno bylo za
spolupráce měř. koncipisty Ing. Ceynara 100 ha meliorovaných luk s příslušnými náhony
a propustky v době 31 pracovních dnů i s komisemi a omezníkováním držebnostních
hranic.

Ačkoliv má tato metoda některé "tinné stránky, možno ji celkem doporučiti pro
obnovování pozemkového kata,stru vhodných území.

Bylo by pojednati ještě, jak úsporně zaříditi práce kancelářské, aby i po t(;to
stránce metoda vyhOtvovala dnešním požadavkům. O tom později.

Ing. Ignác Háva.

Literární, novosti.
Posudky.

Geodesie nižši. Podle přednášek prof. Dr. J. R Y š a v é h o. Praha, 1934. Nákladem
Ústřední vydavatelské komise při Oes. vys. učení techn. Stran 878 litogr. a 6 dvojitých
tabulek. Cena I. a II. dílu úhrnem 100 Kč.

Ústřední vydavatelská komise, která je složena ze zástupců sborů profesorských
a odborných spolků posluchačských, stará Se o zlepšení organisace studia našich tech-
niků přes obtížné poměry finanční. Vydané dva díly geodesie nižší jsou ukázkou práce
odborných spolků studentských s profesory, kterou má se usnadniti a prohloubiti stu-
dium zvláště hlavních předmětů jednotlivých odborů.

Geodesie nižší je takovým základním předmětem pro zeměměřičské inženýry, neboť
na ní jsou vybudová.ny další podrobné přednášky a aplikace v různých směrech. Právem
zařaděna byla do prvého ročníku, aby poskytla posluchači náležitý přehled o jeho bu-
doucí práci a jeho úkonech.

V litografovaných přednáškách můžb autor upraviti si látku a probírati ji podle
svých pedagogických zkušeností s ohledem na zavedený postup cvičení praktických a
rýsování, v němž je jistě určitá výhoda proti knize tištěné.

Po vysvětlení základních rozdílů meZI nižší a vyšší geodesií, přechází autor k mí-
rátr. délkovým, úhlovým, k přístrojům měřIčským, k dalekohledům, popisuje olovnice,
libely a přístroje pro měření malých délek a úhlů, vernier, klín a šroub. Autor opustil
u nás užívaný výraz nonius a nahradil jej vhodnějším vernierem. Pak probírá, usta-
novky, ložiska os, stojany, stabilisování a signalisování bodů, jednoduché stroje úhlo-
měrné, dále theodolit, stroje magnetícké a btůl měřičský. Na to popisuje latě, pásma a
přístroje k nepřímému optíckému měření délek až po nejnovější konstrukce. Na to za-
bývá se zásadami vyrovnávacího počtu pro pozorování přímá, zabývá se theorií chyb.
Chyby dělí na hrubé a nevyhnutelné, nevyhnutelné na systematické a nahodilé, leč ani
systematické ani nahodilé nejsou dosti případným pojmenováním, dosti přiléhavým
k pojmům, které má autor asi na mysli. Na to probírá aritmetický průměr a chybu prů-
měrnou pro přímá pozorování.

Na to probírá stati z výkonného měřičství, vytyčení přímky, měření délek, úhlů
vodorovných a vertikálních. Na to uvádí řešení úloh v pravoúhlé soustavě souřadni-
cové, předpokládaje severní větev meridianu nulového za kladnou osu +X a hodnoty + y
na východ od osy X a hodnoty - y na západ. Opírá se při tom o usnesení kongresu
Mezínárodní federace zetr.líměřičské v Paříži. Katastrální předpisy republiky českosloven-
ské vycházejí z opačného předpokladu. Nato odvozuje autor základní rovnice pro vý-
počty v soustavě souřadnicové, řeší protínání vpřed, zpět. polyg-onový a busolní tah a
některé další úlohy. Pak přikračuje k úloham o vytyčování oblouků, načež přístupuje
k mapování katastrálnímu a topografickému a končí transformací souřadnic z jedné
soustavy do druhé.

Ve druhém díle začíná měřením výškovým, probírá trig-onometrické měření výšek
a jeho přesnost, dále nivelací. stroje nivelační, methody nivelačn'í, zase zkoumá přes-
nost a vyšetřuje dopustné odchylky.

Popisuje mezinárodní přesnou nivelaci a značky užité v republice československé.
Nato probírá vrstevnice a úlohy v nich řešené. Poté přistupuje k barometrickému mě-
ření výšek, odvozuje základní rovnice a probírá práce polní.

K tomu druží se stať o tacheometrii, práce pro zaměřování a postup prací polnich
i kancelářských. Na to probírá polární methodu s optickým měřením vzdáleností a různé
druhy vynášecích přístrojů. V následujícíCh statích zabývá se tr,ěřením a výpočtem vý-
měr jednotlivých pozemků z měřených délek, ze souřadnic, planimetrem a uvádí před-
pisy katastrální.

Končí pak vyrovnávacím počtem prú pozorování zprostředkující a závíslá, k če-
muž připojena jsou řešení pro vyrovnání souřadnic a nivelací. Autor zařadil do svých
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přednášek všecky i nejnovější novinky a kromě toho zařadil při jednotlivých statích
stručné historické poznámky.

Je třeba oceniti snahu autorovu, ab)' ve svých výkladech obsáhl zásady celé nižší
geodesie, aby tak usnadnil posluchači zememěřičského inženýrství vniknouti do látky
ve speciálních přednáškách dalších vykládané. J. Petřík.

• B a e s c hli n - Z e 11e r: Lehrbuch der Stereophotogrammetrie mit besonderer
Beriicksichtigung der Gerlíte der Firma Wild in Heerblugg. Stran 515, cena 44 šv. franků.
Vydáno v nakladatelství OreH Fiissli v Curychu, 1934.

Spis obsahuje: 1. díl: Všeobecnou teorii stereofotogrametrie s teorií chyb, foto-
grafii, optiku s příspěvkem továrníka Wilda, stereoskopické vidění, vnitřní orientaci ko-
mor, popis autografil. s příspěvkem Dra Wilda o autografu, zvláště o jeho korekčních
zařízeních. - I I. díl: Pozemní fotogrametrii se zvláštním zřetelem na švýcarské stroje.
švýcarské práce a zkušenosti. Hlavní rysy této metody, použité na výzkumných cestách
s poukazem na práce R. ř'ínsterwaldera na Pamíru. Popis Wildovy soupravy pro foto-
grafování blízkých předmětů a její užiti curyšskou policií. - I I I. díl: Leteckou foto-
grametrii. Popís různých komor a způsobů fotografování, problém vnější orientace a jeho
řešení na autografu, zpracování leteckých snímků, určování nových vlícovacích bodil.,
přesnost letecké stereofotogrametrie, její hospodárnost a užití. -

Za zvlášť cenné partie díla lze považovati: Dokonalé teoretické rozbory, teoretický
podklad a konstrukce Wildova korekčního zařízení, vylíčení organisace fotogram. prací
ve švýcarsku s detailním popisem všech příslušných úkonů.

Čtenář může se obeznámiti nejen se všeobecnou i specielní teorií stereofotogra-
metrie, vypracovanou prof. Baeschlinem s obzvláštní, jemu vlastní důkladností a hladkostí,
ale též s praxí fotogrametrickou, o které píše známý pracovník ze švýcarské Landes-
topographie docent Dr. ZeHer. Okolnost, že jsou ve spise probírány z valné částí stroje
a metody švýcarské, možno pokládati za určitou přednost z toho důvodu, že při obsáh-
losti dnešní fotogrametrické vědy může býti vše popsáno do úplných detailů. čtenář,
který nemá příležitost prakticky provádět fotogrametrii, je zde upozorněn na každou ma-
ličkost, jejíž znalost bývá nutná pro získání náležitého pojmu o fotogrametrických
pracích, lišících se v mnohém od běžných geodetických metod. Ti, kteří jsou zaměstnáni
u jiných aparátů než Wildových, mohou obohatiti své zkušenosti novými, velmi cennými
poznatky. Význam spisu pro majitele Wildových souprav není tudíž třeba zdůrazňovati.
Přesný a přehledný popis polních a kancelářských prací dává praktické části spisu ráz
úplné fotogrametrické instrukce. Jest to zajisté výsledek bohatých zkušeností švýcarských
inženýrů, kteří dovedli výborně zorganisovat fotogrametrickou službu ve svém státě a
mohou se vykázat také krásnými výsledky. Tyto výsledky možno vysoko kvalifikovati,
neboť vyhovují přísným předpisům pro katastrální a topografická měření švýcarská a to
jest jistě nejlepším vysvědčením tamním přístrojům.

Škoda, že se autoři omezili na stereofotogrametrii a nevložili stati o fotorestituci,
která jest také v Bernu vydatně užívána, jak jest známo z referátů Ing. Schneidera.
Pravděpodobně čekají na zkušenosti s novým Wildovým restitučním strojem, na které
jest i naše odborná veřejnost zvědava, do jaké míry se liší jeho funkce a výkonnost od
čs. Kolář-Mahrova !!troje, konstruovaného na stejné myšlence Dr. Odllnkrant;l:e (pět volnvstí).

Celkem možno říci o této nové knize, že jest dokonalým dílem v oboru vědecké
i aplikované fotogrametrie a skvělou representací nejen vysoké školy technické v Cu-
rychu, ale i švýcarska vůbec, neboť mezi řádky autorů projevují se stále stopy vzácné a
příkladné spolupráce vysoké školy, úřadů a soukromých podniků. Mes.

Vlad. Háj e k. Dr. techn.: Vojenská výchova na vys. školách technických. Před-
nášky o brannosti. Sv. 1. Praha 1934. Str. 44.

Pozdě, ale přece přistupují technikové k řešení otázky brannosti. Po převratu bylo
obecné přesvědčení, že technikové v armádě budou míti, ne-li vedoucí, tedy aspoň rozho-
dující vliv. Také prvé návrhy na místa v důstojnických sborech byly přiznivé pro tech-
niky, bohužel že technikové nevyužili těchto okolností, následkem toho při systemisaci
byla místa seškrtána a dnes už jsou jim dostupna jen místa při ústavech vojenských.
Ve zbraních pozbyli míst svých a do hlavního štábu se jen mimořádně dostanou. Pod
titulem, že jsou "vzácným materiálem", je jim odňata možnost dosíci vedoucích míst
v armádě.

Zachmuřená situace zahranični a těžké poměry dnešní žádají řešení otázky branné
výchovy techniků odvedených i neodvedených, poněvadž v případu mobilisace budou
všichni povoláni.

Autor - do letošního roku velitel inženýrské koleje - sestavil ve svém spisku
zajímavé zprávy, jak se provádí branná výchova v Rusku, v Italii, ve Francii, v Polsku,
v Anglii a ve Spojených státech amerických, v Německu a Maďarsku.

Kromě toho zpracoval svůj návrh na vojenskou technickou výchovu na vys. učení
technickém v Praze, takže zavádí všeobecně povinné přednášky, a kromě toho pro do-
brovolně se věnující posluchače - po absolvování odborného studia - tak zvaný vojen-
ský průmyslový semestr, pro vybrané posluchače v počtu asi 80. Tento vojenský prů-
myslový semestr měl by sekci strojnicko-elektrotechnicky-báňskou, sekci chemickou a
sekci hospodářsko-technickou. Všecky tyto návrhy jsou opatřeny programy pracovními.
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Spieek je psán s láskou a nadšením technika pro práci technickou v
by býti čten a podrobován diskusím v odborných spolcich~ inženýrských,
dovedla lépe oceňovatí práci techniků v armádě. >

~ V,'lJšlé knihy.
. Ústřědní vydavatelská komise při Čes. vys. učeni technickém v Praze vydala v tomto stud. roce násle-

duJlci přednášky: O r. K u b e c: Zákony komasační Kč 7'-. Ing. Dr .. ' R y š a v ý: Geodesle nižší 1. dli. Kč 50'-,
II. dlLKč 50'- .. 1n g. j. Pe tři k: Nauka o poz. katastru čsl. repubflky. Kč 18'-. Dr. K u b e c: Lesnt zákony.
Uvedené ceny JSou platny pro posluchače vysokého učeni technického.

. E. P révo t et P. Co t t in e t: Tralté théorlque et p.ratlque de Topométrle (Planlmetrle et altlmétrle).
Vydal J. B. Balliere et Fils, 19, Rue Hautefeuil1e. pans (VI'), 1934.Stran 608. Cena 130fr. brož.

armádě a měl
aby veřejnost

A

Odborná. pojednání'" časopisech.
. věstčnik Inženýrské komory pro CSR., čls. 16. Dr. j. C h o c h o I: Osnova řádu stavebniho a osldlovacl
plánováni. ; 18. Unifikačni zákon o civilnich techniclch.

Hornický Věstník z 1934. Dr. F. Č ech u r a: Měřické základny dúlnÍch map Stát. báňského ředitelstv!
v Jáchymově. Týž: Frlčova souprava pro dúlnl měřenI.

H. D. I. Mlttellungen, čls. 17/18.Dr. H. L 11s c hne r: Uber die Arbeiten der Baltlschen Geodlitischen
Kommission.

Beltrlige zur angewandten Geophyslk, čls. 2 z 1934. F. Č ech u r a: Untersuchungen aus dem Gebiet
der angewandten Geophysik des Staatl. Geophys. Instituts der Tsch. Republik in Praha.

Sobota, čls. 33 z 1934.Ing. O. Cv r k: Potřeba nové úpravy vyvlastňovaclho řizenl pro ziskánl pozemkit
na pritce veřejné. '. .

Věstnik ministerstva spravedlnosti, čls. 78.Výnos min. sprav. ze dne 12/6 1934Č. 28.431o obnoveni map
knih pozemkových, zemských desk, knih zelezničnich a otisclch katastrálnlch map pro zakládáni nových knih
pozemkových.

Stavba měst a venkovských obci, č. 12, roč. V. Dr. E. Hru š k a : Komunikačni siť v krajinném řešeni
(pto nedostatek peněz bude dalšl vydáváni tohoto cenného časopisu zastaveno).

Journal des GéomHres - Experts et Topographes Fran~als, čls. 166 (srpen) .•Le congres de Londres;
S a h n a z a r o ff: Recherches géophysiques. R. Dan g e r: Le géometre en jougoslavie. Cis. 167(záři). Dan g e r:
Conservation du cadastre. Bar rot: Coordinatographe it correction. R e d o u x: Vieux cadastre de la Savoie.

Geometarskl I geodetskl G1asnlk. 1933, čís. 6. M i IO šev i é: Nejvhodnějšl rozděleni váh úhlťt v základ·
nové siti. (Pokrač.) Mil j a n i é: Ohraničováni katastrálnlch obci a parcel. Perko j o sip: Použiti některých článkit
zákon" o pozemkovém katastru v praxi. e. R.: Terenní výzbroj Zl měměřiče. Geodeti v desetíletém boji o zlepšeni
hmotného i morálnlho postavení. 1934: Cls. 1. Typ internacionálniho katastru. V i <10j k o v i é : Zkoušeni poly-
gonálních pořadťt. Trh u I j: O paušalnlm placeni zeměměfičit u nového měřeni. CIs. 3. Geometr v jihoslavii.
K r a I j : Ustanovovánl prostorových hranic práv na pozemku. - S v e čni k o v: Co je dosud vykonáno na novém
kataRtrálnlm měřenI. K o s ti č: Katastr Bělehradu. S v i š t o v: Výpočet souřadnic uzlového bodu v polygonálnl
slti. U n g a$o v: Dřívějši katastr v Dalmaci!. K o h r: O výpočtu délkových i přičných odchylek v polygonálnich
pořadech. Z i van č e v I č: Výpočet polygonální sltě připojené na trigonometrické body budapešťské soustavy.
Přehled cizlch časopisit.

Zeltschrlft fllr Instrumentenkunde. R o čn I k I 933. Seš. I. Rec ker: Rťtzné závěsné theodolity Bran-
denberg-Hildebrandt. (Popis 3 tYPú2ávěsných theodolitťt.) Str. 38. We r km e i s t e r: Zkoušky přesnosti auto-
redukčnlho tachymetru fy G. Butenschon. (RozdU mezi timto strojem a tachymetrem Hammer-Fennelovým.
V dalšlm člselné výsledky zkoušky přesnosti.) Seš_ 2. M e ye r: Kinematický rozbor mathematických přlstrojťt.
(Kinematické zákony hnaclho soustroji.) W e r km e i s t e r: Zeissúv tachymetr. We r km e i st e r: Dvojobrazový
dálkoměr Fennelťtv. (Popis principu. rozdlI mezi Kernovým dálkoměrem a srovnáni s dálkoměrem Bosshard -Zeis-
sovým. Použiti při polygonálních pořadech do vzdálenosti 150m. Clselné výsledky praktických zkoušek.) W e r k-
mel s t e r: Odeéltacl mikroskop s čočkou posuvnou ve směru dělenI. (Nově zavedeno fou Heyde. Pomocná
stupnice s nejmenšlm dflkem 10". Odhaduje se I ".) Str. 95. Z přehledu literatury: Obsáhlý cenlk Geo 107
fy Askania Werke v Berllně. (Popis geodetických a astronomických přístojit a pomťtcek.) Cenik Geo 111 od
'téže fy. (Popis magnetických přlstrojťt.) Nové ceniky fy W. Breithaupt a syn v Kasselu a fy Max. Hildebrandt
ve Preibergu. Seš. 3. Weber·Kernťtv planimetr. GerhardGrUss, Berlln. (Popis a theorie tohoto planimetru.) Re-
cense .Pruského měřeni země. Hlavni trojúhelníky". Vydáno triangulačnl kanceláří říšského zeměměřičského
ústavu. Recense .VýroČni zprávy řlšského zeměměřičského ústavu". Str. 143.Recense .Zeměměřičského kalen-
dáře". Seš. 4. We dem a y e r: Nový odečítacl mikroskop. Seš. 5. F u s s: Nový logarithmlcký počítacl stroj a
v sešitu 6. Seš. 6. Lil dem a n n: NovÝ busolový theodoht fy Hildebrandt. Seš. 7. B e c ker: Dvojobrazový ni-
velačnl stroj. Seš. 8. Lil dem a n n: Vyšetřování Hildebrandtova tachymetru se šroubovým dálkoměrem. Seš. 11;
Mil h I i n 11::Zkoumáni děleni kruhu dvěma zpitsoby a vJ.světleni rozporit při tom vzniklých. Seš. 12. Ber n d t:
Zkresleni fotografických vrstev. We r k m e i st e r: Počttaci stroj Sprossenrad na elektrický pohon.

Dr. Ing. A. Pokorný.
Zeltschrlft fllr Vermessungswesen. Č. 14. Pf i s t e r: Das Gesetz vom 3. VII. 1934 der Grundstein zur

Reichsvermessung .. S c hne í der: Steilwinkel-MesRungen mit ZeiB-Theodolit II. (lIl. und IV.) und Zusatzprismen.
Č. 15. Ne b e: 1st eine Herabsetzung der Ermlldung heí genaueren Kreisteilungsablesungen an geodiitischen
Instrumenten durch Zwischenschaltung von Farbfiltern mllglich? (a čls. 17). E f ing e r: Dle Auflllsung eines
Systems linearer G1elchungen mit mehreren Unbekannten und groBen Koeffizienten und Absolutgliedern mittels
der OauB'scJren Additions· bzw. Subtraktionslogarithmen. E g g e rtu n d Br e n JI e c ke: Das Institut fl!r
Vermessungskunde der Technischen 11.0chschule Berlin in seiner neuen Unterkunft. C. 16. L Ude m a n n: GrllBe
und Leistung von Nonientheodoliten. C. 17. Lil dem a n n: E. Wandhoff t. S c h u m a n n: Vektorísche LlIsung
der Bundschuh'schen Auf~abe. Hristow: Noch weitere Bemerkungen zu Krllgers Koordinaten·Transforma-
tionen, Nit t ing e r: Eimge Bemerkungen zu Fehlerverteilung bei Polygonzllgen. Her r m a n n: Indirekte
Streckenmessung mit dem BoBhardt-ZeiB'Tachymeter. Č. 18. Zur Frage der Westwanderung von Hauptdreiecks-
punkten im bayrischen Alpenvorland. r. S.

AlIgemelne vermessungs-Nachrlchten. Č. 20. K é t t e r: Neue Wege der Enteignung. Dr a ke: Unter"
suchungčder Genaulgkeit und Wirtschaftli chkeit der Entfernungsmessung Sltd. (pokrač. z Č. 18, 19,ukončeni v čls.
21, 22). . 22. D rec h s e I: Die Agrarpolitik des faschistischen Italiens. Č. 23. M e r k e I: Zur maschenweisen
Abbildunj!' von Dreieckspunkten (a Č. 24). Ker I: Fehlerg-Ieichunl(en fllr g-ebrochene Strahlen. F. S.

Schwelzerlsche Zeltschrlft flir Vermessungswesen und Kulturtechnlk, č. 6. Moll: Eine Korbbogen·
aufgabe aus d$'r Praxis. Poznámky: Mllller, k čls. 5 J. Sommer. Č. 7. M o II: Das neue Trassieren von Bahnen
und StraBen. C. 8. Berichte Ilber den Londoner KongreB. A I b rec h t: Die Anwendungsmoglichkeiten der Kurven·
absteckung verrnittels Evolventen. F. S.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Zrušeni expositury kat. měř. úřadu v Jablunkově nabývá účinnosti dne 1. října

1934 a od toho dne přechází působnost expusitury na kat. měř. úřad v Čes. Těšíně.
Nové předpisy o zkouškách pro uchazeče oprávněni civil. technika jsou obsaženy

.vevlád. nař. ze 4. července 1934 Sb. z. a n. 149.
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Norma1isovaný formát geometrických plánů Izavádí vládní naříz.ení ze 4. června 1934,
č;.100 SIi): z. a ID. Ve čI. III je uvedeno: UstanoV'eIIlIíJ§ 43, pdism.A, a), bb)vlád. nař. z·e dne
2:t '..krv&na 1930, Č. 64 Sb. z. a li., lnění se, pokud se týče rozměru geometrických (polo-
hopiJsných)plánů a jejich Ipiřílohtak, že ode dne' účinnosti tohoto nilliřizeniwž do 31. pro-
Si ne e 1936 j s o u při pUlSt n y kromě dOlsavadlnichmozmerů 21X 34cm též r o z-
m ě TY 2 1OX 297 mm, kdežto od 1, ledna 1937 jsou příPUMnYtoliko rozměry, stanovené
platnýW SI01ldnímijednacími řády- pro sbírky ve'řejný(')hl~stin, t. j. lPOuzeformát normllli-
sovaný.

Zprávy spolkové.
z Jednoty čs. úř. autor. civilnich geometrů v Praze. Schůze pracovního výboru

Jednoty konala se dne 4. srpna 1934 za přítomnosti 10 členů.
, Po zahájení schůze předsedou Ing. Fiirstem sestaveny připomínky k návrhu zá-

kona o civilních technicích (unifikačního). Připomínky tyto podány byly Inženýrské
komoře. Vzhledem k tomu, že za Slovensko a Podkarpatskou Rus neměli členové na
pracovní schůzi výboru svého zástupce, usneseno požádati Inž. komoru, aby. Prac. sekci
Inž. komory v Bratislavě vyzvala k podání samostatných připomínek. Usneseno dále,
aby předseda Ing. Fiirst s jednatelem kol. Vlkem ohledně některých připomínek v Ini.
komoře si sjednal informa.ci.

Kol. Faltus podal stručný referát o své cestě a účasti' na pátém mezinárodním
kongrese geometrů v Londýně' a slíbil uspořádati podrobnou přednášku.

Usneseno blahopřáti p. Ing. Dr. techn. Josefu Růžičkovi, měř. radovi, redaktoru
"Zeměměř. Věstníku" atd., k jeho promoci na doktora věd technických na vysokém
učení technickém v Praze.

Usneseno požádati Inž. komoru, aby zakročila proti dvěma kolegům pro přestupky
jednacího řádu Inž. komory, resp. přestupky § 13 ř. z. č. 77 ze 7. května 1913a § 14 nař.
st. minist. z 11. prosince 1860 a předvolala je před čestnou radu. Mimo to vyřízeny in-
terní věci Jednoty a po přednesení pokladní zprávy kolegou Kuralem schůze skončena.
Příští schůze pracovního výboru bude včas svolána.

Opr a v a. Ve zprávě o schůzi pracovníhovýboni Jednoty, konané dne 2. června
t. r., v odst. 6. a 7. na řádku 4. má správně býti: "sdělání regulačních plánů".

Ref. Ing. Vlk.
Z Jednoty čs. úř. autor. civilnich geometrů v Praze. Schůze pracovního výboru

Jednoty konala se dne 1. září 1934 za přítomnosti sedmi členů (kol. Fiirsta, Prokůpka,
Janče, Jana Černého, štěcha, Vlka a Hrušky; omluvili se kol. Faltus, Ročák, Petrák
a Dítě).

Předseda Ing. Fiirst přednesl informaci získanou v Inž. komoře o některých připo-
mínk'ách a o dodatečných připomínkách kole~ů Janče, Talaše a Faltuse, týkajících se
návrhu unifikačního zákona o civilních techmcích. Dne 10.t. m. na schůzi představenstva
Inž. komory bude rozhodnuto o stanovisku k referentskému návrhu tohoto zákona.

V záležitosti substituce kolegů, zvláště zemřelých, usneseno intervenovati v Inž.
komoře, jelikož dosavadní způsob stanovení substituta neodpovídal jednacímu řádu Inž.
kom()ry.

Bylo nám referováno kol. Prokůpkem, že ke konci tohoto roku vyjde zvláštní číslo
"Zpráv veřejné služby technické", věnované zeměměřictví. Usneseno požádati pana Ing. O.
Krčmáře, měř. radu ministerstva veřejných prací, aby požádal kol. Janče napsati pojed-
nání o jeho výškových měřeních, provedených v minulých letech v poddolovaném území
v Oslavanech a ssedání novostavby teplárny v Brně.

K návrhu kol. Jana Černého usneseno dopsati "Čs.normalisační společností v Pra-
ze", aby k jednáním o změnách normy ČSN. 1134/34, týkající se oboru zeměměřičského,
do kterého patří zejména plány upravovací, byla též pozvána Jednota. Po vyřízení inter-
ních ,věcí Jednoty schůze sk'ončena. .... Ref. Vlk.

Schůze předsednictva ústředi Spolku čs. inženýrů státni měiické služby konala se
dne 7. září 1934 v Praze.

Schválen zápis o poslední schůzi předsednictva, konané dne 5. června t. r.
President zemské finanční správy v zemi České Dr. BrachU slavil dne 14. srpna

1934 svoje OO-ténarozeniny. V uznání zájmu, který jevil president Dr. Brachtl vždy. kdy
se jednalo o činnost státních zeměměřičů, usnesli se měřičtí úředníci v zemi České za·
ložiti při spolku fond pro podporování vdov a sirotků po jeho členech. Za tím cílem
uspořádali mezi sebou sbírku, která vynesla 2290 Kč. O prozatímní správu tohoto
fondu bylo požádáno předsednictvo spolku. Usneseno přijmouti žádanou správu fondu. -
Presidentu Dru BrachUovi byla zaslána vázaná adresa 8 blahopřáním a oznámením zmí-
něného projevu měřičských úředníků v zemi české. Pan president dopisem spolku podě-
koval a věnoval na účel fondu 300 Kč, za l~terýžto dar spolek mu poděkuje s oznáme-
ním, že též mčřičtí úředníci v zemi Slovenské se připojili k akci, uspořádali sbírku a
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vybraný obnos přes 2000 Kč, věnovali fondu. Valné hromadě se předloží návrh, aby sta-
novy spolku byly doplněny dodatkem o zřízení uvedeného fondu. Jmění fondu se pro-
zatím uloží u Pražské městské spořitelny.

K91ega matrikář oznamuje, že spolkové legitimace se stanovami byly vyčerpány.
Ježto, budou stanovy příštiho roku měněny vzhledem k založení fondu pro podporování
vdov a sirotkil, usneseno nové prozatím nevydávati. Budou vydány 'legitimace provi-
sorni.

Vlastní účel schilze byl určen projednávání návrhu "Exekutivy veřejných zaměst-
nancil" na stanovy všezaměstnanecké ústředny, ke kterým se má zaujmouti stanovisko
na žádost Vysokoškolského svazu. Jednatel Vysokoškolského svazu zaslal k návrhu sta-
nov připomínky, o kterých bylo konstatováno, že i našemu spolku celkem vyhovuji. Po
debatě, do které zasáhli všichni přítomní, bylo usneseno, že kol. předseda Ing. Jan Ka-
valír a jednatelé vypracují odpověď Svazu ve smyslu debaty. Mčk.

Charles Ed. Guillaume, ředitel Mezinár. ústavu měl' a vah v Paříži, byl universitou
vyznamenán udělením čestného doktorátu.

Doktorem technických věd byl prohlášen dne 30. června 1934 na Českém vysokém
učení technickém v Praze zeměměřičský inženýr Jos. R il ž i č k a. Jeho disertačni práce
zpracovává náměty z oboru fotogrametrie. ~ Touto promocí dostalo se i zemi Morav-
skoslezské, resp. českým zeměměřičiim v ní pilsobícím kolegy, který zkouškami získal
nejvyšší akademickoli hodnost.

Při té příležitosti musim však poukázati na trapnou skutečnost. Kolega Rilžička,
druhý doktor technických věd mezi inženýry zemského úřadu v Brně, jakkoli docílil i
odborného ocenění na vysoké škole technického směru - jev y děd ě n z n o l' m á l-
n í h o p o s tup u, jaký mají kolegové jiných úřadil státních: ve svém dvacátém sedmém
roce úspěšné veřejné služby (viz seznam měř. úřednikil, přiložený ke Kalendáři čs. země-
měřičských inženýril pro r. 1934) je posud zařaděn do š e sté plat. stupnice, tedy vlastně
podle textu zákona platového nebyl ani jednou povýšen. Takový drastický případ - nemá
u čs. úřednictva obdoby!

Je to zjev smutný, snižující stav zeměměřičský vilbec. Vždyť t a k o v Ý p o s tup
nemá ani prilměrný úřednik služ. tř. II. a náš kolega, zeměměřičský inženýr,
doktor technických věd, známý pracovník i ve veřejném technickém životě, má takovýto
úděl! - Věc ta ovšem nejde jen na konto platového zákona - výmluva podobná byla
by přímo rovna sofistice, případně hrubé lži - a proto zodpovědnost minísterstva verej-
ných prací za tento poliček celému stavu technickému a ožebračení kvalitniho pracov-
níka z řad našich, musí zde býti zmíněny, aby kolegové i příštích generací poznali, jak
hodnocena byla práce zeměměřiče ve státní stavebni službě v zemi Moravskoslezské. H.

Změny ve stavu měř. úředníků poz. katastru:
S loven s k o: I. Za měř. koncip. přijat Ing. Václav Halásek (Kežmarok). II. Měř.

komisaři jmenováni: Ing. Jan Harašta (Skaltca), Ing. Vladimír ILoužil (Humenné), Ing.
Frant. Doležel (Sečovce) a Evald Liška (Ban. Bystrica). III. Přeloženi: Ing. Boh. Pernica
do Nového Mesta n. Váh., smluv. měř. úředníci Ing. Juraj Vladykin do Ban. Bystrice a
Ing. Ivan Varakin obráceně. IV. Zemřel měř. komisař Ing. Jind. Hrubý (Nitra).

Pod k a l' pat s káR u s: Ing. M. Korobčenko a Ing. Iv. Koloč povýšeni do 6.
plat. st.; Ing. V. Pokrovskij jmenován měř. koncipistou ..

M o l' a va: Ing. J. Čtvrtníček a Ing. K. Jeřábek povýšeni do 6. pl. st.
Č ech y: Ing. št. Veverka, měř. rada rozhraničovací komise čsl. německé pový-

šen do 3. pl. st.
Ze zemského úřadu v Praze: Ing. V. Silra, měř. rada, povýšen do 3. pl. st.
Změny ve stavu úřed. opráv. civ. geometrů: a) Oprávnění na byl i: Ing. Adolf

Winkler, Cstí n. Lab.; Ing. Bedřich Keil, Čes. Budějovice; Ing. František Helsner, Olo-
mouc; Ing. Prokop Basel, Třebíč; Ing. Alois Kaps, Duchcov; Ing. Konstantin Platon,
Pardubice; Ing. Alfred Lenz, Praha; Ing. Nikolaj Ganitkevič, Pezinoki Ing. Alfred Lech-
ne 1', Lučenec; Ing. Josef ILiebich, Trutnov; Ing. Josef Losel, Teplice-sanov; Ing. Václav
Dorschner, Liberec; Ing. František Kolín, Praha-Vršovice; Ing. Jiří Anosov, Zbraslav
n. VIt.; Ing. Arnošt Lejsek, Olomouc; Ing. Egbert Sittig, Frýdlant v Č.; Ing. Jan Mazura,
Plzeň; Ing. Josef Barták, Pardubice; Ing. Oskar Wawřinek, Mohelnice. b) Oprávnění se
v z d a I i: Ing. (Ludvík Doležal, Plzeň; Ing. Josef Kubias, Křivoklát; Ing. A. Sýkora, Smí-
chov a Ing. Karous, Louny. c) Oprávnění z a n i k I a: Ing. Andrej Halászi, Mukačevo;
Ing. Fr. Mach, Horšilv Týn; Ing. Hugo Beyer, Vyškov a Ing. 19. Buchhocher, Broumov
(vesměs úmrtí). á) Od n ě t í práva vykonávati praxi: Ing. A. Pich, Hustopeče (na rok) a
Ing. J. Motyčka, Skalice u Boskovic (na. rok).
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