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ZEMEMERICSKY 10
VĚSTNÍK 1935
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚ~IČŮ

••••••••• XXIlI. ROČNíK - V BRNĚ 5. prosince 1935.

Jak možno z normálních rovnic současně a co nejúsporněji
vypočísti neznámé i libovolné funkce jejich, jim příslušné
...- , vahové součinitele Q a součet čtverců odchylek.

Prof:Dr. Jaros',lav Hruban, hon. doc. české vysoké školy technické v Brně.
(Dokončení. - Fin.)

Právě použité uspořádání výpočtů podle eliminačních obrazců hodí se hlavně
při počítacím stroji. Pro logaritmický výpočet lépe se hodí řešení bez mezičlenů
(srov. Jordan § 32, str. 98 a početní pfiklad v mém článku v Zeměměřičském
Věstníku 1931), sloučení ka~dé rovnice se všemi jí příslušnými redukcemi najednou:
(Viz tab. na str. 146 a 147.)

Nový výpočet už známých nekvadratických r e d u k ují cí ch členu si také
ušetříme a použijeme oněch už vypočtených členů podobně, jako prve u nekvadra-
tických r e d u k ovan Ý ch členů bylo popsáno.

Nebudu tuto metodu srovnávati s metodou dosazovací - substituční, srovná-
vací - komparační, sečÍtacÍ (stejných součinitelů, anglickou, vylučovací) - elimi-
nační, neurčitých součinitelů (Bézoutovou) - francouzskou a zvláště determinantů,
u těch pak opět redukci obrazce (ať se provede Gaussovou neb - při podmínkách
- ještě možnou jinou eliminací) se s.nižováním stupně determinantů atd.; obrazec
soustřeďuje v sobě větší počet determinantů, resp. vzorců determinantních pro
výpočet hledaných veličin, je zevšeobecněním značky determinantní, při čemž
pravidla pro proměny a řešení - vyčíslení obrazce, ač podobná, jsou jednodušší než
u determinantů, takže metoda tato je mnohem způsobilejší pro praktické upotřebení
a rozšíření, zejména v geodetickém počtářství, nežli determinanty neb jiné metody.
Uvedu (bez důkazů) aspoň hlavní pravidla; při tom poznamenávám, že obrazce
eliminačního lze užíti i k řešení neb úpravě jakýchkoli jiných rovnic, nejen nor-
málních a vahových rovnic v geodesii, jenže obrazec pak není souměrný podle
hlavni úhlopřÍčny a pravidla proměn se přiměřeně mění. Úhlopříčnou hlavní na-
zývám onu, jdoucí kvadratickými sumačními součiniteli s levé horní strany napravo
dolů; sloupce a řádky nazývají se společně řadami a pokud o nich mluvíme, máme
na mysli i pfipadně v nich obsažené hledané veličiny, t. j. algebraické značky
hledaných veličin:

1. a) Eliminační obrazec lze kolem hlavní úhlopříčny otočiti (překlopiti);
b) celý obrazec, t. j. všechny jeho členy současně lze tímtéž číslem násobiti neb
děliti a proto též c) v celém obrazci, t. j. u všech jeho členů současně lze změniti
znaménka v opačná.

2. V geodesii je eliminační obrazec podle hlavní úhlopfičny souměrný; k za-
chování této souměrnosti jest potřebí dále v Č. 3. až 6. popsané úkony, provedené
se sloupci, provésti hned nato se řádky a naopak.

3. Sloupce součinitelů mezi sebou nebo sloupce. absolutních členu mezi sebou
nebo řádky rovnic daných (normálních) mezi sebou nebo řádky rovnic hledaných
veličin (stejnin a funkcí) mezi sebou lze libovolně přemístiti; vždy však sloupce
součinitelů musí zůstati pospolu před sloupci absolutních členů a řádky rovnic
daných pospolu před řádky rovnic hledaných veličin. Za tím účelem, jakož i pro
lepší přehled, nutný zvláště při eliminaci (viz č. 6.), jsou sloupce součinitelů od
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R?v" , Ví~Pll- Redukce I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9' 10 11 12'Dlce ' známku ' - , -_.-

1 I I 1+245 1+ 78 '1- 891- 18 11- 26 1-100 J I '1 - 7 - 85 Ic",- 2

2
I I I~78 /+303 \- 41- 1 11-107 I . 1-100 I I 1+

100 1- 6 1+26'3
1 78'0 - 24'8 + 28'3 + 5'7 + 8'3 '+ 31'8, . + 2'2 + 27'1 + 006

2' I I I - li278'~I+ 24'3/+ 4'711- 98'71+ 31'8/-100 / I 1+ 102'21+ 21'11+ 263'6

-- 89 f .
3 4 + 186 - 54 + 32, -100 + 7 I 85 + 63J

1 28'3 .- 32'3 - 6'5 '- 9'4 - 36'3 ~ 2'5 - 30'9 - 0'7
2

+~9'O +
24'3 -- 2·1 - 0·4 + 8'6 .- 2'8 t 8'7 -- 8'9 - 1'8 -- 23'0

3" I~I I - L-=--J + 151'6/- '60'911+ 31'2/- 39'11+ 8'7/--100 I 1- 4'41+ 52'311 39'3

I
--

I I I I 1 1
0===

4 - 18 - 1 - 54 +234 -- 46 -100 .. 100 + 6 - 79
1 + 18'0 + 5'7 - 6'5 - 1'3 - 1'9 _. 7'3 -- 0'5 .- 6·2 - 0'1
2 - - 4'7 - 0'4 - 0'1 + 1'7 _. 0'5 + 1-7 - l-7 - 0'4 - 4-5

I 3 - - + 60·9 - 24-5 + 12'51 - 15'7 + 3'5 - 40'21 - 1-81 + 21'0 + 1/)'8

4"~ 1_[ I - I - I - 1+20~'111- 33'71- 23'51+ 5'21~ 40'21-100 /-104'01 + 20'41- 67'8

5 1 26 -107 + 32 I 46 +101 I I I I I 46.- - -

1 + 26'0 + 8'3 ---- 9'4 - 1·9 - 2'8 - 10'6 - 0'7 - 9'0 -_.- 0'2
2 ,- + 98'7 + 8·6 + l-7 - 35'0 + 11'3 - 35'5 + 36'3 + 7'5 + 93'5
3 - - - :31'2 + 12'5 - 6"4 + 8'0 - 1·8 + 20·6 + 0'9 - 10'8 - 8'1

f---. I 4 I - - I - + 33'711 - 5'5 - 3'8 + 0'8 - 6·5 - 16'21 - 16'8 + 3'3 ,- 11,0

~I 1 I I - I - I - I - 11+ 51'3/+ 4'91- 36'51+ 14'11- 16'~1+ 19'7/- 9'01+ 28·2

6 1 -100 I I I I I I -100.
1 + 100'0 + 31'8 ,- 36'3 -_.- 7'3 - 10'6 - 40'8 - 2'9 ._. 34-7 - 0'8
2 - _. 31-8 - 2'8 - 0'5 + 11'3 -- 3'6 + 11'4 - 11'7 - 2'4 - 30'2
3 - - + 39'1 - 15'7 + 8'0 -- 10'1 + 2'2 .- 25·8 - l-1 + 13'5 + 10'1

I 4 I - - I - + 23'511- 3'8 - 2'71 + 0'6 .- 4-51 - 11'3 - 11'71 + 2'3 ..- 7-7

6IV I 1 I I - I - I -- I - 11+ 4'9\- 57'2\+ 14'2/ 30'~:Jl'31- 27'4/- 21'31-128'6
I I I I I I II I I I I I I I
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7 -100
I >

- I . I -I (1 odpadá) - . . . . .- -100
2 - + 100'0 + 8'7 + 1'7 - 35:5 + 11'4 - 35'9 _ _ I + 36'7 + 7-6 + 94'8·
3 - - 8'7 + 3'5 - 1'8 _+ 2'2 -' 0-5 + 5'7 _ + 0'3 - 3·0 - 2'3
4 - I - - - 5'2 + 0'8 + 0-6 - 0'1 +. I-O + 2'5 + 2-6 - 0'5 + 1-7

·71V 1 - - I - -- - 36'5 + 14'2 - 36'5/+ 6-71+ 2'5/+ 39'61+ 4'11- 5'8

8 I 1 '(l,lI odpadá)/' -100 . . . I · I . I . 1-100

I
3

I
- - + 100'0 - 40'211 + 20'61- 25-81 + 5'7 - '66'0 '. I -- 2'91 + 34-51 + 25'9

4 - - + 40'2 - 6'5 - 4-5 + 1'0 - 7'8 - 19'3 - 20'1 + 3'9 - 13'1

SIV 1 I - - J -·1 - 11+ 14'1/- 30'31+ 6'7/- 73'81- 19'31.- 23'01+ 38'41-. 87'2

9 1 ·1 I 1-100 li . I . . I - · I . I - 1,-100(1-801padá'/
I- -- - I + 100'011- 16-21 - J1'3 + 2'51 - 19'3 - 48'11 - 50'0 + 9'81 -- 32-6

~ I - I- I - I - ~- 16'2/- 11'31+ 2'51- 19'3t 48'1/- 50-01+ .9·8/-132·(]

~r 1 - 7 +100 + 7 -100 O
1 + 7'0 + 2'2 - ~Hí - 0-5 - 0'7 - '2'9 .- 0'2 -- 2'4 - 0'1
2 - - 102'2 - 8'9 - 1'7 + 36'3 - 11'7 + 36'7 - 37'5 - 7-8 --- 96'8
3 - - + 4'4 - 1'8 + 0-9 -- 1'1 + 0'8 - 2'9 · ~ 0'1 + 1-5 '+ 1'1..

I I I + 104'0 - 16'81 - 11'7 2'61 -. 20-1 - 50'0 I - 52'0 + 10'2/ - 33·94 - - - +
10lV I 1 I - I - L'- I - I - 11+ 19'71- 27'41+ 39'61-23'01~ 50'01- 89'81+ '1'51-129'7

11 1 - 85 - 6 + 85 + 6 . : ()

1 + 85'0 + 21'1 - 30·9 -' 6'2 - 9-0 - 34-7 - 2'4 - 29'5 - Ů"7
2 - -' ~U'1 1'8 - 0'4 + 7'5 - 2'4 + 7'6 -- 7'8 - 1'6 -' 20;0-3 - - - 52'3 + 21-0 - 10'8 + 13'5 - 3'0 + 34-5 '. + 1-5 - 18'0 - l:3'6

1 '4 - I - - 1-· 20-4 + 3'31 + 2'3 - 0'51 + 3·9 + 9'81 + 10'2 - 2'0 + 6-6

11lV8 I - I - j - I - 11- 9'01- 21-~1+ 4'1\+ 38'41+ . 9'81+ 1'5/-- 51'1/- 27-7

.. -- .. . - -
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sloupců absolutních členů a řádky rovnic daných od řádků rovnic připojených od-
děleny příslušnými čarami, o nichž už na počátku byla řeč.

4. Rady lze jednotlivě násobiti (neb děliti) libovolnými čísly, tudíž i měniti
v nich znaménka; násobení to bylo výše u 6. až 11. sloupce a řádku provedeno,
aby redukce mohla býti' počítána všude na stejný počet desetinných míst a tím
i kontrola sloupcem neb'řádkem součtovým byla proveditelna resp. účinnou,
srov. větu 8.

5. Sloupce součinitelů neb řádky rovnic daných lze - i dle 4. věty libovolně
nebo pro potřebu 6. věty (neb i za jiným účelem) vhodně napřed znásobené -
k libovolné jiné k nim rovnoběžné řadě přičísti neb odečísti.

6. Zejména lze dle věty 5. jednotlivě přičísti k ostatním spolu rovnoběžným
řadám [na př. a) jen k řádkům daných rovnic, resp. sloupcům součinitelů nebo
b) ke všem řadám] takovými čísly znásobený, k nim rovnoběžný jeden řádek
daných rovnic, resp. sloupec součinitelů, aby k němu kolmý sloupec součinitelů,
resp. řádek daných rovnic [a) z příslušné části nebo b) zcelaJ zmizel, čili byl
"eliminován"; tak dostaneme "redukovaný" obrazec, redukce ta rad b)] byla výše
ukázána, resp. lad a)J bude níže ještě použita.

Redukující řádek resp. sloupec pak se vynechá [v případě b), t. j.] tehdy,
jestliže jím ze vše c h ostatních rovnic byl vyloučen cel Ý sloupec nebo řádek;
v průseku jeho a právě anulovaného (na nulu uváděného) sloupce resp. řádku
ležící člen je "redukční (eliminační) součinitel" a je zřejmě stejné, provádí-li se
eliminace řádkem nebo sloupcem obsahujícím tohoto eliminačního součinitele. Z dů-
vodů přesnosti voli se za redukčního součinitele nejčastěji absolutně největší -
nikdy ne nulový - součinitel rovnic daných (nebo aspoň takový součinitel daných
rovnic, který je zároveřl největším členem téhož řádku i sloupce), a to buď kva-
dratický sumační součinitel nebo, mají-li dané rovnice též podmínky a koreláty,
tak i vhodný součinitel některé podmínky neb koreláty dané rovnice; v prvém
případě stačí eliminaci prováděti buď jen řádkem nebo jen sloupcem, v druhém
případě platí věta 2. za účelem zachování souměrnosti.

7. Opakuje-li se v č. 6. popsaná eliminace tolikráte, až odstraníme všechny
řádky daných rovnic i všechny sloupce součinitelů, tak sniží se stupeň obrazce na
nulu a obdržíme pro všechny hledané veličiny už hotové číselné výsledky.

8. Pro součtovou - kontrolní řadu platí věty 1., 3. (součtová řada však
vždy se ponechává jako poslední), 6. a 7. beze změny, resp. je na snadě, zdali
a jak se mění, v případě 4. a 5. však nutno uvážiti, jak se mění; na př. jestliže
k 2., 3., 4. rovnici přičtu 7, 15; 26tinásobek první rovnice, musím k součtové
rovnici přičísti, aby mi zůstala účinnou kontrolou, 7 + 15+ 26= 48 násobek téže
první rovnice. - Užití kontrolního řádku (sloupce) vyžaduje, aby se v příslušném
sloupci (řádku) počítalo na stejný počet míst desetinných; aby pak nikde z toho
důvodu nepočítalo se na méně míst, než se žádá, násobí se přislušné řady dle věty 4.
To se činívá i proto, aby v celém obrazci všichni členové byli téže průměrné
velikosti, ovšem nikdy ne větší než kvadratický neb jiný člen, jímž se dle věty 6,
má prováděti eliminace.

Často nechceme znáti všechny hledané veličiny, na pf. chceme jen neznámé
součet čtverců odchylek a kvadratické vahové součinitele; výpočet nekvadratických
vahových součinitelů Q12, Q1S atd. je pak zbytečným balastem. Nebo může počet
daných rovnic býti značně menším než počet rovnic stejnin a provádění i redukce
stejnin by příliš zaneprazdňovalo; pak lze počítati takto. Dle pravidel (zvláště
dle a) pravidla 6.) eliminujme danými rovnicemi, používajíce při tom i součtového
sloupce, jen z ostatních daných rovnic nekvadratické sumační součinitele nalevo
od hlavní úhlopříčny ležící, ale rovnice stejnin ponechme beze změny a k součto-
vému řádku zatím nepřihlížejme, resp. vůbec ho vynechme. Potom dle pravidla 2.
sloupci součinitelů, zase jen z ostatních sloupců součinitelů, eliminujme zbylé
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tam nekvadratické sumační součinitele napravo od hlavní ú.hlopříčnyse nalézající
ale sloupce absolutních členů atd. ponechme opět beze změny; ve skutečnosti pro-
vádění této eliminace odpadá, jen podle souměrnosti obrazce napíšeme i za ostatní
nekvadratické sumační součinitele v' daných rovnicích nuly a součinitele ve atej-
ninách si mys I íme opraveny podle právě prve vypočtených absolutních členů
daných rovnic. Ale dle pravidla 8. bychom měli nyní opraviti i součtový,dvanáctý
sloupec, a to celý, i v řádcích stejnin, t. j. i v 5. až 11. řádku; místo toho však.
s ohledem na způsob dalšího výpočtu stačí od sloupce 12., a to jen v řádcích da-
ných rovnic odečísti nekvadratické sumační součinitele napravo od ú.hlopřÍčnyprávě
vynechané nebo ještě lépe odečísti i kvadratické, takže nový sloupec 13. (po pří-
padě zbavený i chyb zaokrouhlení sloupce 12. proti správnému součtu sloupců 1.
.až 11.) bude jen součtem 5. až 11. sloupce a jen v řádcích rovnic daných:

Číslo I 1 2
I

3
I

4 6
I

7 8
I

9 , 10 I 11 I 12 I 13o
1

1 +245 - -26 --100 -- 7 -85 - 2 -218- -
2 - +-278'2 - -98'7 :- 31'8 -100'0 1-102'2 +21'1 +263'6 - 43'6-

3 - +-151"6 +31'2 .- 39'1 + 8'7 -100'0 - 4-4 +52'3 +- 39,3 -51-3.- -
4 - +208'1 -33'7 - 1!3'5+- 5'2 - 40'2 -100-0 -104'0 +20·4 -- 67'8 -275'8- -

=,

5-11 Souměmo k hlavní Nezměněno proti eliminačnímu obrazci
úhlopříčně B s pozn. 1.

1 V- y-
Nyní ještě dle věty 4. násobmeprvní řádek číslem y245 = 2~5 = :: =

1 1
=+0'063888, dru

1
hýřádek číslem y278'~ - 0'059954, třetí číslem y 151'6 =0'081218,

čtvrtý číslem y208'1 _= 0'069321; kvadratické sumační součinitele však nená-
sobíme, protože totéž dle věty 2. pak bude konáno souměrně, vždy však hOřejší
čísla před použitím kontrolujeme 0'063888 X 245 X 0'063888 = 1 atd., aby pří-
padným chybným číslem vynásobený řádek nebyl chybný a chyba ta nebyla na-
lezena příliš pozdě. Pak dle věty 2. totéž uděl~jme se sloupci; se sloupci se to ve
skutečnosti opět nemusí prováděti, nebof kvadratičtí sumační součinitelé zřejmě
přecházejí v +1, součinitele ve stejninách si zase jen myslíme opraveny podle
právě prve vypočtených absolutních členů daných rovnic a. tak jen sloupec 13.
opravíme podle skutečného součtu sloupců 5. až 11. Novou tabulku však musíme
nyní počítati na 3 desetinná místa, t. j. musíme přidati 2 desetinná místa, nebof
hořejší čísla 0·06 ..•. , 0·05 .... , 0·08, ... , 0'06 .. , " jimiž máme násobiti, mají
první číslici o 2 desetinná místa za jednotkami; jinak bychom hledané veličiny ne-
dostali s přesností + 0'1, kterou jsme, resp. výpočet na jedno desetinné místo,
dříve žádali:

Číslo j 21
3

1
4 II I j I I

10 j
11 I

la
5 6 7 8 9

\
pův. opr.

I
1 +1 - - - -1"661 -6,389 -0'447 -5'430 -13'928 -13'927
2 - +1 - - -5'918 +1'907 - 5'995 + 1)'127 + 1'265 - 2'614 - 2'614
3 - .- 1-1 - +2'53. -~'176 +0'707 -8'122 .- 0'357 +4'248 - 4'166 - 4-166
4 - - - 1-1 -2'336 -1'629 +0'360 - 2'787 - 6'932 -7'209 +1'414 -19'119 --19-119

5-111
Souměrno Nezměněno proti eliminačnímu obrazci B 8 pozn.1.k hlavní
úhlopříčně
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Jest patrno, že z tohotoobrazce, v němž ostatně 1.-4. sloupeca 5.-11, řádek
můžeme ještě vynechati a sloupce 5.-11., resp. i 13. opr. vhodněji nadepsati, se
vypočtou hledané veličiny pouze jako součet čtverců členů jednoho neb součet
součinů členů vždy dvou ze sloupců 5. -11. a že i sloupce 13. opr. nebo jiného,
jen pro kontrolu určitých hledaných veličin nově utvořeného součtového sloupce
lze užíti známým způsobem ke kontrole správnosti vypočtených hledaných veličin:
[pvvJ =101-součet čtvercůsloupce,5.= 101-1'6612-5'9182 - 2'5342 -2'3362=

=51'34
+ l00dx1 = + součet součinů sloupců 5. a 6. = -1,661 X (-6'389) - 5,918.

(+1'907) + 2'534 X (-3'176) atd.=-4·92
5. a 7.=-1'661 X 0-,-.0'918 X'(-5'995) +
+ 2,534X 0'707 atd. = +36'43
5.a 8.= -1'661 X 0-5'918 X 0+ 2,534X
X (-8'122) atd. = -14'07
5. a 9. = -2,336 X (- 6'932) = +16'19
5. a 10.= -1,661 X (-0'447) -5'918 X
X (+6'127) atd. = -19'58
5. a 11.= -1'661 X (-5'430) - 5'918 X
X (+1'265) atd, = +8'99
5. a 13. opr. = - 1'661 X (- 13'927) -
- 5'918 X (--2'614) atd.= + 72'71

Ježto sloupec 13. je součtem sloupců 5. až 11., tak kontrola plyne z poža-
davku: Součet 80učinů 5. a 13. sloupce = součtu součinů 5. a (5. až 11.) sloupce,
t. j. S = (101- [pvv]) + IOOdxl + 100dYl + 100dx2 + loodY2 + 100ds + lOdp,
+ 72'71= (101- 51'34) - 4'92 + 36'43 - 14'07 + 16'19 -19'58 + 8'99, kterážto
kontrola dostatečně souhlasi, neboť pravá strana dává + 72'70; dále počítáme:
+ 10000Ql1 = i- součet čtverců sloupce6. = 6'3892+ 1'9072 + 3'1762 + 1'6292=
, = +57'20+ ooQ22סס1 = +" " ,,7. = 5'9952 + 0'7072+ 0'3f)0~-, + 36'57

+ =ooQssסס1 +" " ,,8. = 8;1222+ 2'7872 = + 73'73
T 10000Q44 = +" " ,,9. = 6,9322 = + 48'05.+ 10000Qff = +" " ,,10. =. '. . . = + 89'83
+ l00Qgg=+" " ,,11.= .... =i-51·13

Tyto výsledky, zaokroUhlené na desetiny, celkem souhlasí s předešlýmI, jen
ve 4 případech z 13 je odchylka o 0'1;, to je tím, že zdejší výsledky mají setiny
už značně, nejisté a tato nejistota pak v některých případech má vliv a zasahuje
/lŽ do desetin. Neboť, je-Ii v př~dposledni tabulce v 2. až 4. řádku chyba v za-
okrouhlení průměrně jen 0'1, tak po nás,obenítěchto řádků čísly 0'06 až 0'08 bude
v posledni tabulce chyba v zaokrouhlení 0,006 až 0'008 a tudíž násobenim nebo
mocněnimsloupců5.,až 11. této ,tabulky, ježto obsahují čísla vě,tšinou o 6ti až 8mi
jednotkách - celých, a dalším sčítáním těchto součinůneb mocnindostávamechybu
v zaokrouhleni 0'04 až 0'06 a více; u tohoto způsobu početního měly se proto
hodnoty pro předposlední tabulku počítati na setiny (já jsem prostě použil hodnot
dříve, při prvním početnim způsobu vypočtených) a pak v poslednítabulce by byly
hodnoty zůstaly přesné až na 0'0006 až 0'0008 a hledané veličiny asi na 0'01,
t. j. vesměs všechna čísla asi desetkráte přesnější, třebas poslední tabulka by byla
zase počítána na 3 desetinná místa.

Snažil jsem se býti co nejstručnějším; doufám, že to nebude na úkor srozu-
mitelnosti a že potřebné detaily si laskavý čtenář doplní sám, zvláště vlastním
přepočítáním příkladu, při čemž najde ještě i různé menší úpravy, zjednodušení
a úspory práce zde neuvedené, a sděli mi pak své názory.

+100dYl = +
+ 100dx2 = +
+ l00dY2= +
+100ds =T

Résumé: Com m e n t i les t p o s s i b 1e d'ét a b li r ft l'a i d e des é q u a t i o n s
normales en meme temps et au plus vite les incollnues et leurs
fo n cti o n s q u e 1c on q u e s, les co e f f i c i e n t s r e lat i f s d u po id s Q e t

1935/150



l'a d d i t i o n des car r é s des d i f f é r e n c e s. L'auteur décrit et démontre sur un
€xemple l'arrangement des calculs, rendant possible de calculer sur base des équations
normales données en meme temps les inconnues et leurs fonctions quelconques, leurs coef-
ficients relatifs du poids Q et l'addition des carrés des différences. Et cela soit toutes
les données a éta<blir,soit quelconques ďelles sans calcul des autres, par exemple les cer-
taines fonctions des inconnues sans calcul des inconnues memes, soit leurs coefficients
carrés du poids (des poids renversés des inconnues ou de leurs fonctions) sans les autres
coefficients du poids. Cet arrangement des calculs n'éxige qu'un minimum des travaux
de calcul, ne se sert que de la méthode d'élimination, procédé qui est le plus simple en
tout et qui détermine les quantités demandées meme en forme d'addition des carrés ou
d'addition des produits, rende les calculs bien disposés et simples et possěde encore des
autres avantages; c'est pourquoi elle parait trés économique et avantageuse.

Ing. Jaroslav V i t e k, asistent Oes. vys. učení techn. v Praze.
V posledni době konstruovala firma Zeiss nový typ tacheometru, který vypravila také

pro práce triangulačni (nižšího řádu), polygonální, tacheometrické a pro měřeni polární
metodou; využila při tom zkušeností, které se osvědčily již při strojích dříve vyráběných.

Tento stroj repetiční (obr. 1.) má ustanovku alhidádovou (10, 12), ale místo obvyklé
ustanovky limbové je zvláštní zařízení (S, 9), kterým lze spojití dělený kruh pevně s alhi-
dadou. Máme-li ku př. 0000'00" ztotožniti s daným směrem, nařidíme nejdřive alhidádovou
ustanovkou žádané čtení a pak stiskneme páčku (9). Tím se zvedne pružná deštička a
přitlačí horizontálni kruh pevně k alhidádě a neporuší se zastavené čtení. Alhidádovou
ustanovkou zaměříme na daný bod a uvolníme spojení kruhu a deštičky stisknutím páčky
hoření (S); horizontální kruh zůstává pak nehybným následkem třeni o podložku.

Dělení kruhu je naneseno na skleněný ch prsténcích a je buď sexagesimálni nebo
centesimální, nejmenší dílek je 10 nebo 1gr. Odečítání úhlů děje se jen na jednom místě
kruhů (tedy nikoliv v polohách diametrálních) a je Boustředěno v jednom mikroskopu
stupnicovém, jehož okulár (5) je umístěn ve dle okuláru dalekohledu (3). V horní části
zorného pole mikroskopu je obraz horizontá lního kruhu (Hz), v dolní části obraz verti-
kálního kruhu (V) (obr. 2.). Minuty čtou se přímo a odhaduje se na 6" (při centes. dělení
čtou se přímo 2cgr a odhaduje se na 1/5 cgr). Vertikální kruh (Hl) je upraven pro měření
zenitových vzdáleností a je opatřen libelou indexovou (20) s citI. 30" pro dílek 2 mm;
poloha bubliny se kontroluje přímo od okuláru zrcátkem (21), upevněným po straně
libely. Osvětlení obou kruhů děje se pouze jedním otvorem, do kterého je světlo od-
ráženo otočným a sklopným zrcátkem (25).

Dalekohled je prokladný, analaktický, s vnitřním zaostřováním (otáčením prsten-
ce 2) o zvětšem 2S násobném. Pro práce bu solní nasadí se nad horizontální osou daleko-
hledu busola sázecí (u č. lS) nebo busola ori entační (po straně u č. 4). Rektifikační šrouby
nitkového kříže, stavěcí šrouby, šrouby ustanovek, jakož i alhidáda, vertikální kruh a
ložiska točné osy jsou kryty pláštěm a tím chráněny proti prachu.

Stroj se hrubě horizontuje libelou kra bicovou (26), přesně pak citlivou libelou
alhidádovou (29) (citL 30" pro dílek 2 mm). Centrování stroje je usnadněno velkým vý-
řezem v desce stativu a provede se olovnicí, která je zavěšena ve výši stavěcích
šroubů, čímž neporuší se centrování pozdějš ím horizontováním.

Velké zvětšení dalekohledu a značná světelnost objektivu dovolují použít stroje
k optickému měření vzdálenosti. Dálkoměrné zařízení "systém Dimess" sestává ze skle-
něného klínu a horizontální latě. Klín osadí se na trubici objektívu a vyváží se na straně
okuláru závažím. Stálý dálkoměrný úhel je 34'22'6" a jemu odpovídá násobná kon-
stanta 100. Horizontální lať (obr. 3.) je bílá s černým dělením v rozsahu od 22 cm do
100 cm a má dva nonie. Vnitřním určují se vzdálenosti od 22 m asi do 80 m, při vnějším
přičítáme ke čtené vzdálenosti 50 m, což je na konci nonia poznamenáno + 50. Plati
tudíž vnější nonius <provzdálenosti od 72 m do 130 m. Vzdáleností od 2 m do 20 m
možno čísti na zvláštním měřítku děleném p o 2 mm, které se upevňuje pod latí. Při ná-
sobné konstantě 100 je nonícká díference na lati 5 cm, na měřítku 2 cm; odhadem možno
určiti polovinu nonické diference, t. j. 2'5 cm nebo 1 cm. Za příznivých podmínek atmo-
sférických možno odečítati i čtvrtinu nonické diference. Dělení latě je naneseno na oce-
lovém pásu o stejném koeficientu roztažnosti jako má skleněný klín a můžeme tedy za-
nedbati vliv teploty při určování vzdáleností. .

Při sklončných záměrech máme odečtenou vzdálenost násobit cosínem úhlu
sklonu; rychlejší je, určíme-li hodnotu ~ D = D (1- cos a.), O kterou odečtenou vzdále-
nost opravíme. Výraz (1- cos a.) bývá sestaven v tabulce.

Při práci urovná pomocník stojan lat ě do polohy svislé libelou krabicovou a upraví
lať kolmo k záměře průzorem s kolimátorem (obr. 3. E). Postavení latě kontroluje se
od stroje před odečtením vzdálenosti.

Provedeny byly zkoušky se strojem. č.35.159 fy. Zeiss. Na stanovisku měřena
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Odečtení horizontál. kruhu 3580 42'5',
Odečtení vertikálního kruhu 1020 22'7',
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osnova. směrníková ve třech skupínách o 7 směrech a vypočtená prllměrná chyba v jed-
notce váhy (ve směrníku, pozorovaném v obou polohách dalekohledu)

ma=-I-Vl [pvv} =+2-8".
- (n -1) (8 - 1) -

Vzdálenost bodů byla od 1 km do 5 km; zaměřeni celé osnovy bez urovnání stroje trvalo~m~L •
Pak bylo zkoušeno dálkoměrné zařízení. V roviném terrainu byla změřena ocelo-

vým pásmem řada délek od 2 'li/, do 130 m a vypočtena průměrná chyba v jednotce váhy
p.= ±2'8 mm. Délky byly zvoleny úmysln ií v nezaokrouhlených hodnotách a měřeny
na. mm, aby pozorovatel nebyl ovlivňován tím, že má číst opticky vzdálenosti, jichž
hodnoty předem zná. Odečítání provedeno poměrně rychle (jedna řada měření, t. j. 26 bo-

tm
16

IS

14

13
+E vcm

12

II

10

9

8

o pOlorovate l I
JI

dů na každém z níchž čteno dvakrát, tedy celkem 52 čtení í s urovnamm latě asi za
1 hod.), pří čemž pozorovatel I diktoval čtené vzdálenosti pozorovateli II a pak se vy-
střídali.

Aby se vyšetřilo, mají-li vliv změny te ploty na optícké měření délek, provedena
byla. měření v. mezích + 10o C až -10 o C, tedy při rozdílu teplot 20 o C. Zjistilo se, že
nevznikají z tohoto pramene systematické chyby.

Pozorovatel I měřil řadu 26 délek 3 k rát a v každé řadě četl 2 krát, t. j. ve směru
tam a zpět. Prllměry z těchto dvou čteni L vzaty jako opticky měřené délky a vypo-
čteny chyby e které vyneseny v diagram u. Pozorovatel II měřil řadu týchž délek
2 krát. Máme tedy v diagramu (obr. 4.) pro pozorovatele I tři řady pozorování, označené O,
pro pozorovatele II dvě řady, označené !::>..

Jako úsečky (obr. 4.) jsou vyneseny měřené délky (D), jako pořadnice chyby
e =L-D, kde

L je délka měřená opticky,
D je délka, měřená pásmem a pokládaná vzhledem k optickým za správnou.
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Jelikož všechny chyby mají stejné zn amélÍko a vzrůstají s délkou, má dálkoměrné
zařízení chybu v násobné konstantě. Dále pozorujeme, že tato konstanta není stejná pro
oba pozorovatele. Abychom podrobně sledovali, jakou měrou se uplatňuje osobní chyba,
vypočteny byly pro oba pozorovatele násob né a addiční konstanty pro délky od

2 m - 20 m (čteno na měřítku),
20 m - 90 m (čteno na vnitřním noniu),
90 m -130 m (čteno pa vnějším noniu).

Konstanty určeny metodou nejmenších čtver ců.,.{~šenímrovnic
D=k.Z +c,

při čemž pro pozorovatele I vzato do výpoč tu Z jako průměr ze 3 řad merení, pro po-
zorovatele II jako průměr· ze 2 řad měření. Pro výpočet konstant dostáváme 26 rovnic,
které rozděleny ve výše vyznačené tři skupiny. Řešení rovnic není uvedeno, výsledky
výpočtů jsou sestaveny v tabulce č. 1.

Délky P oz or o vat e I I Pozorovatel II
Rozdílv

I I
ku - kIm 71 c[

ku cn
v mm v mm

I
2- 20 99'840 + 1'8 I 99'906 - 3-8 + 6'6%0

== 0'034 + 3'3 I ~ 0'070 4- 6'8- -

20- 90 99'887 + 3-3 99'922 - 3'0 + 3'5%0
-'= 0'006 + 3'3 ~ 0'017 + 8'7- -

90-130 99'915 - 5'0 99-921 - 0-8 + 0-6%0'
_L 0'028 ±30'5 -Co 0'035 ±42'5- -

Neuvažujeme-li q.élky od 2m - 20 m (v praxi se měří obvykle pásmem), vidíme,
že v délkách od 20 m - 90 m se objevuje chyba osobní 3'5%0 (t. j. asi 3'5 cm na 100 m
délky). V úseku 90 m -130 m je tato chyba menší, což je způsobeno tím, že násobná
konstanta pozorovatele I je v tomto úseku o 2'8%0 menší než v úseku 20 m - 90 m, ač
by měly být obě stejné jako u pozorovatele II. Ve vykonaných měřeních měla tato chyba
ráz stálý.

Jelikož addiční konstanty jsou nepatrné, vypočteny byly za týchž podmínek jako
dříve násobné konstanty pro délky 20 m - 130 m řešením 22 rovnic

D =k'.Z
Zjištěna byla násobná konstanta pro pozorovatele I

k' I = 99'903 ± 0'003

k'II= 99'919± 0'004
Odchylky těchto konstant od konstanty 100 jsou v diagramu (obr. 4.) charakterisovány
směrnicemi přímek (I, II). Pro pozorovatele I (př. I) je tato směrnice + 9'7%0, pro pozo-
rovatele II (př. II) + 8'1%0.

Vzhledem ke konstantám k'I , k'n přepočteny byly pro oba pozorovatele údaje
jednoho měření (v diagramu obr. 4. vyznačené pro pozorovatele I 0-----·0, pro
pozorovatele II 6,-----6,) a opravené délky porovnány v tabulce Č. 2 s délkami
měřenými pásmem. Měření optická vykonána po slunci za mírného chvění vzduchu, při
teplotě t = + 10 o C. . .

Ve sloupci 1 uvedeny jsou hodnoty měřené přímo pásmem,. ve sloupci 2 průměry
ze dvou čteni opticky určovných délek opravené s ohledem na příslušnou násobnou kon-
stantu ve sloupci 3.chyby d = L' - D. Pak vypočtena. průměrná chyba v jednotce váhy

m=± V[P~d} (v cm)

(sloupec 4) a relativní chyba, = miS (sloupec 5), kde
_[L'}S--.

n

Do výpočtu zavedeny. váhyp= 1;:. Podobn ě pro pozorovatele II (sloup. 6, 7, 8, 9, tab. 2).
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D Pozorovatel I Pozorovatel J

v L' I d=L'-D' m= +1/[Pdd1 S I dL'

I
mm vm I v;m I -: n

't v cm
1 2 5 o 7 -S

23'651 23'65~ +0'1 31'86 23'652 + 0'1
30'221 30'221 0'0 30'225 + 0,4
34'250 34'254 +0'4 1 34'265 + 1'5
39'290 39'293' +0'3 + 0'9 3500 39'286 - 0'4 +]
44'505 44-507 +0-2 62'27 44'501 - 0'4
50'040 50'051 +1'1 50'052 + 1:2
64'614 54'609· -0'5 54-599 - 1-5
60'324 60'328 +0'4 I 60'313 - 1'1165'530 65'536 +0'6 I 65'534 + 1)-4
70·269 70'269 0'0 70'299 + 3'0
74'143 74'165 +2'2 1 74"152 + 0'9
78'701 78'711 +1'0 + 1'3 41:$00 78'686 - 1-5 +:-
83-411 83'431 +2'0 I 91'68 83'394 '- 1'7
90'005 90'000 -0'5 90'002 - 0'3
94217 94'209 I -0'8 I 1 94'210 - 0'7
99'088 99'066 -- 2"2 + 1'6 5100 99'069 - 1'9 +:-

105'285 \
--

105'283 +0'2 118'80 105'264 - 1'9
110·529 110'518 -1'1 110'510 - 1'9
116'121 - - 116'130 + 0'9
121'209 121'182 -2'7 121'201 - 0'8
127'151 127'152 +0'1 1 ]27'122 - 2'9
129'892 129'879 -1'3 + 1'3 91UO 129,869 - 2'3 +

--
+8'6 + 8'4
-9'1 -19-3

Průměrná chyba v jednotce váhy a relativní chyba pro délky od 20 m
pozor ov, I

'31'3b 1'2cm 1mr-+V--=+l'2cm, 'tI =---=--- 21 - 75'Mm 63UO

, VOU! 1'7 cm 1mn=-r --=-\..1'7cm,'tII=---=--,
- 22 - 77'08 m 4500

_I_až _1_,
40UU tiuUU

Z výsledku zkoušek vidíme, uvažujeme-li jen chyby nahodilé, že str o
požadavkům pro které je určen jak při měření úhlovém, tak i při optici
vzdáleností. Práce s ním je poměrně rychlá, a pohodlná, Chyba v násobné
způsobena nesprávným dělením latě a odstraní se výměnou za lať, jejíž dl
dálkoměrnému úhlu,

MalÝIll nedostatkem je, že dalekohled není možno prokládati při osa:
dále by se doporučovalo označit na noniích 25 cm a 75 cm podobnou zna
označen dílek nultý, Tím se stane nonius přehlednější a usnadní se odeč

Literatura, Bosshardt: Optische Distanzmessung und Polarkoordi
Ackerl: Versuchmessungen mit dem selbstreduzierenden Distanzmesser Bossl
f, Instrumentenkunde, 1929.

Résumé: Dans son rapport, l'auteur decrit le type du tachéometre d€
avec un dispositif pour le mésurage optique des longueurs (stadia) et donn
des éxperiences, Pour déterminer des erreurs dans les angles-on a les mést
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et dans les deux positions de la lunette. Des résultats obtenus on a calculé l'erreur
moyenne quadratique pour le poid égal ftl'unité ma = + 2'8". Ensuit les résultates des
longueurs mésuré optiquement par deux observateurs étaient comparé ft ceux déterminé
ft ruban d'acier. Les erreurs, ,= longueur optique -longueur direct, étaient réprésenté au
diagrame. On a constaté l'erreur personelle dans la mésure optique 3'5%0 pour les Ion·
gueurs de 20 ft 90 mětres. Ensuit sont donnés les erreurs rélatives dans les longueurs
optiquement mésuré dans les limites 1/6000 ft1/4000.

Zprávy odborné.
Agrární operace a koho jimi pověřiti.

To je titul notický na str. 143. Věstníku pro vodní hospodářství, čís 8-9 z 1935.
Její autor si klade otázky: ,,1. Do jakého oboru technických prací spadají (agrární ope-
race), 2. která skupina techniků je nejlépe podle své odborné průpravy způsobilá tyto
práce zdařile prováděti." Přichází k resultátu, že "je na první pohled patrno, že uvedený
vědní obor jest nejúplněji obsažen jen ve studijním programu vys. škol techn. oboru inže·
nýrského stavitelství směru vodohospodářského a kulturního"; dále píše, že scelování po-
zemků je v Německu zařazeno mezi meliorace, ve švýcarsku prováděno kulturnětechnic-
kými úřady a že býv. Rakousko "od roku 1911 zavedlo via facti výhradné přijímání kul-
turních inženýrů k úřadům scelovacím".

Pan autor, jehož dlužno hledati buď přímo v redakci Věstníku p. v. hospodářství.
nebo mezi docenty vys. škol techn., přednášejícími scelování pozemků, příp. v řadách
kulturnich inženýrů, které povolalo se služeb. titulem "geometr" býv. rakouské min. orby
k agrárním úřadům proto, že státní stavební technikové tehdy jim upírali právo na existenci
ve státní s t a ve b ní službě - měl se otevřeně na noticku podepsat; stačila by i značka
snad. Možná, že by našel většího ohlasu u některých s v Ý c h mladých kolegů, a to tako
vých, kteří, nemyslice na to, že neprokázali odbornou průpravu pro veškeré práce, při-
cházející při scelování hospodářských pozemků, s p o I é haj í na moc e n s k é p o sta·
ven í vedoucích úředníků agrárních úřadů a ministerstva zemědělství, aby jim prosadili
a dar o val i právo ke všem pracím, spjatým se scelováním pozemků, bez ohledu na
odbornou kvalifikaci.

Připustíme-li, že někteří úředníci agrárních úřadů mají tuto snahu a pronášejí I ž i v á
tvrzení, že Německo a švýcarsko provádějí agrární operace bez zeměměřičů, přec jen
soudíme, že minísterstvo zemědělství, jako zodpovědná instance je povinno uvážiti peč-
livě odbornou průpravu úřednictva, jemuž svěřuje scelování pozemků, a také si všimnouti,
jak mnohostranný interes má státní aparát na této činnosti. Nemůže býti sporu o tom,
že erár lesnický se o ně bude zajímat při scelování lesů, úřady vodohospodářské o ře-
šení vodohospodářských otázek, silniční o návrhy silnic, agronomové o živočišnou a rost-
linnou produkci, urbarialisté o úpravu obcí a měst venkovských, ba snad i ministerstvo
nár. obrany najde při scelování okolnosti, jimiž jeho funkce mohou býti dotčeny. lntere-
sentů je více a vážných.

Vedle min. spr a v e dl n o s t i je to bezesporně min. f i n a n c í, neopomenutelný
činitel, který přejímá mapy scelených obcí a má tudíž vel k é právo vykonávati vliv na
organisaci agrárních úřadů a tedy na výběr odborných sil, které řeší při scelování úlohy,
jež ve svých důsledcích se dotýkají fiskálních zájmů. Popřít toto právo by dovedl veřejně
v OSR snad jedině pisatel noticky, ale žádný jiný,' nestranně a podle ducha zákonů (do-
konce i zákona o dělbě práce!) myslící technik a právník, i když by byl úředníkem agrár-
ních úřadů a ministerstva zemědělství. Nepomůže tu ohánět se lžemi o poměrech v Ně-
mecku a švýcarsku, kde p r á v ě zem ě měř i č s k Ý i n žen Ý r j e buď v Ý hra dní m
o d bor n í k e m pro s celo v a c í o t á z k y (inženýr kulturní a lesní poradcem-specia-
listou), n e b o m á ú č a s t n a s celo v á n í z o s t a t n í c hod bor n í k ů tun e j-
vět š í. Pan pisatel této nevěcné noticky, bijící ve tvář specialisaci a odbornictví - kte-
rážto specialisace právě byla motivem mnohaletých bojů kulturních inženýrů o jejich vřa-
zení do státní služby s t a v e b ní, nezná vůbec organisaci prací scelovacích v Německu
a jinde. Mnoho by se byl poučil, kdyby četl příslušné referáty v Zeměměřičském Věstníku
a světoznámý časopis Zeitschrift fur Vermessungswesen. Jeho řádky v tomto směru jsou
proto pro opravdového zasvěcence ztraceným echem hlasu po š e t i I c ů, kteří v r. 1911
chtěli vyloučit zeměměřiče z agrárních operací.

Známe stanovisko význačných nezeměměřičských činitelů od agrárních úřadů, kteří
jsou z praxe přesvědčeni, že se nelze obejíti bez účasti zeměm. inženýrů při scelování po-
zemků, ježto tito mají úplnou moderní průpravu geodetickou, zčásti právní, hospodář-
skou, kulturně- a stavebnětechnickou. ,!Lesníma kulturním inženýrům od agrár. úřadů jde
o to pouze, aby jim nebyla upírána p r a k t i c k á zkušenost, tedy aby zůstali v dosavad-
ních posicích do vymření, či do pense, nehledě ovšem na to, že agrární operace nemohou
postrádati část personálu z řad lesních, kulturních, hospodářských inženýrů a právníků.

Takováto snaha je ovšem poctivá. Je nutno přiznat úředníku, byť by se dobou na-
učil "geometrovat", příp. nabyl opravdu prací a privátním studiem potřebný díl znalostí
měřičských pro užší obor určité veřejné služby, že je upotřebitelný na svém místě. Vždyť
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když byly zavedeny druhé státní zkoušky na technikách, nestali se ti,. kdo před jich za-
vedením vstoupili do veřej. služeb, bezcennými, a zkušenost učí, že kulturní inženýři s tří-
letou studijní průpravou projektují a s t a v í dobře, jako oni, kterým pozdější doba ulo-
žila studovat na technice 4, příp. 4Y2 roku obor vodohospodářský. Životem šla stále dělba
studijní průpravy. Ze širokého stav. inženýrství vznikaly speciální obory a také pro ze-
měměříčský obor se studium prohloubilo (ovšem podle tlaku ministerstva školství z nut-
ných 4 let studijních rozšířeno na tříleté oddělení, po "vzoru" býv. tříletého kursu a pak
oddělení pro kult. inžen~-rství). Jeho absolventi jsou odborníky pro veškerá odvětví vymě-
řovací, tedy i pro agrární operace, které jsou a zůstanou z nejméně 90% zásahy země-
měřičskými, majícími v p r v é řadě a vždy za hlavní cíl zlepšení poměrů držebnostnich.
Všechny ostatní úkony jsou přidruženy, ba vel m i č a s top o d r u žně ke scelováni
vlastnímu se přimykající, příp. výhodné se současně prováděním scelování pozemků. To
platí zejména o plošných melioracích, které ve většině případů bylo by lépe provésti
pře d scelením pozemků. Zeměměřičský inženýr, maje úplnou průpravu geodetickou a
skýtaje tak záruku výkonu prvotřídního, musí zůstati hlavním činitelem při zmíněných
pozemkových úpravách.

Velká je řada obcí scelených, kde naSl kolegové s dřívější menší školskou průpra-
vou, než je nynější, vynikli. Mohli proto státi se dob rým i . učiteli ostatních techniků
agrárních operací. Že jejich honorování a postupové poměry jsou tak bídné, že jsou i po
251eté efektívní službě u agrár. úřadů v šesté (!) platové stupnicí, to sluší při čist na vrub
nevraživosti techniků služ. tř. I b proti služ. tř. I c, kteří o nich v ministerstvu zeměděl-
ství při systemisaci a resystemisaci metali los. Pan autor citované noticky je asi spokojen
s údělem, který dala do vínku pověstná resystemisace jeho kolegům služ. tř. I c, a dále
chce, aby ten nenáviděný "geometr" byl vytlačen z místa, kde zdárně působil a působí a
kde v záležitostech zeměměřičských je povolaným odborníkem. Jak nemorální to snaha;
jak nevěcnou a tendenční je noticka, když mezi pracemi při scelování přicházejícími ne-
uvádí úkony spojené se změnami držby!!

Litujeme, že se našel kulturní (zda i technické a všeobecné kultury plný?) inženýr,
který napsal tak odiosní noticku, jsa asi vzrušen tím, že v ústředních úřadech doslechl,
že zeměměř. inženýři se domáhají na podkladě zákonů a odbornictví přiměřeného zvětšení
jejich účasti na scelovacích pracech. Časopis, jako je Věstník pro vodní hospodářství, ne-
měl takovou zprávu otisknout. Všichni čs. zeměměřiči přejí kulturním inženýrům ůčast
v řešení speciálně odborných otázek při agrárních operacích, ale protestuji proti snaze,
aby zeměměř. inženýr byl z těchto úřadů vytlačován s pomocí několika hodnostářů, kteří
hledí uplatnit stanovisko stranické, případně osobní zájmy.

Zveme autora noticky, by d o k á z a 1 přesvědčivě, že v Německu a Švýcarsku ne-
jsou zeměměřiči významnými činiteli při řešení úkonů, spadajících pod pojem "agrární
operace", případně že naši kolegové u agrár. operací se ukázali méně schopnými. Ale než
tak učiní, ať se aspoň trochu poučí; na př. nechť si opatří informace z Bavorska, kde
v roce 1933 bylo u pěti kulturních úřadů (Kulturamter) z celého počtu 134 vysokoškolských
úředníků plných 132 zeměměřičů (krom dvou právníků) a že přednosta těchto úřadů jest
zeměměřič. Ať jej při tom nemýlí titul "Baurat", neb ten právě patří zeměměřiči (Land-
messer). O švýcarských pracech scelovacích, kde zeměměřiči (Geometer, Vermessungsinge-
nieur) mají lví podíl na úspěchu tamního vzorného scelování, může se pro poučení obrá-
titi na úřady ústřední, nebo přímo ať si vyžádá zprávu od p. Baltensbergera, šéfa švýcar-
ského měření (Grundbuchsvermessung) v Bernu. Dodá mu materiál takový, že přestane se
otírat o stav říšskoněmeckých a švýcarských zeměměřičů a ztratí ihned chuť na nájezdy
proti čsl. zeměměřičským inženýrum.

Obecně ať si autor noticky učíní zásadou svého psaní heslo: Pravda vítězí!
lnq. Dr. J. Růžička.

Zajímavé jubileum. A také novoroční a také "životní". Vždyť je tomu nyní právě
šedesát let, co byla "u nás v Rakousku ouředně" zavedena metrícká míra a váha zvlášt-
ním zákonem, který na zkoušku fungoval v býv. Rak.-Uhersku sice již od r. 1871, ale
který bezvýhradně a se vši přísností nastoupil v život dnem 1. ledna 1876. Je tomu tedy
přesně šedesát let, co se muselo přestat měřiti na kroky, stopy, palce, čárky, pídě a lokty,
co se musilo přestat vážit na libry a loty, co se musilo přestat nalévat do mázů a věder
- a co mllsila vstoupit v platnost éra pro litr, kilogram a metr.

A řeklo se v tom zákoně: Kdo neuposlechne, bude moc přísně potrestán! A kdo se
poznovu zmýlí a v nějakém úředním styku veřejném označí své zboží, svfij majetek' atd.
na místě v kilogramech neb hektolitrech, bude potrestán dvojnásobl Snad se v tom
zákoně mluvilo dokonce o kriminálech a o mučení, o starém útrpném právu. Neboť zá-
konodárce dobře věděl, co je to starý zvyk, hluboce zakořeněný a jak těžko jej půjde
vyrvati z mozků a srdcí, obzvláště konservativního lidu selského. Vždyť ještě dnes hojně
se měří po venkově podle staré módy ve všech částech republiky.

Nebylo to tak snadné než se přišlo na metr, litr a gram! Pařížská akademie celé
poslední desítiletí 18. věku nedělala nic jiného, než měřila zemský poledník. Konečně byl
změřen a rozdělen na samé desítimiliontiny a jedné. z nich učenci řekli, že se bude jmeno-
vati metr. To bylo již roku 1799. Potom dala z čisté platiny zhotovit jeho míru a tento
vzácný kovový metr - pravzor zvaný "Prototyp" - jest uložen v pařížském "Mezi-
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národním úřadu pro míry a váhy", aby sloužil ku porovnání všem, kdož si toho vyžádají
a přejí. A jako prototyp metru máme tam uložen v Paříži i pravzor pro váhu jednoho
kilogramu Oe to, jak známo, váha 1 drn" chemicky čisté vody při 4° C) a pravzor pro
obsah jednoho litru, rovněž obsah téže duté jednotky, kostky o hranách 1 drn! Vidime, že
metr, tato desetimiliontá část kvadrantu poledníku zemského, stala se "lastním základem
nejenom pro míru délkovou, nýbrž i pro váhu a pro míru dutou.

Celá desítíletí byl!> potřebí, nežli se metrícká míra uzákonila a nežli se vžila. Od r,
1799 uplynulo mnoho let, nežli se r. 1875 (v květnu) dohodla Francie sprvnimi 18 státy
světa a nežli mezi sebou pro mezinárodní styk obchodní ujednaly "metrickou smlouvu".
V Rakousku-Uhersku, jak již podotknuto, vešla ta smlouva v zákon 1. ledna 1876. Dnes
ji užívá již 29 států, mezi nimi některé státečky docela nepatrné, ale zato některé veliké
státy se jí doposud brání houževnatě; tak na př. Anglie, Čína; dlouho ji neuznávalo i Rusko,
dnes však je tam již metrická seustava takořka všeobecná a zřizovány cejchovní státní
úřady, které mají na starosti bdění nad správným dodržováním přesnosti měr a vah.

ČSR. přistoupila k metrické konvenci r. 1922, a již od r. 1919 máme svůj Českoslov.
ústřední inspektorát pro službu cejchovní v Praze, v smíchovské "Botanice" Jeho prv-
ním zasloužilým předsedou je ministerský rada Ing. Josef Svoboda. lnq. Jelínek.

Výstava světové kartografie byla uspořádána koncem měsíce září v Plzni pH pří-
ležitosti III. sjezdu československých geografÓ. Na výstavě bylo instalováno mnoho map,
celkem z 38 státtl. světa. Náš stát byl zastoupen velmi početnou kolekcí map našeho Vo-
jenského zeměpisného ustavu, z nichž ukázka nového měření v měřítku 1: 10.000 doka-
zovala vysokou úroveň naší nové kartografie. V oddělení fotogrametrickém vystaveny
elaboráty stereofotogrametrického zaměření Vltavy 1: 2880, pokusné fotokatastrální za"
měření z Troje 1 : 2880 a letecký fotoplán uzemí údolni přehrady u Kníniček.

Z našich map katastrálních vystavena ukázka starého otisku původní katastrální
mapy a dále ukázka nově reprodukovaného listu v dnešní čitelné a jasné dvo)lbarevné
úpravě a jako příklad výškopisného katastrálního plánu vystaven list z výškopisného
plánu Velké Prahy 1: 5000.

Z cizích map katastrálních zaujaly vystavené katastrální mapy anglické v měř:
1: 2500, 1: 1250 a 1: 1056 a zajímavá podrobná katastrální mapa egyptská v měřítku
1 : 2500 pouze s arabským popisem. Výstava ukázala jasně, jaký pokrok učinila světová
kartografie za poslední dobu. Retrospektivní část výstavy obsahovala Kladiánovu mapu
Čech z r. 1528, Aretinovu z r. 1619 a velkou MiiIlerovu přehlednou mapu z r. 1720. Slav-
nostního zahájení výstavy zúčastnilo se četně pozvaných hostí, mezi nimiž byli hojně
zastoupeni naši důstojníci. Z velkého zájmu, jaký byl o výstavu projeven, dá se soudit,
že by i zeměměřičská výstava, která by názorně ukázala naši neméně důležitou a na~
máhavou práci, setkala by se s uspěchem a vykonala své poslání s popularisací naší
práce. zh.

Literární novosti.
Posudky.

Ing. K o vař o v i č a Ing. Dr. Pop per: Rukověť pro odhady nemovitostí; Praha
1935, nákladem vlastním, cena 56 Kč, stran 200.

Citací odstavce předmluvy: "Autoří si vzali za úkol poskytnouti odborníkům ruko-
věť, ve které se snažili přehledně a pokud možno podrobně projednati příslušnou materii
jak vzhledem k složitému našemu zákonodárství, tak i se zřetelem k domácím poměrům
v průmyslu stavebním, továrenském i v o bOr ech hospodářství zemědělského", chci na-
značiti, že kniha má býti návodem, který by účelně připomněl odbornikdm rozhodující
okolnosti k usnadnění jejich. těžkého a zodpovědného úkolu, jímž je odhad.

Shrnutí příslušných zákonných ustanovení v 1. oddílu knihy na 93! stranách jasně
ukazuje na obsáhlost materie a zmíněnou složitost našeho zákonodárství a je proto vel-
kou předností této rukověti.

Nás zajímá v první řadě odhad ne m o v i t o stí v oborech hospodářství zeměděl-
ského (polního, lesního, .rybničniho). Po té stránce postrádáme v rukověti jakoukoliv
zmínku o odhadech hospodářství rybničního, jednotlivých zemědělských pozemktl. potřeb-
ných k uskutečnění rdzných projektů nejen pro stavby pozemní a prtl.myslové,ale i sil-
niční, vodni a' železniční (příslušný vyvlastňovací zákon je v 1. oddílu uveden), ovocných
stromů jako příslušenství takových pozemktl. (viz citovaný § 294 o. o. z. v 1. oddilu), za-
jížděk,hospodářského znehodnocení pozemktl. (projektem), služebnosti o trpění stavebních
zařízení, udržovacích nákladtl. zařízení převzatých zájemníky a j. Jelikož o odhadu lesů
je v rukověti také jen nepatrná zmínka a pOukaz na specialistu, není název knihy úplně
přiléhavý, poněvadž neobsahuje odhady "nemovitosti", ale jen pozemních a průmyslových
staveb' a rolnických usedlostí.

Píle a snaha, již autoři projevili. mohla dojíti náležité odměny ve značnější poptávce
po rukověti, kdyby 'obsahovala praktické pokyny pro předměty inženýrova odhadu vůbec.
Takto je zájem omezen skoro jen na úzký okruh interesenttl., pro něž však buQ.e velmi
dobrou pomtl.ckou.
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K všeobecné orientaci a pokud jde o odhad pozemků stavebních, průmyslových a
v rolnických celcích, můžeme rukověť kolegům vřele doporučiti k doplnění v Z. V. uve-
řejňovaných statí ve věci odhadu pozemků. D.

Vyšlé knihy.
Dr. Fr. Č ech u r a: Magnetická deklinace na Slovensku pro epochu 1932. Vyšlo jako zvláštnl oHsk

»Sbvrníku přírodovědeckého klubu v Košicich •• svazek II. 1933--1934. Stran 31.
Dr. K. S c h w i d e I s k y: Oas Entzerrungsgerat. Na skladě Allg. Verm. Naohrkhten. Bad Lieben-

werda 1935. Stran 92. eena 4'5 ř. m.
Dr. H. L ti s c her: Stereonllotogral;c. Cena 8'55 ř. m. Vydala Union. Deutsche Verlagsgesellschait.

Btrlln S. W. 19.
R. H a a c k: Das Relehsslcdlungsgesetz rebst El ganzungsge;etzen und A11sltihrnngsbesti'nmungen ...

Vydalo; Deutsche Landbuchhandlnng, Berlín 1935. Stra11 312. cena 12 ř. m.
H. K r e b s b ach: Das Verlahrell hei dell GrundstUcksumlellUlIl(clI u 11d der Ve r k e h r z \V i-

s c h e II d e 11 K a t a s tel' b e h 6 r d e II u II d den Lan des k u I t u r b e h 6 r den. Druhé vydáni, Ber-
lín 1935. Cena 2 ř. m.

Travallx de l'A;soclation interltational de Géodesie. Tome lJ. f'ascicule 2. Tome n. Fascicnle 3.
Rapports lIatiollaux sUr les travaux exécutés dans les differents pays čtal:>lís li I'occasion de la 5e:

assemblée générale. Lisbonne 1933. Paris 1934.
Bulletin Itéodeslque. Organe de ľAssociatión de Oéodésie de l'Union géoúésiQue et géophysique inter-

naHonale. Anněe 1934. No 43. No 44. Paris 1935. J. Hermanll Librairie scíentifique.
li o p lne r: Physlkalische Geodesle. Leipzig. Akademische Verlagsgesellschaft. Cena 31 ř. marek.
Travallx géodéslQues et topographlques 1909-1934. République turque. Service topographlque de;

!'armée. 1934. .
Car 10M a n e t ti' Estimo catastale. Ed. Bemporad & F. Firenze. 1934. Cena 15 lir•
Commémoratlon ďll Cenlenalre .de la mort dc .Toseph-Nlcépltore Nlépcc. inventeur de la Photographic.

Maniléstations or"anisées li Chalon-sur-Saone. Sociétéfrancaíse de Photographie. Paris 9'.

Odborná pojednání v časopisech.
lIornlc1<ý Věstnik. 1934. Prof. Dr. fr. Č ech u r a: Několik vysvětlivek a úvah k »Nařízení báňského

hejtmanstv! v Praze ze dne 24. února 1932, ~. i. 2870. o důlnlch vanách«.
Petermanns Geollraphlsche Milleilungen, čís. 12 z r. 1934. Dr. P. W i I s k i : Eine neue iapanische Dar-

stellung der Holten aul Landkarten.
Bildllles~ung u. Luftbildwesen. čís. 4. R. Fin s t e r w a I der; Díe vhotogrum. Arbeiten am Naga-Parbat und

íhr Ergebnis. O. v. G r u b e L Beitrag ZUl' Theorie und Praxís VOll Aeropolygonierung und Aeronivellement
(dokonč.) R a a b: Photogram. Bezugsnetze aul Grllnd von Wechselschnitten an schielen Kreiskcgeln u'1d mit
Iiilfe von Gerudenbtischeln. G e s sne r: Luftbildmessung - Reichsbodenschatzung - Kataster. - Jel1aer
Jahrcsversammlung der Deutschen Gesellschaft liir Photolnammetrie. .

.lollrnal des lIeométres experls el tOPollraphes 'rancals. č. 180 (ř!ien). Des c h a m ps: La conserva-
tion caďastrale au Tonkin. H i I ber t; Les vues droites snr la vrovriété du voísin. Ma r t in: Coup ďceil'
ďensemble sur la Photogrammétrie Aérienne et Tcrre stre (pokrač. v čfs. 181). D. ČIs. 181. Dan gel': Eva-'
luat!on immeubles vour expropriathn. N e z : Calcul des longueurs oblio.ues. M a r c h a I : Le nombre ďor.

Mernleclbas un I(ulturtechnlkas Vestnesls. čís. 7-9. Z a r i n š : Konference zeměměřičů litevských. lotyš-'
ských a estonských v Kaunasu. Va 1l a p;s ; Technické základy katastráln!ch měření. Dr. B uch h o I t z :
Převáděci přistmj Buchholtzův. Z a r i n š: Kontroly v měř. pracech.

Zprávy spolkové.
z Jednoty čs. úř. autor. civil nich geometrů v Praze. Schůze pracovního výboru ,Jed-

noty konala se dne 2. listopadu 1935 za přítomnosti 11 členů. Tři kolegové se omluvili.
Schůzi zahájjl kolega předseda Ing. Fiirst referátem o deputaci, jež jménem naší Jednoty
a Inženýrské komory gratulovala panu Ing. Antonínu Benešovi, vrch. rado vi 1. stavebního
odboru hlav. 'města Prahy, k jeho jmenování přednostou tohoto odboru. Tímto jmenováním
ustanoven na přednostenské místo v měřickém úřadě (staveb. úř. odb. 1), jež dosud bylo
obsazeno inženýrem stavebním, inženýr měřičský. Dále referovalo intervenci v ministerstvu
financí v různých záležitostech, týkajících se našeho stavu. K dotazům kcleg-ů o výkladu
odstavce A. a § 43 vI. nař. z 23. května 1'930 sdělujeme, že podle přesného znění tohoto na-
řízení je třeba plán vždy nadepsati "Geometrický (polohopisný) plán".

Upozorňujeme opětně, zvláště mladé kolegy, že okres Královice u Plzně a Pracha-
tice jsou dosud volné a 7.e by bylo v zájm.u stavovském, aby v těchto okresních městech
se nsadili. Informace sdělí sousední koleg-ové na schůzi pracov. výboru Jednoty. K stíž-
nosti některých kolegů, že úřednící státních statků a lesů vykonávají též zeměměřičské
práce pro soukromé strany, usneseno zakročiti u generálního ředitelství.

Vzhledem k četným dotazům a stížnostem upozorňujeme, že informace stavovské a
tarifní udílí a zákroky jakož i intervence u úřadů vykonává naše Jednota pouze pro své
členy.

Usnesen v několika případech další postup k návrhům na zavedení čestného řízení
pro porušení vážnosti stavu oferováním hluboko pod schválený tarif. - Kol. Ing'. Kural
předložil po poradě s příslušnými činiteli koncept 7.ádosti k ministerstvu financí o vý-
hradnosti prací spojených s prováděním a doplňováním trigonometrických sítí a usneseno
žádost podati. Někteří členové pracovního výboru pověřeni podáním posudků, urge.ncemi
a intervencemi. v různých stavovských záležitostech.

K návrhu kol. Ing-. štěeha usneseno požádati Inž. komoru, aby se připojila k jednání
obchodních komor a zájmových institucí v osnově zákona proti pokoutnictví. Po schválení.
zprávy pokladní, přednesené kol. Ing. Kuralem, schůze skončena. Příští schůze bude se
konati dne 7. prosince. Ret. Ing. Vlk.

Ze "Spolku československých inženýrů státni měřické služby v Praze". Členové
spolku v zemi České se důtklivě upozorňují na řádné placení členských příspěvků. Podle

1935/159



usnesení schůze předsednictva nutno bezpodmínečně zapraviti letošni a všechny dluhující
příspěvky za minulá léta do konce roku 1935. Po uvedené lhůtě budou nedoplatky postou-
peny k právnímu vymáhání. (Šekový účet poštovní spořitelny v Praze Č. 35.321.)

Zákony, nařízení a měřické normy.
Obnovováni měřického operátu novým katastrálnim Ifizenim bylo upraveno nově

výnosem min. financí ze 16. července 1935, č. 50.560/35-III/6a,vydaným v dohodě s min.
spravedlnosti. Výnos otiskuje Věstník min. spravedlnosti č. 8-9 r. 1935.

R ů z n é.
Druhou stát ni zkoušku na odděleni zeměměřicského inženýrství na české vysoké

škole technické v Brn ě s úspěchem složili dne 14. listopadu 1935 tito pánové: Vespalec
Oldřich z Petrovic, Polcar Slavomír z Brna, Matula Michal z Modré, -Haná Theodor ze
Lhoty, Vrubel Albin z Dolní Suché, Hloch Bruno z Plumlova, Kocman Frant. z Brna, Bohm
Jaroslav z Ivanovic, Lejsek Květoslav z Lověšic, Skácel Miroslav z Tupce a Znojil Josef
z Prostějova.

Účelné vodni hospodářstvi a ochrana přirody. Na toto téma konala se v Masarykově
akademii práce 21. t. m. anketa, která shromáždila četné zástupce interesovaných minis-
terstev, zemského úřadu, vysokých škoL vysokoškolských a zemědělských výzkumných
ústavů i vědeckých a ochranářských organisací. V úvodní přednášce vrchní rada Ing. Ma-
dl ma y r poukázal povšechně na to, jak dnešní vodohospodářské zásahy působí hluboce
n~ biologickou rovnováhu krajiny. Referát doc. Dr. G r e g o r a byl doprovázen zajímavou
mapou, z níž je patrno, že v československu existují rozsáhlé oblasti, které mají vysoký
deficit srážek proti množství, které bychom mohli předpokládat podle jejich nadmořské
výšky. Prof. Dr. A. Ba y e r líčil podrobně, jak vodohospodářské zásahy neúprosně ničí i
poslední zbytky přírodních památek. Úpravy namnoze způsobily hluboké poruchy ve vod-
ním hospodářství některých krajů, které se zvolna mění v kulturní a někdy již nekulti-
vovatelnou step. že tyto stesky mají často blízký vztah k poměrům hospodářským, ukázal
referát řed. P o spí š i I a. Meliorace se omezují namnoze.jen na polovinu - na vysoušení,
kdežto na zavodňování se nepamatuje. Také s hlediska pedologického, jak dovozoval
doc. Dr. S m o I í k, je obava, že struktura půd se trvale znehodnotí. O souvislosti mezi
produkční možností pícnin a zásahy regulačními a melioračními promluvil doc. Dr. A.
K leč k a. O speciálních nárocích lesníků na vodní techniku, které často souhlasí s poža-
davky ochrany přírody, jednal referát vrch. rady Ing. Dr. K v a p i I a. V závěru podrobně
probral otázku' spodních vod doc. Dr. Čep e k.

Po živé debatě, které se delšími projevy zúčastnili sekční šéf Dr. Hor á k, prof.
Dr. Z a vad i I a prof. Dr. T h om a a j., byla zvolena komise k vypracování resoluce, která
shrne základní požadavky, přednesené jednotlivými řečníky.

Stoleté narozeniny čsl'- geodeta prof. Fr. Miillera oslavilo vysoké učení technické
v Praze schůzí dne 21. listopadu t. r. Zahajovací proslov měl rektor Dr. Jindř. S vo bod a.
Pak promluvil prof. Ing. Dr. h. c. Jos. Pe tří k o významu životního díla MiiIIerova, a
posluchač Mor a v e c o MiiIIerově fondu. Pietní slavnost zakončil děkan Dr. K. D u s I.

Osobní.
Úmrtí. Dne 23. listopadu 1935 zemřel měřičský rada Ing. František Mašina, přidělený

archivu map katastrálních v Praze. Zesnulý kolega narodil se r. 1878v Kutné Hoře a po
vykonaných studiích na reálce v Kutné Hoře a technice v Praze vstoupil r. 1905 do státní
služby u pozemkového katastru v Čechách. Působil na několika měř. okresích a před 14
lety byl přidělen archivu map katastrálních. Předčasná smrt vysvobodila ho z útrap. kte-
rými v posledních letech nemocemí trpěl. Byl vzorným manželem a otcem, milým kolegou
a svědomitým úředníkem. Za účasti zarmoucené rodiny; zástupců zemského finančního ře-
ditelství, pražských kolegů a četných ostatních přátel byl zvěčnělý pohřben 27. listopadu
na hřbitovech olšanských. Čest budiž jeho památce! -pl. ,

Z katastrálni měřičské služby. S loven s k o: Přijat měř. aspir. Ing. Fr. Storkán
(Prievidza). Jmenováni: 1. do 5. plat. stup. Ing. Jos. Hlaváček, Ing. Václav'Kamberský,
Ing. Boh. Nedvěd a Ing. Fr. Klimeš; 2. měř. koncipisty Ing. Karel Hložánek a Ing. Fr.
Pliska. Vystoupili ze služeb: Ing. K. Kohoutek, Ing. Rich. Růžička a Ing. V. Inger. M0-
r a va: Jmenován do 6. plat. stup. Ing. K. S rám e k, měř. koncipistou Ing. Erich Sesták,
měř. aspiranty Ing. Jos. Ertl a Ing. Jan Horký. Přeložen Ing. Fr. Kvarda do Uh. Hradiště
jako přednosta, Ing. R. Hanák do Olomouce.

Pokladnik Spolku čs. zeměměřičů Ing. Jar. Pay er přesídlil do Prahy XVII., Ko-
šíře, Cibulka, U tenisu 354.

Za redakci odpovldá Ing. Dr. techn. Jos. R li žlčka. --' Tiskem Akciové moravské knlhtlskárny Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zememeřičll v Praze.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 
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Řldí s redakční komisí:
Ing.Dr. techn. JOS. RŮŽIČKA, měř.
rada, Brno, Třída legíonářů 24.
Dr. techn. FR. FIALA, profesor vys.
učení techn., Praha li., Přičná 2.
Admínistrace:
Ing. J. Vrba, Brno-Královo Pole,
Tyršova 25.

Pokladník:
Ing. Jar. Payer, Praha-Košíře, Na
Cibulce 416. (Ůčet poštovní
spořitelny v Praze, č. 14.674.)

Nakladatel:
Spolek čs. zeměměřičů v Praze
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ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

Dr. V. Š pač e k: Hay!ordův isostatický mezinárodnf re!e-
renčnl elipsoid. (DokonČ.) - Sur l'éllipsoide de Hay!ord.
(Fin.)

Ing. L. K o ž o uš e k: Scelování pozemkil v Československé
republice. - Le remembrement de la propriété !onciére
en Tchécoslovaquie.

Ing. O. Krčmář: Nékolik poznámek o přesné nivelaci.-
Remarques sur le niveliement de précision.

Ing. Dr. techn. A. Fiker: IV. kongres Mezinárodnl !otogra-
metrické společnosti V Pařiži. - IViéme congrés de la
Société internationale de photogrammétrie li Paris.

XXXIII. (VIII.)
, V, , O

VYROCNI VALNA SCHUZE
Spolku čs.inženýrů státní měřické služby
koná se v neděli dne 10. února 1935 o půl 9. hod. dop.
ve dvoraně Domu čs. inženýrů (Praha 1., Dvořákovo nábř.)

POŘAD:
1. Zahájenf schůze a čtenf zápisu. 2. Zprávy činovnrků.
3. Referáty delegátů odboček. 4. Zř{zení podpůrného
fondu. 5. Volba novélio výboru. 6. Volba delegátů.
7. Volné návrhy .• Volné návrhy podány bucftež pfsemně
ve lhůtě stanovené !=i§ 18 a 21 spolk. stanov na adresu
I. jednatele Ing. Boh. Poura, Praha II.,Václavské nám. 58.
S. P. Úřad.

V sob otu dne 9. února koná se o 20. hod. p řáte Is ká s ch ůz ka účastnfků
valné schůze v restauračnfch mfstnostech DO[Tlučs. inženýrů, spojen.á s roz-
pravou o činnosti zeměměřičského inženýra ve veřejném ž~votě. V V BOR

Geometr s praxi v novém měřeni,

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



ZEISS
REDUK~Ní TAGHYMETR a UNIYER~ÁLNI TEDnDLIT

(BOSSBARDT-ZEISS.)
Přesný optický přístroj pro polygonálni a dílčí měřenI.
Přímé odečítáni horizontálni vzdálenosti.
Jednoduchá práce s měříckou lati.
Odečítáni až do vzdálenosti 200 m.
Současné odečítáni všech kruhů v okuláru dalekohledu.
Jasné obrazy.
Společné osvětleni pro veškeré body kruhu.
Nedostižná hospodárnost. - 30-50 % úspory při polni praCl.
Velká přesnost střed nich chyb 1/5000 1/\0000 do vzdálenosti.
Malá váha (přistroj i se skřínkou 10'5 kg).
Přiručka pro optické měření vzdálenosti od R. Bosshardta .. ·

(Ve francouzském a německém vydáni.)

Nivelační přístroje - dálkoměr Lodis -- teodolUy.
Tiskopisy a další informace zdarma od fy CARL ZEISS - JENA, nebo od:
cARLZEISs O e n e r á I n í h o z a s t o u pen í
J ~NA Richard FIscber, Praha II., U Půjčovny 8.

Telefon 285-38, 219-81.

Různé.
z Masarykovy akademie práce. Ve schlizi Sboru Úsj;avu pro stavbu měst při Masa-

rykově akademii práce pf'eduášelloni člen Ústavu JUDr. Jiří Cistecký o \Tztahu dopravních
sítí k regulaci měst. Vytkl v hlavních obryseCh vztah, ve kterém se s hlediska platných
pr;l,vních nor~m ocitají města vliči dopravní síti železniční, silniční. vodních tokli a letecké.
Poukázal na možnost mšivého zásRhu těchto dopravních síti do soustavně prováděné regulace
měst, jejichž dnešní významné poslání dzu netoliko stavebně technického, nýbrž í sociálního,
žádá nerušené vývojové linie, která by město a jeho poplatnictvo chránila před zbytečnými
finanřnímí obětmi. Přednášející poukázal na reformní snahy některých připravovaných zákon-
ných osnov a doporučil, aby osnovy ty zaručily harmonícké uspořídání vztahu měst k do-
pravním Hítím tak, aby zájem urbanistický a interesy správ uvedených dopravních sítí doznaly
vzájemného vyrovnání, které by bylo z írukou, že nebude podnikáno ničeho na úkor lběst se
strany správ dopravních sítí, pro jejichž zájem .poskytuje osnova stavebního l-ádu v rámci
předpis li o upravovacích plánech kautely bezvýhradné ..

Přednášky a rozpravy se zúčastnili mimo členy Ustavu zástupci ministerstva veřejných
prací, železnic a jiných úr-aďů, kteří projevili 'úplný souhlas s referentovými názory o účel-
nosti reformy platných předpisů v naznačeném směru.

Praktické příručky. Přísedící zemského výboru v Čechách Fr. Zelenka vydává po-
drobný listkový slovník saJllosprávy, v nl'mž je přehledně a prakticky probírána látka týka-
jících se samosprávných ot·ízek. Každé heslo má svůj lístek, takže je pohromadě celý materiál,
jinak ovšem roztrou~ený v nejrůznějších z:íkonech a nai'Ízeních.

První díl obsahuje mimo jiné tato hesla: Obec, místní, spojení a rozloučení obcí, hranice
obecní, občané, ('e,tné občanství, domovské právo.

Druhý díl jedná o obecním zastupitAIstvu, o starostovi atd.
Vychllzí v dílech po 10 heslech, vždy pětkrát do roka. Dosud vyšlo sedm dUli slovníku.

Objednávky nutno říditi na "Vydavatelství Zelenkova slovníku v Praze·Břevnově 535, nebo
v Brně, Tučkova č. 22". Ing. Ed. Jelínek.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



R ů z n é.
Československá národní skupina Mezinárodnfko výboru pro dějiny věd (CmS).

Roku 1928 pti VI. mezinárodním kongresu historických věd v Os Io byl dán podnět k založení
Mezin árodního výboru pro dějiny věd (Comité International d'Histoire des Sciences),
který konal svůj prvý sjezd roku 1930 v Paříži.

Na základě předběžného jednání, vedeného v letních měsících s pařížským ústředím CIHS.
se souhlasem vlády Československé republiky bylo usneseno na III. mezinárodním sjezdu pro
dějiny věd, který zasedal koncem září a počátkem října 1934 v Lisaboně, aby se příští IV. kongres
konal v Praze r. 1937. Za hlavní téma sjezdového jednání stanoven podle našeho návrhu" VÝ voj
re áln Ý c h v ěd v XVIlI. a pr v é p 01 o vin ě XIX. s to letí", jako téma vedlejší "D ěj iny
reálných věd ve vyučování". CsI. národní skupinu zastupoval na zmíněném sjezdu náš
předseda prof. Dr. Quido Vetter, který pronesl v sekci přírodovědné přednášku z dějin čes.
matematiky a v důsledku 'usnesení sjezdového o příštím kongrese byl také zvolen presidentem
Comité International d'Histoire des Sciences na ttfleti 1934-1937. Se zřetelem k rozhodnutí
o konání sjezdu v Praze byl v minulých dnech vytvořen organisační výbor sjezdový, kde vedle
předsedy prof. Dr. Vettera a jednatelů prof. Dr. Jar. Kliky a prof. Dr. Fr. Ulricha zvoleni
~eferenti pro jednotlivé obory, kteří převezmou péči a řízení přípravných prací kongresových.
CsI. národní skupina vytkla si za úkol do r. 1937 připraviti a tiskem vydati alespoň přehledné
dějiny vývoje jednotlivých věd na území celého našeho státu. V rámci sjezdu bude pořádána
výstava dokumentů k dějinám reálných věd v Československu. Jako průprava pro toto dilo jsou
na příští rok stanoveny podobné výstavky v menších rozměrech, které se budou konati v Brn ě
a v Ko š i c í c h za spolupráce tamních přírodovědeckých klubů a museí. Přihlášky všech, kdo
mají zájem o svrchu naznačený úkol a chtějí činně spolupracovati, buďtež laskavě zaslány pode-
psanému tajemníkovi skupiny (Praha II., Albertov 6) nebo do Masarykovy akademie práce
(Praha III.. Vlašská ul. 19). .

ZeměměřiěstvI v rozhlase. Dne 14./2. t. r. vysílal mor. ostravský rozhlas' přednášku
kol. Ing. Frant. Falty: Feuilleton katastrální. V zábavné formě vypravovalo historickém
vývoji katastru od dávnověku až po dobu moderní měřic. služby a vysvětlil v hrubých rysech
funkci státní katastrální služby měřické. Ostravský rozhlas zavázal kol. Faltu pro několik před-
nášek z tohoto oboru.

PrvnI profesura fotogrametrie na vys. škole techn. v Curychu byla obsazena Ing.
Dr. techn. Max Z e II er em, býv. asistentem curyšské techniky, topografem bernské Landes-
topographie, pisatelem řady článků z oboru sn(mkoměření a spolupracovníkem díla "Baeschlin-
Zeller: Lehrbuch mr Stereophotogrammetrie." Svýcarští geodeti radují se ze zřízení této stolice a
slibují si, že dorost bude dobře vychováván a že praxe fotogrametrická tím více se rozvine.

ZEISS THEODOLIT II
T HE ODOLI T II má elektrické osvětlení (I žárovkou) pro
čteni kruhů a lIbel.
Horizontální I vertikální kruh čte se přímo na 1" a to v oku-
láru umístěném vedle okuláru dalekohledu.
Osvětleni obou kruhů, mlkrometrové stupnice a nltkového křiže
děje se s jednoho místa, které zůstává nezakryto.
Repetičnl zařizeni s přesazovacim lImbem je zjednodušeno.
Přesné dostředění osazením theodolltu do třinožky.
Oboustranně pro kladný dalekohled přlpouštl strmé až zenltové
záměry.
Optické centrování.
Zvětšeni dalekohledu je 28 násobné.
Hodi se pro měření s kruhovou í orientačni skřínkovoubusolou.

Nivelační strole.· Přistroj ke kolmič·
kováni s 0rtiCkýmměřením vzdálenosti•
.:.Redokčn tacbymetry.· Fotokomorya
přistroje pro vybodnoceni pozemni ale·

tecké foto«rametrie.
Tiskopísy a další Informace poskytuje zdarma fa CAR LZE I S S, Jen a, neb

Generálni zastnpltelstvi Telefon 285·38. 219·81.

Rlcbard Flscber, Praba II., IIPůjčovny 8.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



Vypísanie verejnej súfaže
na podrobného zameranie a
vyhotovenie povodnej mapy

Generálné finančné riaditel'slvo v Bratislave rozpisuje verejnú
súfaž na podrobné zameranie a vyholovenie povodnej mapy
katastrálného územia Pravotice v bernom okrese Bánovce
nad Bebravou úradne oprávneným civilným geometrom Jebo

oprávneným zememeračom.
Autentické rozpisanie súfaže je uverejnené v I. Úředním listu

republiky Československej, 2. Úradných novinách, 3. Zemském
věstniku pro Podkarpatskou Rus a 4. Zprávách veřejné služby
technické.

ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK
Vy c h á Z i m ěs í č n ě zpravidla vyjma červenec a záři.
Nakladatel a vydavatel: Spolek ČS. zeměměřičů v Praze.

Redakce: Brno, Tř .Iegionářů 24. - Administrace: Brno XII., Tyršova 25 (Ing. J.Vrba).
Ří dí:
Ing. Dr. techn. Jos. Růžička,
emer. zemský měř. rada v Brně
a členové redakčního výboru:
Ing. J. Baše, vládní rada, Bratislava, Ing. VI. Filkuka
emer. prof. vys, školy techn. v Záhřebě, úř. aut. civilní geometr:
Brno, Ing. Vác. H Ia v s a, min. měř. rada, Praha, Dr. B. K I 11,-

di vo, prof. vys. školy tecbnické, Brno, št. kpt. Ing. Fr. Bo gu-
szak, voj. zeměp. ústav, Praha, Ing. J. Peúáz, měst.v. měř.
rada, Brno, Ing. Jos. Petřík, profesor vys. učení techn. Pra.ha,
Dr. Ing. A. Pokorný, měř. komisař, Praba,'Ing. Fr. Proků-
pek, úř. aut. civilní geometr, Nymburk, Ing. I~r. Jos. Ry-
š a v ý,prof. vys. učení techn., Praha, Ing. Ant. S tvá n, měř.
rada, Opava a Ing. Fr. Wiesner, vrch. měř. rada, Užhorod.
Předplatné r~ční i s poštovným pro ČSR. 50 Kč, pro ostatní
státy 52 Kč. Clenum spolku zdarma. Jednotlivá čísla 5 Kč.
Účet poštovni spořitelny vPraze čis. 14.674.
Přihlášky za člena Spolku čs. zeměměřičů přijímá pokladník
Ing. Jar. Pa y e r, kapitán zem. voj. staveb. ředitelství, Praha.
Košíře, Na Cihulce 416.

Dr. techn. Fr. Fiala,
prof. vys. učení techn. v Praze

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



7, ,katastrální služby... .' '
.čechy. V roce 19.34 ~rly p~ove~~ny tyt?změnyli měřičského personálu: , ~
A. Do služby byhp r 1Jat 1 m e,r; a SpI ran tI: Ing. Jaroslav Cvak pro Plzen,

Ing. František Vlk pr~ Ces. Krumlov, Ing. Jaromír Kořínek pro Jičin, Ing. Miloš Steh-
líček pro Duchcov, Ing. Rudolf Koblitz pro Klatovy, Ing. Václav Hršt pro Brandýs nad
Lab., Ing. Ladislav Porkert· pro Milevsko, Ing. Emanuel Viták pro Horšfiv Týn, Ing. Ro-
bert Friedel pro Domažlice, Ing. Jan ~n(lres pro žatec, Ing. Jaroslav Zoula pro Teplice-
šanov, ,Ing. Hubert Chowanetz pro Nejdek, Ing. FrantišekSternwald pro Hradec Krá-
lové, Ing. Jaroslav Kotera pro Nymburk, Ing. Jaroslav Pichlík pro Prahu, Ing. Miloš
Mejsnar pro Mělník, Ing. Václav Čížek pro Rokycany, Ing. JauMayer pro Dvfir Krá-
lové n. L.

.B, Zem ř e 1i: Ing. Alois Nedělka, měř. rada v Chrudimi, Ing. Josef Valcha, měř.
rada v Plzni, Ing. Hugo Šrůtek, měř. rada v Hradci Králové:

C. Do trvalé v Ý s I u ž b y pře I o žen i: Ing. Otakar Verich, měř.. rada v Turnově,
Richard Pavelka, vrch. měř. rada v Praze (archiv map: kat.).

D. Z e s I u ž byv y s t o u p i I: Alois Seidel, měř. koncipista v Brandýse n. L.
, E. Jme nová n i byli: 1. měř. komisary: Cyril Novotný v Karl. Varech, Jan Sa-
lava v Čáslavi, Ing. Vladimír Krátký v Praze, Václav Hořejší v Benešově, Ing. Oldřich
LodI' ve Slaném, Ing.. Jaroslav Melzer v Plzni, Ing. Josef ,Fiřt v Ohomutově, Karel Seidl
v .Mladé Boleslayi, Ing. Václav Řehák v Nové Pace, Ing. Karel Holý v Čes. Budějovi-
·cích, Ing. Jarosl,i'lt' Janele v Hořovicích, Ing.•Josef 'Pokorný v Něm.Brodě, Ing. Jan Hora
v Praze, Frant. Jauský v Jablonci n. Nis., Ing. Václav I Dovolil v Prachaticích, Karel
'Zdeněk v Děčíně, Ing. Václav Tomášek v Písku, Ing. Ivan Kra"'cenko v Pl:zni, Stanislav
Novák v Chomutově, Ing. Josef Veselý v Něm. Brodě,' Jaroslav Říha v Novém Bydžově,
Bohumil Folk v Plzni; •
. • 2. vrchními měř. komisary v 5. pl. stup: Ing. Rudolf Kapucián v Praze (del.kom.),

Ing. Odřich Vaca v Mělníku, Ladislav. Starý v Rychnově n. Kn., Ing. Frant. Pithart v Li-
tomyšli, Ing. Dalibor Hlaváček v Praze, Karel Miíhlbauer v Chrudimi" Josef Brosche
v Duchcově, Eduard PaUa v Podbořanech, Josef Honců v Hradci Král., Václav Rechert
v Čes. Krumlově, Zdeněk Laube v Prachaticích, Dr. Ing. František Masek v Praze, Ing.
Pavel Potužák v Praze;' .

3..měř. mdy ve 4 pl. stup.: vrchnt'm-ěř. komisař Ing. Hugo Kněžourek v Čáslavi,
měř. rada Ing. František Č,etmák v Praze;,.' , '

4. vrchnítn měř. radou ve 3.. pl. stup.: Ing.Stan,islav Veverka, měř. rada v Praze
<del. komise min. veř. prací).· ,

F. Pře v z a t i byli: 1. do statusu měřičských úředníků v zemi České ze statusu
měř.. úředniků v zemi Moravskoslezské měř.koncipista Jindřich Exler pro.,Kutno,u Horu,
ze statusu měřičských ,úředníků min. financí vrchní mčř. komisař Ing. Stanislav Suchá-
nek .pro Hradec Králové; 2. ze statusu měřičských úředníků v zemi České: měř. rada
Ing. Frantíšek Vacek do statusu měřičských úředniků země Podkarpatoruské, vrch. měř.
komisař v Mělníku .Ing. Oldřich Vata do statusu měř. úředníků min. financí.

, :G. Přeloženi byli; měř. kom: CyrilN ovotný do Hořovic, vrch. měř. kom.
Václav Bufka do Liberce, měř. kom. Ing. Ludvík Pavlovský do Čes. Budějovic, měř.
kom. Ladislay Sajdl do ;I!orš. Týna, měř. kom. Ing. Jaroslav Janele do Karl. Varů,
měř. rada Ing. Frant. Tippl do, Prahy (archiv map kat.), vrch. měř. kom. Ing. Zdeněk
Richter do Děčína, měř. kom. Karel Miihlbauer do Pardubic, měř. kom. Ing. Vladimir
Valdman do KapUce, ýrch. měř. kom. Ing'. Bohuslav NOl:ie~do.r~M m'q~pm. Ing.
Oldřich Vaca do Mělníka, měř,. rada Ing. Frant. Čermák. do Praliy, měř. kom. Ing.
Frant. štefek do Nového Bydžova, měř. kom. Ing. Jan Nejedlo do Sedlčan, vrch. měř.
kom. Petr Pistulka do Tábora, měř. kom. Ing. Vladimír, Krátky do Nové Paky, měř.
kom. Václav Hořejší do Prahy, měř. kom. Ing. Václav Řehák do Prahy, měř. konc.
Karel Zdeněk do Děčína,. měř. konc. Ing. Václav Tomášek. do I'ísku, ,měř. konc.
Stanislav Novák do Chomutova, měř. konc. Ing. Alois Skala do Rokycan, ,měř. konc.
Josef Rykl do Prahy, měř. konc. Karel Se hwippel do Prahy, měř. konc. Ing.:Josef
Ceýnar do Kladna, měř. konc. Ing. Zdeněk Brych do Chebu, měř. kom. Karel Miihl-
bauer do Chrudimi, měř. kom. Ing. Josef žák. do Klatov, měř. konc. Ing. Otakar
Ulh'ich .do Pardubic, vrch. měř. kom. Ing. Václav 13ufka do Mladé Boleslavi, měř.
rada Ing. Frant. Škoda do Plzně, vrch. měř. kom. Jaroslav Novotný do Čes. Budějovic,
nch. měř. kom.. Jan Malkus do Prahy, vrch. měř. kom. Ing. Ludvík Franc do Prahy,
měř. kom. lnp;. Vilém Schulz do Loun, měř. koín. Ing. .Josef Beneš do Nejdku, měř.
kom. Ing. Frant; Šilhánek do Prahy, měř. kom. Ing. Viktor Hartl do Brandýsu n. L., měř.
kom. Ing. Ludvík Pavlovskýdo Teplic-Šanova, m.ěř.. kom. Ing. Oldřich-Lodr do Bran-
dýsa n./L., měř. kom. Ing. Jaroslav Melzer do Písku, měř. kom. Ing. Václav Tomášek
do Prahy, měř. konc. Jng'. Karel Preisler do Liberce, měř.. konc. Ing. Karel Jakš do
Lítoměřic, měř. kom. Václav Hořejši do Strakonic, měř. kom. Ing. Václav Řehák do
Benešo~a, měř. kom. Jan Salava do Prahy, měř. konc. Ing. Zdeněk Mašín do Prahy,
měř. konc. Josef Hvkl do Slaného. měř. konc. Ing'. Jaroslav Kripner do Prahy, měř. Konc.
Karel Schwippel do Liberce. měř. kom. Ing. Hynek Pittner do Prahy, měř. kom. Ing.
Ivan Kl'avčenko do Ústí n.lL., vrch. měř. kom. Ing. Karel Malý do Hořovic, měř. rada

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



Karel Jaroš do Hradce Král., měř. kom. Ing. Josef Pokorný do Pelhřimova, vrch. měř.
kom. Ing. Václav Grobner do Chomutova, vrch. měř. kom. Ing. Josef Pejcha do Tur-
nova, měř. kom. Ing. Josef Hrubý do Frýdlantu. .
. Čechy: (V lednu 1935.) Přeloženi: Měř. kom. Ing. Vladimír Piskáček do Jičína, měř.
kom. Ing. 'Jaroslav Resl do Plznč, měř. kom. Hugo Schlindenbuch do Prahy, měř. k0tn. Cyril
Novotný do Chomutova, měř. kom. Ing. Josef Fiřt do Hořovic, měř. kom. Ing. Záboj Cervinka
do Pardubic, měř. kom. Bohumil Folk do Klatov, měř. konc. Ing. Alois Skala do Plané, měř.
asp. Ing. Václav Heršt do Kolina, vrch. měř. kom. Josef Honců do Dvora Král. n.jL., měř. kom.
Jan. Salava do Čáslavi, měř. kom. Ing. Václav.Tomášek do Chomutova, měř. konc. Ing. Jaroslav
Kripner do Prachatic, měř. konc. Zdeněk Mašín do Čes. Brodu, měř. kom. Ing. Václav Dovolil.
do Prahy, měř. kom. Stanislav Novák' do Prahy, měř. konc. Ing. Jindřich Vaněček do Prahy,.
vrch. měř. kom. Karel LodI' do Plzně. vrch. měl'. kom. Ing. Bohuslav Nosek do Přeštic, měř.
kom. Ing.' Josef Pokorný do Něm. Brodu, měř. kom. Ing. Josef Pokorný do Pelhřimova.

Slovensko: 1. Do služby přijat měř. aspirant Ing. František Skála (Skalica).
JI. Měřičskými rady ve 4. pl. st. jme n o v á ni: Ing. Karel Hylmar (Zvolen), Ing. Václav
Farka (Bratislava), Ing. Frant. Lenc (Prešov), Ing. Achyll Roziňák (Nitra) a Ing. Josef
Bašný (Kežmarok). III. Ze služby v y s t o u p i I smluv. měř. úředník Ing. Vemianin
Ivančenko (Bratislava).

Morava: Při .i l1, t za měř. aspiranta Ing. Fr. Martínek (pro' Brno) 31. ledna 1935.
Jme n o v á n i měř. komisary: Ing. V Zbořil (pro Opavu) 28. ledna 1935, a Ing. ·Jar.
Žalio (pro Brno) 29. ledna 1935.

Podkarpatská Rus: Jmenování: 'a) měř. koncipistou Ing. J. 8aratov: li) měř. aspiranty:
Ing. J. Pokorný v Sevljuši, Ing. V. Ondrůšek, Ing. Jar. Tichý a Ing. Vác. Folkert v Užhorodě.

Změny ve stavu úřed. opráv. civ. geometrů: n) Oprávnění (autorisace) nabyli:
Ing. Emil Poppcrl, Chomutov; Ing. Václav Kubín, Praha; Ing. Zoltán Harkány, Praha; Ing.
Mikuláš Kostjuk, Holešov~ In~. Josef Hausel, Opava; Ing. Antonín Holub, Praha-Dejvice a Ing.
Ludvík Schindler, Vítkov. h) Oprávnění se vzdali: Ing. Karel Czibulka. Postoloprty; Ing. ,TiH
Čermák. Čáslav; Ing. František Mocek, Praha; Ing. Eduard Janetschke, Opava; Ing. Emanuel
Willig, Nový JiČín. .

Druhé státní zkoušky ze zeměměřičského inženýrství.
A.) Na českém vysokém učení technickém v Praze. V době od 1. října 1934 do-

konce roku 1934 vykonali na oddělení zeměměřičského inženýrství II. státní zko.ušku podle vý-
nosu min. škq,l. a nár. osvěty ze 4. července 1928 pánové: Alois Straka z Plzně v C., Josef Langel'
z Čermné v C., Vladimír P. Džachov z Ichtimanu v Bulh., Ladislav Pejchat ze Zábřehu na Mor.,
František Skála z Plzně v Č., František Cálek z Čáslavě v Č.. Jaroslav Cermák z Prahy v Č.,
Emil Nykodým z Vídně v ~ak .. Jaroslav Pichlík z Písku v Č.. Tibor Kramár z Devičia na Slov.,.
Václav Pichlík z Písku v.C., ,Taroslav Tichý z Police n. Met. v Č., Karel Kafka z Vídně v Rak ..
,Tan Kašpar z Rokycan v C., Gospodin Iv. Comakov z Medvenu v Bulh., Viktorin Giinther z Ge-
retzbergu v Rak., Vladimír Bušek z Král. Vinohrad v Č., Václav Matuna z Chotětova v Č., Arnošt
ŠibraVa z Nymburku v Č., Michail Penev z Popova v Bulh.

V době od 1. října. do 30. listopadu 1934 vykonali II. státní zkoušku podle výn. min. šk.
a nár. osvěty ze 14. července 1928 pánové: Dimitnj Oniščenko z Orechova v Ruskn, Michail Ně-
godnov z Mozdoku v Rusku, F:elix Svátek z Altmannsd0t:fu v Rak., Bohuslav Forejtek ze Synkova
v Č., Josef Kunt, z Radimě v C., Josef Fikar z Lobzů v p., Mychailo Chomenko z Kyjeva v Ukr.,
Josef Čurda ze stýru' v Rak., Bedřich Kruis z Prahy v C., Ing. Antonín Luka z Kosmonos v Č.,
Feodor Skripnik ze Žukovky v Rusku, Vladimír Jakimenko z Vinnice v Rusku, Simeon Zajikin
z Lebedinu v Rusku, Sergej Razumovský z Ardatova v Rusku, Ing. Antonín Nývlt z Dětenic v Č.,
Vasilij Krasněnko z Jekaterinodaru v Rusku, Anatolij Krivošeiev z Miťakinska.je v Rusku, Michail
Gaskevič ze Zagorce v Rusku, Jiří Jurloy .z Petrohradu v Rusku, Georgij Rudnev ze Starobělsku.
v Rusku, Miloslav Masopust z Prahy v C., Leopold ,Turek z Křetína na Mor., Ing. Václav Papež;
z Vletic v Č._,Alexa Balanó ze Zolotonoše v Ukrajině, ,Taroslav Resl z Plzně v C., Vilém. Ulrich
z Prahy v C., Fedor G'ončarov z Lichojev Rusku, Ferdinand BolQhovský ze Smíchova v Q, Ing .
.Josef KramI z Chotěboře v Č., Feodor Puchálský ze Slavjanskaje v Rusku, Afanasij Sirjajev
z Temrjuku v Rusku, Ivan L'evický z Lipna v Rusku.

II. státní zkoušku podle přechodných ustanovení (výn. min. šk. a náT. OSY. z6'
14. VIII. 1928 Č. 59.671/28-IV) vykonalo v době od J. října 1928 do 30. listopadu 1934 celkem
368 absolventů, z toho 88 s vyznamenáním.

B.) Na německé vysoké škole technické v Brně: ,Tos.Gesierich z Heřmanovic
(Slezsko), Ing. Ant. Kraft z Vildštejna (Čechy), Erich Mandel z Uničova (Morava), Arsen MitkofI
z Vidina (Bulharsko). Boris Samodumoff ze Sofie (Bulharsko), Jan Scbaffer z Albrechtic (Slezsko/,
Alf. Scharnagl z Chebu (Čechy), Ervin Seipelt ze Zighartic (Slezsko), Karel Steinbrecher z Vim-
perka. Čechy), Karel Becker z Dolllí Dlouhé Loučky na Mor., lthoc Bubis z Kišeněva v Rumunsku;
Jan Gottlicher ze Střední Lipky v Č., Bedřich Koukal z Lázu na Mor., Herbert Lachner z Krupky v {'.,
Vilém Patzold ze Sobotína na Mor., Erwin Reuter z Přívozu na Mor., Ferd. Seid! z Bruntálu ve-
Slezsku a Rudolf Tiirk z Chomýže, okr. Krnov, ve Slezsku.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



ZEMĚMĚŘICSKÝ
v /

VESTNIK
Řidí s reda,kční komisi:
Ing,Dr, techn. JOS. RŮŽiČKA, měř.
rada, Brno, Třída leglonářů 24.
Dr. techn. FR. FIALA, profesor vys.
učeni techn., Praha II., Přičná 2.
Adminlstrace:
Ing. J. Vrba, Brno-Královo Pole,

Tyršova 25.
Pokladník:
Ing. Jar. Payer, Praha-Košíře, Na

Cibulce 416. (Účet poštovni
spořitelny v Praze, Č. 14.674.)

Nakladatel:
Spolek čs. zeměměřlčÍl v Praze.

XXIII. ročník
v Brně 5. května 1935
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Ing. Dr. techn. Jan C í s 3 ř: Příspěvek k oceněni přesných
dálkoměrit, užívaných v zemí Slovenské při polygonisaci.
(DokonČ.) - Contribtilion II l'appreciation de quelques
tachéometres de précision, utilisés en Slovaquie pour les
mesurages polygonaux.

Ing. J o s. K I o b o u č e k: Měřický snímek (Dokonč) - Sur
le photogramme. (Fin.)

Literárni novosti, zprávy spolkové, osobni a rťlzné. -
Miscellanées.

WILD
Nový busolový theodolit

TO
Obyčejný theodolit a theodolit busolový spojený'

v jednom přístroji;
Velmi jednoduché justovánl a práce s přlstrojem. • Ode·
čteni obou kruhÍ! s přesnost( 1 minuty •• Optický koinci-
dencnl mlkrometr pro busolu a horlzontálnl kruh, • Váha

včetně kovového pouzdra 3'4 kg.
Mimořádné přednosti opravňuji tvrzeni, fe právě tento stroj
jest nejvýhodnějšl pro busolové tahy, pro určeni jednotlivých
bodÍ! při fotogrametrlckých praclch, pro práce stavebnl atd.

Prospekty zdarma u firmy:

Ind. Jt:DADt:ft 4 SPOl. s r. o.,
PRAHA II., Vladislavova I a.

Telefon 336·35.

Výhoda novinové sazby přiznána", výnosem ředitelství pošt litelegrafťl v Brně čis. 17.637/VII23 ze dne 5. VII. 1913.
. \..asopis je podáván u poštovniho úřadu Brno 2.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
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ZEISS-ův
dálkoměr s provažovaci tyči
s klonltelnym dalekohledem

KIPPLODIS.

K optickému merem pravoúhlých souřadnic
v rovině a hornatém terénu a pro profilové
měření. Schopnost sklopení dalekohledu ± 30 o
odečítánínoniem s lupou I' redukční dělení,
niv. libella. Přesnosfvzdálenosti I cm pro 50 m.

Theodollty . Nlvelačni stroje . Re~
dnklni tachyrnetry . Pi'istrole pro
lotogrametrli a Uch zpracovánf.

Tiskopísy a další ínformace podá

C11R LZE I S S - JEN 11.
Generální zastoupení pro ČSR.:

Richard Fiscber, Praba II., U PŮjČOVDYčís. 8.
Telefori 285-38, 219-81.

. Činnost Československé národní skup iny Mezinárodního ·výboru pro dějiny věd
(CIHS) při Masarykově akademii práce v r. 1934 a její pracovní program pro budouc-
nost. Roku 1928 při VI. mezinárodním kong resu historických věd v Oslu byl dán podnět
k založení Mez in á l' o dni h o v Ý bor li pro děj i n y věd (C<lmité International
d'Histoire des Sciences), který konal svůj prvý sjezd roku 1929 v Paříži. Pode usnesení
sjezdoveho byla v prosinci roku 1930 ustavena při Masarykově akademii práce českoslo-
venská národni skupina, jejímiž členy jsou jednak zástupci II. tř. České Akademie, Ma-
sarykovy akademie· práce, Čsl. Akademie Zemědělské, Král. čes. společnosti nauk, Šafa-
říkovy učené společnosti v Bratislavě, .M"oravské přírodovědecké společnosti v. Brně, dále
Národní museum, Technické museum čsL, Zemědělské museum a j., pak čsl. členové CIHS.
a zvlášť' volení jednotlivci, zasloužilí o badání v historií reálných věd. Letos byli nově
zvoleni prof Dr. A. Dit t r i c h, prof. Dr. J. Mat i e g k a, prof. Dr. B. Ne m e c a prof.
Dr. J. S. Š těl' b a - B i.i hm, dále přijata za řádného člena Deutsche Gesellschaft der
Wissenschaften und Kunste fUr die Tschechoslowakische Republik, jež vysílá jako zá-
stupce svého předsedu prof. Dr. O. G l' o S s.tJ l' a. Předsedou Čsl. národní skupiny je od

'počátku prof. Dr. Q. Ve t tel', tajemníkem byl po zesnulém doc. Dr. J. S. Pro c h á Ze

k O V i zvolen v r. 1933 prof. Dr. Fr. U I r i c h.
Skupina kona.Ia. celkem 5 plenárních schůzí a 5 schůzí výstavní komise, resp. orga-

llisačního výboru. Péčí výstavní komise, v níž vedle členů pléna spolupracuje řada, odbor-
níků z vysokých škol i prakt.ických kruhů, uspořádána od 7. do 25. dubna 1934 v praž-
ském Klementinu výstavka literatury a materiálů k dějinám reálných věd. Protektorát
výstavky laskavě převzal pan ministr školst,ví a národní osvěty JUDr. J. Kr č m á ř,

. který taK alespoň morálně podpořil snahy naší skupiny, když s,tísněné poměry finanční
nedovolují vydatnější podporu hmotnou. Na uspořádání výstavy vedle předsedy a tajem-
níka skupiny spolupracovali zvláště pp. Ing. Dr. J. B o š t í k, Dr. K. K uch a ř, Dr. F.
P ran t I, prof. Dr. J. S e e hák, Dr. O. Se yd I, Ing. Š ach, doc. Ing. V e j š i c k ý,
doc. MUDr. J. V i n a ř. Při otevření výstavky, která obsahovala vedle vzácných tisků,
rukopisů, ma,p a plánů z různých pražských knihŮ)ven také řadu fotogta.fických repro-
dul)cí, promluvili ředitel Veřejné a universituí knihovny vI. rada Dr. J. Em I e r a univ.
prof. Dr. Quido Ve t te r, za nepřítomného ministra výstavku pak otevřel odb. před-
nosta Dr. Fr. Mat o u š - M a I b o han. Výstavka se těšila značnému zájmu v odborných
kruzích a prohlédlo ji přes 300 osob. V jar.nich měsících bylo jednáno též o účasti naší
skupiny na ,výstavě "Krásy a lázně Malé dohody", která se však neuskutečnila. Zato
spolupraeovali jsme v rámci kongresu baIneologů a kIimatoIogů Malé dohody, který se
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konal v Praze ve dnech 14. a 15. května t, r. a kde fungovala zvláštní sekce historická
pod předsednictvím prof. Dr. Q. Ve t t e r a. Na základě předběžného jednání, vedeného
v letních měsících s pařížským ústředím ClHS. se souhlasem vlády Ceskoslovenské re-
publiky bylo usneseno na III. mezinárodním sjezdu pro dějiny věd, který zasedal koncem
září a počátkem října v Lisaboně, aby se příští IV. kongl;es konal v Praze r. 1937. Za
hlavní téma sjezdového jednání stanoven podle našeho návrhu "vývoj reálných věd
v XVHL a prvé polovině XIX. století", jako téma vedlejší "Dějiny reálných věd ve
vyučování". CsI. národní skupinu zastupoval na zmíněném sjezdu náš předseda prof.
Dr. Quido Ve t tel', který pronesl v sekci přírodovědné přednášku z dějin čes. matema-
tiky a v důsledku usnesení sjezdového o příMím kongrese byl také zvolen presidentem
Comité International d'Histoire des Sciences na tříletí 1934-1987. Se zřetelem k rozhod-
nutí o konání sjezdu v Praze byl v minulých dnech vytvořen organiflační výbor sjezdový,
kde vedle předsedy prof. Dr. Ve t tel' a a jednatelů prof. Dr. Jar. K I i k y a prof.
Dr. Fr. U I r i c h a zvoleni referenti pro jednotlivé obory, kteří převezmou péči o řízení
přípravných prací kongresových. CsI. národní skupina vytkla si za úkol do r. 1937 při-
praviti a tiskem vydati alespoň přehledné dějiny jednotlivých věd na území celého našeho
státu. V rámci sjezdp. bude pořádána výstava dokumentů k dějinám reálných věd
v Ceskoslovensku. Jako průprava pro toto dílo jsou na příští rok stanoveny podobné
výstavky v menších rozměrech, které se bud ou konati v Brně a v Košieích za spolupráce
tamních přírodovědeckých klubů a museí. Přihlášky všech, kdo mají zájem o svrchu na-
značený úkol a chtějí činně spolupracovati, buďtež laskavě zaslány podepsanému tajem-
níkovi skupiny (Praha II., Albertov 6) nebo do Masarykovy akademie práce (Praha III.,
Vlašská ul. 19). Prof. Dr. Fr., Ulrich.

Ze Spolku čsl. inženýrů státni měřické služby. Ústředí správních inženýrů (ÚSL),
jehož nejsilnější složkou je Spolek čsl. inžen)-rů státní měřícké služb~, .rozhodlo se vy·
dávati. vlastní časopis, který by hájil zájmy významné inženýrské slozky veřejné admi-
niJStra,tivy a informoval ,širší ,veřejnost o činnosti správních inženýrů státních a. samo-
správních. Casopis pod názvem: "Správa a technika" bude vycházeti zatím čtyřikrát
l'očně a první jeho číslo vyjde počátkem měsíce dubna t. r. Z usnesení správního vý-
boru ÚSI. zašle se ukázkové číslo všem členům jednotlivých spolků, v ÚSI. sdružených,
s výzvou, aby si časopis na rok předpla,tiJi. Roční předplatné je Kč 10'-. Předsednictvo
Spolku čsl. inženýrů státní měř. služby doporučuje proto, aby kolegové, pokud jim lze,
si toto první číslo časop. "Správa a technika" ponechali a složenkou, která bude přilo-
žena, předplatné Kč 10'- zaslali.

(Poznámka: Pro zjištění služebního přidělení členů jsou za jeiich jmény zapsána čísla, uvedená v Indexu
(strana 99-109) Seznamu úřadli a měřičských úředníku státních a samosprávných podle stavu ze dne 1. listo-

padu 1933, který byl vydán tiskem jako přiloha Kalendáře zeměměřičských inženýrů 1934.)

I. Rádní členové spolku.

A. Ústředi v zemí C e s k é.

1. Ing. Bednář Bohuslav (3. 62)
2. Ing. Boháč Jaroslav (3, 63)

- 3. Ing. Brabec Tomáš (3, 63)
4. Ing. Brandl Jan (4, 63)
5. Brosche Josef (7, 66)
,6. Ing. Buchinger Theodor (3, 66)

7, Ing. Ceynar Joseí (J4, 68)
8. Ing. Cvrk Bedřich (Hl, G5)
9. Ing. Celechovský Vilém (6.' 67)
10. Ing. Cemus . Jan (8. 65)
11. Ing. Cer mák František (li, 65)

12. Ing. Doležal Ludvík (50, 86)
13. Ing. Dovolil Václav (15, 68)
14. Ing. Dušek Jaroslav (17, 66)
15. Ing. Dvořák František (15, 64)

1{i. Exler Jindřich (25, 72)

17, Ing. Fanta Jaroslav (47, 83)
18. Ing. Fi.ft Josef (8, 68)
19. Folk Bohumil (12, 68)

. 20. Ing. Foltin Bedřich (li, .64)
21. Forejtek Bohumil (17, 67)
22. Ing. Franc Ludvík (5, 66)
23. Ing. Fritsch Ludvík (8, 65)
24. Ing. Fux Adolf (52, 88)

25. Ing. Oalus Karel civ. geom.
26. Ing .. Oriessl Maximiíian (11, 65)
27. Ing.' Oulďan Karel (4, 62)

28. Ing. Hájek Bohuslav (10, 64)
29. Ing. Háj'ek Vladimlr (13, 65)
30. Ing. Hanuš Václav (11,66)
31. Ing .. Hartl Viktor (10, 67)
32. Ing. nauk Josef (47, 84)
33. Ing. Háva Ignác. (13, 64)
34. Ing.' Hejl Zdeněk (7, 67)
35. Hejzlar Josef (10, 66)
36. Ing. Hlaváček Dalibor (14. 66)
37. Ing. Hlavsa Václav (3, 62)
38. Ing. Hnatiuk Nazar (4, 63)
39. Ing. Holý Karel (5. 68)
40. Ing. Holý Prokop (12,67)
41. ·Honců Josef (7. 66)
42. Ing. Hora Jan (13, 68)
43. Hořejší Václav (5, 68)
44. Hrubý Josef (8, 67)

45. Ing. Charvát 01:0 (3, (3)

46. Ing. Jakubíčka Soběslav (14,66)
47. Ing. Janele Jaroslav (7, 68)
48. Jánský František (8, 68)
49. Jaroš Karel (7, 64)
50. Tn&'.Jelínek Adolf (52, 88)
51. Ing. Jenček Alois (17, 66)
52. Ing. Kadečka Eduard (5, 65)
53. Ing, Kapucian RudOlf (6, 66)
54. Ing. Kavalír Jan (4, 62)
55. Ing. Kejla Vojtěch (li, 64)
56. Kinský Jiří (50, 87)

51. Ing. Klepáček Tomáš (14, 64)'
58. Ing. Knapp Antonln (3, 63)
59. Ing. Kněžourek Hugo (5, 65)
60. Ing. Kolář Josef (4, 64)
61. Ing. Kolář Josef (12, 64)
62. Ing. Kolb Leopold (3, 63)
63. Kolman Václav (14, 64)
64. Ing. Kolomazník Václav (3, 62)
65. Ing. Kondr Václav (12, (6)
66. Ing. Košfál Antonín (13, 67)
67. Krákora Václav (5, 66)
68. Ing. Krátký Vladimír (I4, 68)
69. Ing. Kravčertko Ivan (Il, 68)
70. Ing. Kriegler František (48, 84)
71. Ing. Křovák Josef (3, 62)
72. Ing. Kučera Karel (4, 67)
73. Králík Bohumil v.v. ,
74. Ing. Kučera Ladislav (10, 64)
75. Ing. Kuncl František (6, 66)

76. Ing. Lacina Otto (13, 64)
77. Ing. Lamser Václav (Irl, 65-)
78. Ing. Laudát Františe~ (4, 64)
79. Ing. Lev František (3, 62)

80. Livora Josef (\1, 65)
81. Ladr Karel (15,. 65) . '
82. Ing: Lode Oldřich· (16,68)
83. Ing. Ludvlk Eduard (17, 65)
84. Ing. Lukáš Antonín (3, 63)
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85. Malkus Jan (16, 66)
86. Ing. Malý Karel (13, 65)
87. Ing. Mandys František (3, 62)
88. Ing. Maršálek Emil (47, 83)
89. Ing. Dr. Mašek Frant. (14, 67)
90. Ing. Mašín Zdeněk (17, 65)
91. Ing. Mašina, Cyril (4, 64)
92. Ing. Matuška Jakub (16, 64)
93. Ing. Meisnar Antonín (9, 64)
94. Ing. Melchar Brpno (3, 63)
95. Ing. Melzer Jaroslav (12, 68)
96. Ing. 'Menčlk Václav (4, 67)
97. Ing. Meznlk Jiří (3, 62)
98. Ing. Mikula Julius (3,· 63)
99. Ing. Mlejnek Karel (15, 67)

100. Ing. Mrázek Karel (5, 64)
101. Ing. Mužík František (3, 62)
102. Miihlbauer Karel (8, 66)
103. ,Myška Rudolf (50, 87)

104. Ing. Náhlfk Frant. civ. geom.
105. Ing. Nebola Rudolf (55, 95)
106. Ing. Nejedlo Jan (12, 67)
107. Ing. Neužil Otto (4, 63)
108. Ing. Nosek Bohuslav (6, 66)
109. Ing. Novák Josef (4, 63)
110. Ing. Novák Josef (4, 6Z)
III. Novák Stanislav (7, 67)
112. Ing. Novotný Antonln (3, 62)
113. Novotný Cyril (8, 67)
114. Ing. Novolný Jan (8, 65)
115. Novotný Jaroslav (10, 66)
116. Palla Eduard (17, 66)
117. Ing. Papež Václav (47, 83)
118. Ing. Patera Ladislav (47, 83)
119" Ing. Pavlovský Ludvík (í6, 67)
120. Ing, Pech Jan (47. 83)
121. Ing. Perna Karel (4, 71)
122. Peterka Alois (9, 67)
123. Ing. Petrlík Jaroslav (47, 83)
124. Ing. Piekný Jan (17, 65)
125. Ing. Piskáček Vladimlr (9, 67)
126. Pistu1ka Petr (15, 65)
127. Ing. Pithart František (10, 66)

'1. Baar Josef (18, 70)
2. Ing. Baňoch Vladimlr (55, 94)
3. Ing. Bárta František (23, 69)
4. Ing. Bína Stanislav (25, 70)
5. Ing. Blecha Karel, (19, 72)
6. Ing. BObek-Čeněk (19,,69)
7. Ing. Bohm Josef (24, 72)
8. Ing. Boudný Jaromír (O)
9. Ing. Brázda, Vladimfr (O)
10. Ing. Brychta Jan (19, 69)
II. Ing. Bukáček Ladislav (23, 70)

12. Crha Vladimir (23. 70)
13. Ing. Čapek Karel (24, 71)
14. Ing. Čech Stanislav (25, 70)
15. Ing. Černý Ervln (23, 72)
16. Člhal Bohumír (19, 71)
17. Čtvrtníček Jan '(23, 72)
18. Ing. Čuberka Mirodav (25, 72)

19. fng. Dejmek Josef (25, 69)
20. h)g. Derka Bruno (55, 94)
21. Ing. Dohnal Antonín (50, 87)
22. Ing. Do1ežal Jindřich (26, 71)
23. Ing. Domanský Josef (22, 69)

24. Ing. Eisner Antonln (21, 70)
25. Ing. Eschner Josef (21, 71).
26. Ing. Falta František (23, 69)
27. Ing. Fedra Alfred (24, 7I)
28. Ing. Feilek Jaroslav (3, 62)
29. Ing. Frísch Antonin (26. 70)
30. Ing. Ftiksa František (20, 71)

,31. Ing. Janiček František (O)
32. Janoušek Vojtěch (23, 71)

128. Ing. Pittner tlynek (17, 67)
129. Ing. Dr. Pokorný Ant. (3, 63)
130. Ing. Pokorný Josef (II, 68)
131, Ing. Pospíchal František (4, 63)
132. Ing. Potužák Pavel (13, 67)
133. Ing. Pour Bohumil (47, 83)
134. Ing. Prajzler Karel (6, 68)
135. Pražan Josef (13, 65)
136. Ing. Prokop Josef (4, 64)
137. Ing. Pšenička Josef (13, 68)
138. Ing. Pštross Alois (17, 67)
139. Ing. Pulpit Karel (3, 62)
140. Ing. Odehnal Vladislav (48, 84)

141. Ing. Rajter Jaroslav (47, 83)
142. Ing. Regal Karel 19, 66)
143. Reichert Václav (6, 67)
144. Resl Jaroslav (12, 67)
145. Ing. Richter Zdeněk (9. 66)
146. lng. Rosenbaum Karel (3, 66)
147. Rykl Josef (9, 68)
148. Ing. Rys Karel (9, 66)
149. Ing. Řehák Václav (II, 68)
150. Řfha Jaroslav (II, 68)

151. Salava Jan (5, 67)
152. Ing. Sedlecký Augustin (4, 62)
15it. Seidl Karel (10, 68)
154. Ing. Schestauber Jan (17, 64),
155. Schlindenbuch tlugO (II, 67)
156. Schuster Rudolf (4, 64)
157. Schwarzer Q,jjnter (17, 66)
158. Schwippel Karel (15, 68)
159. Ing. Skála Alois (8, 68)
160. Ing. Skopec Vladimír ~55, 95)
161. Skoták František' (16, 64) .
162. Ing. Směták Karel (16, 66)
163. Ing. Sokol Antonln (3. 62)
164. Ing. Soucha Václav (4, 71)
165. Starý Ladislav (15,66)
166. Ing. Stejskal Miloslav (4, 71)
167. Ing. Sternwald František (O)
168. Ing. Suchánek Stanislav (4, 63)
169. Ing. Sůra Václav (52, 88)
170. Ing. Svoboda František (16, 67)

B. Odbočka v zemi Moravskoslezské.

33. Ing. JeHnek Stanislav (O)
34. Ing. Jeřábek Karel (20, 72)
35. Ing. Jurek Čeněk (24, 70)
36. tlalma František v. v.
37. tlanák Rudolf (24, 70)
38. Ing. tlauptmann Rudolf (20, 70)
39. Ing. tlolec Petr, civ. geom.'
40. Ing. tlorák Josef (23, 72)
41. Ing. tlorný Ludvlk (Zl, 69)
42. Ing. tlorný Rudolf (21, 70)
43. Ing. tlouser František (22, 70)
44. Ing. tlrabal Eduard (25, 71)
45. Ing. tlrabovský (23, 72)

'46. Charvát Jan, civ. geom.
47. Ing. Kolář Miloslav (O)
48. Ing. Kotačka Alois (22, 72)
49. Ing. Kotik Karel (25, 71)
50. Ing. Koubek Leopold (26, 70)
51. fng. Kožoušek Ladislav (55, 94)
52. Ing. Krejcar Alois (18, 69)
53. Ing. Krejčí Karel (25, 70)
54.' Ing. Krupica Josef (20, 70) ~
55. Křička Alois, civ. geom.
56. Ing. Kvarda František (23, 70)
57. Ing. Kvítek Jaroslav v. v.
58. Ing. Kýbl František. civ. geom.

59. Ing. Lukš Antonín (22, 70.)
60. Lupač Josef (20, 72)
61. Ing. Lupač Karel. civ. geom.
62. Ing. Lysý' Josef (20, 71)

63. Ing. Macháček Antonln (22, 70)
64. Ing. Marek Antonín (50" 87) ,
65. Ing. Marek Karel (21, 70)

171. Ing. Sýkora Rudolf (9, 64)
172. Ing. Synáč Vojtěch (9, 67)
173. Ing. Šedivý Václav (4, 63)
174. Ing. Šilhánek František (17, 67)-
175. Ing. Škoda František (10, 64)
176. Ing. Škopek František (16, 64)
177. Ing. Šplrhanzl Josef (13, 65)
178. Ing. Štefek František 03, 67)
179. Ing. Šlfs Václav (3, 63)
180. Ing. Štok Josef (12, 67)
181. Ing. Šulc Karel (47, .83)
182. Ing. Šulda Josef (15, 68).
183. Ing. Švoma Jan (5, 66)

184. Ing. Tamchyna František (4, 63)
185. Ing. Tomášek Václav (9, 68)
186. Trešl Josef (9, 67)
187. Tůma Jaroslav (3, 62)
188. Ing. Tippl, František (6, 04)

189. Ing. Vaca Oldřich (6, 66)
190. Ing. Valdman Václav 05, 66}
191. Ing. Valdman Vladimlr (5, 67)
192. Ing. Valcha 'František (15, 66}
193, Ing. Valta František (9, 64)
194. Ing. Vaněček Jindřich (7, 68)
195. Ing. Vávra Jaroslav (13, 67)
196. Ing. Verich Otakar (17. 64)
197. Ing. Veselý Erazim (8, 64)
198. Ing. Veverka Stanislav (6. 64}
199. Vodička Miloslav 05, 67)
200. Ing. Volf Emanuel (10, 68)
201. Ing. Volicer Karel (47, 83)
202. IlIg. Vosáhlo Karel (12, 64)
203. Ing. Vrtal Bohuslav (24, 70)

204. Ing. Zahrádko Bedřich (47, ~3)
205. Zdeněk Karel (14,68)
206. Ing. Zítek Václav (47, 83)
207. Ing. Zoula Antonin (6, 67)

208. Ing. Zák Josef (7, 67)
209. Ing. Zelezný Anlon!n (15, 65)
210. Zenlšek Eduard (39, 73)
211. Ing. Zivna Jan (47, 84)
Ú2. Ing. Zivotský Josef (4, 63)

66. Ing. Marek Leopold (50, 86)
67. Mařlk Václav (50, 87)
68. Ing. Michalfk Bohumil (O)
69. Ing. Mittner Frant .. civ: geom.
70. Ing. Moc Anton!n (20. 69)
71. Mož!šek Maxmilián (22, 71)
72. Ing. Navrátil Bohumil v.' v.'
73. Ing. Nedoma Antonln (18. 69)
74. Ing. Novák Robert (25, 71)
75. Ing. Novotný Jan (25, 69)

76. In~. Orel František (21, 7I)
77. Orel Jan (19, 69)

78. Ing. Pálka Arnošt (23, 69)
79. Ing. Papák Julius (19, 70)
80. Pavlfk Metoděj (20, 72)
81. Ing. Pechr František 09, 69}
82. ID&".Pusein Vladímir (n, 70)
83. Ing. Pitzinger Bedřich (23, 71)
84. PochYlý Ladislav (20, 71)
85. Ing. Pólzer Ferdinand (21. 69)
86. Ing. Procházka Emilián (50, ~7,)'
87. Ing. Prokop Vladislav (22, 70)
88. Ing. Prud!k Václav (25, 70)
89. Ing. Pýrek Otakar, civ. geom.,

90. Ing. Rohrich Oerhard (O)
91. Ing. Řeznlček tlUgO (26. 70)
92. Ing. Říha Karel (50, 87)

93. Ing. Schreier Bedřich (24, 70)
94. Ing. Schwarz Bohuslav (55, 94)
95. Ing. Skopal Josef (21, 71)
96. Slanský Rudo!! (ZO. 71)

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



••( OO tiDAf" náčrtni čtyřúhelnik, pro polni
měřickou službu. Jednoduchá
tato pomůcka, umožňuje rychlé

•••••••••••••••••• načrtnuti, situace na mistě a
bez stolku, dle měřených pravoúhlých souřadnic, v poměrech zmenšeni
- 1: 500, 1: 1000, 1: 720, 1:360. - Cena Kč 39·-.

Dodá: Továrna na celluloidové zboži

J. 'OlOSlff, PIADA XIII. - DOSIIIAD.

R ů Z n é.
XV. jubilejní celostátní sjezd čs. inženýrů koná se v Domě čs. inženýrů v Praze

od 20. do 25. června t. r. k 70. výročí založení S. I. A. Z hlavních jednání sjezdových
zaznamenáváme: Dne 20. června ve 20 hodin přátelský večer. Dne 21. června v 9 hodin
zasedání sboru delegátů, pak přednášky a odpoledne vycházky. V sobotu 22. června
valná shromáždění v 8 hod. 30 min., pak přednášky a odpoledne vycházky a společná
večeře. V neděli slavnostní sjezdová schůze v 10 hodin. Podrobnosti o sjezdu jsou otiš-
těny v Techn. obzoru č. 10 z 1935 a informace podá kancelář S. I. A. v 'Praze 1., Di\m
čs. inženýrů.

Mezinárodní kongres bytové péče bude konán v Praze ve dnech 23.-26. června
1935. Přihlášky k účasti adresujte: Os. národní výbor mezinárod. kongresu pro bytovou
péči v Praze III., Vlašská 19. Plný příspěvek kongresový 150 Kč, částečný 50 Kč (bez
publikací). Za ·OSR. jsou v předsednictvu mezi jinými Ing. L. Kubík, předseda Cstavu pro
stavbu měst při M. A. P., dr. H. Kubišta, prof. P. Janák a zemský přednosta Ing. St.
Janšák. Z projektovaných přednášek zasluhují zmínky: Ing. Dr. O. Fierlingera: OsídIovací
otázky čs. republiky, F. C. Boldsena: Půdorys malého bytu s hlediska bytových společ-
ností, Dr. H. Kubišty: Malý byt v čSR. a R. Niemeyera: Návrhy pro asanační zákon
v Německu. '

Mezinárodní Federace zeměměřičská. Schůze stálého výboru bude se konati letos
v Bruselu a bude zahájena 1. září. Současně koná se v Bruselu též výstava, takže ná-
vštěvníci schůze permanentního výboru budou moci ji navštíviti. Svaz čsl. zeměměřičů
<lznámívčas podrobnější program.

Seznam členů Spolku ěs. inženýrů státnl měřické služby.
(Pozllám,ka: Pro zjištění služebního přidělení členů jsou za jejich jmény zapsána čísla,' uvedená v Indexu
(strana 99-109) Seznamu úřadů a měřlčských úředníků státních a samosprávných podle stavu ze dne 1. listo-

padu 1933, který byl vydán tiskem jako příloha Kalendáře zemětÍ1ěřičských inženýrů 1934.)

Pokračován! z č!s. 5. Z. V. z 1935.

97. Ing. Slezáček Cyril (26" 69)
98. Ing. 'Sommer František (20, 71)
99. Ing. Spalek Michal (55, 94)
100. Ing. Srba František {I9. 70
101. Ing. Starý Jase! (20. 71)
102. Ing. Svoboda Vojtěch (24, 70
103. Ing. Syrovátka Viktor (20, 71)
104. Ing. Šestá k Erfch (O)
105. Ing. Šimek Alois (I8,·· 69)

106. Ing. Špičák' František (23. 71)
107. Ing. Šrámek Karel (19, 72)
108. Ing. Štván Antonín (24, 69)
109. Ing. Toman František (24, 69)
ilO. Ing. Vaněk Rndolf (21, 69)
111. Ing. Vařecha Voj~ěch (25, 71)
1I2. Vllíclovský Stanislav (I9, 71)
U3. Ing. Vilfmec Vladim!r (I9, 70)

1I4. Ing. Vláčil Jase! {18, 69)
1I5. Ing. Wasserraab Julius v. v.
116. Ing. 'Weisser ViktOr (22, 70)
1I7.' Ing. Wolf Jaroslav (26. 70)
1I8. Ing. Zublk Josef (20, 70)
1I9. Zvěřina Jaroslav v. v.
120. Ing. lalio Jaroslav (20, 72)
121. Ing. lUka František (50. 86)

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



1. Ing. Adam Miloslav (35, 77)
2. Ing. Adamec Bohuslav (2~. 77)
3. Ing. Akimov Ivan' (29. 75)
4. Ing. Ascher Rudolf (41, 75)
5. Ing. Bartoš Karel (30, 76)
6. Ing. Baše Jan (27. 72),
7. Ing. Bauer Ferdinand (48. •
8. Ing. Beer Pavel (33. 76)
9. Ing. Blunár Josef (31. 77)
10. Ing. Brousil Karel (28. 77)
11. Ing. Buia Jan (36, 75)
12. Cais Josef (29. 74)
13. Ing. Ceeh Rudolf (O)
14. Ing. Cingroš Josef (27. 72)
15. Ing. Dr. Clsař Jap (29, 74)
16. Ing. Cech Josef (34. 75)
17. Ing. Cermák Václav (34. 73)
18. Ing. Demel ~manuel (37. 73)
19. Ing. Dobrovolný Gustav (28. 73)
20. Ing. Doležel ř'rantišek (36. 76)
21. Ing. Dvořák Blahoslav (35. 76)
22.,Ing. ~rtl Jindřfch (29. 75)
23. Fal~ovský Bedřich (38. 75)
24. Farka VáClav (30, 73)
25. Ing. Forntan Vladimlr (29, 77)
26. Ing. FrohHch ř'erdinanÍl (29, 77)
27. Ing. ř'uka Josef till" 77)
28. Ing. Ooldberger ·ít'tnošt (33, 75)
29. Oončarov Theodor. (36, 75)
30. Ing. Hanzal Kalili (27. 73)
31. Harašta Jan (3«" 76)
32. Ing. Havelka, Karel (3., 7tQ
33. Ing. Heršálek Bohnmil (O) •
34. Hoidn Jan (39. 75)
35. Ing. Holoubek Jůsef (42, 77)
36. Ing. Honomichl Bůh. (30, 77)
37. Ing. Horáček Tomáš (31, 75)
38. Ing. Hrabovský Anton!n (39, 73)
39. Ing. Hrstka Josef (27. 72)
40. hlg. Hucl Vladislav (35. 76)
41. Ing. Hy1mar Karel (38, 73),
42. Chocholli Antonín (36, 76)
43. Ing. Chtlra Jaroslav (38, 73)
44. Ing. Chyba Jan~. 73)
45. Ing. Chytil Ant . (30. 74)
46.4cJg. Ilenčik Jnt ',(31, 76)
47. Ing. Ivanov Alexandr (41, 75)
48. Ing. Ivasenko H'ryc (31, 75)
49. Ing. Janata Miroslav (38, 77)
50. Ing. Jelínek Alois (35, 78)
51. Ing. Jellnek Eduard (38, 74)
52. Ing. Jenisch Julius (33. 75)
53. Ing. Jeřábek Jaroslav (34, 77)
54. Ježek Josef (33. 16)
55. Ing. Jurda Karel' (42, 77)
56. Ing. Kamberský Václav (35, 77)
57. Ing. Kemer Josef (37, 73)
58. Ing. Klimeš František (39. 17)

172. Cservenyák Antll/A.(45, 81)
173. Ing. OIuchov \Petr (45. 81)
174. Ooldberg .Karel (49, 85)
175. Ing. Chmellček Josef (45. 80)
176. Ing. Jágr Václav (43. 80)
177: Ing. Jiruš ř'rantišelc (45, 81)
178. Ing. Kad6fábek Oldřich (43. 8l)
179. Ing. Koloc Jaroslav' (44, 81)

C. Odbočka v zemi S loven s k é.
a) Země Slovenská:

59. Ing. Klimeš Rudolf (27, n)
60. Ing. Klobuczký Martin (42, 77)
61. Ing. Knob Jindřich (28, 74)
62. Ing. Kolesa Karel (37, 73)
63. Koller Rudolf (40, 75)
64. Ing. Konečný Stanislav (31, 88),
65. Ing. Kotík Vladimír (34. 78)
66. Ing. Kotouček František (40, 75)
67. Kotzian Eugen (29, 76)
68. Ing. Kovaříček Antonín (41. 74)
69: Konig Rudolf (40, 75)
70. Ing. Král Vojlěuá (41, 75)
71. Ing. Kratochvll Jellnek Karel (40,

73)
72. Ing. Krča Hubert (36, 74)
73. Krejcar. Vítězslav (39, 76)
74. Kretz Jaroslav (52, 90)
lS. Ing. Kristek František (36, 74)
'16. Ing. Krištofík Jan (30, 76) ,«7.Ing. Krumphanzl Václav (34, 77)
. Ing. Křiž Ladislav (32. 77)
9. Ing. Kube Robert (35, 76)
80. Kubík Josef (37. 74)
81. Ing. Kuska František (32, 77)
82. Ing. Labuza Vladim!r (40. 75)
83. Lafant Josef (29, 76)
84. Ing. Lenc František (35. 73)
85. Leubner Ferdinand (32, 75)
86. hig. Levkin Dij (31. 7fij
87. Ing. Lhota Josef (29, "f4)
88. Ing. Libal Josef (30, 77)
89. Linhart Bedřich (37, 75)
90. Ing. Liška Evald (28, 76)
91. Ing. LIzálek Josef (39, 76)
9~,.1itg. Louži! Vladimír (31, 76)
.'.Ing. Lowy Leopold (37. 74)
K,i'Lukacs Steían (39, 76)
_: In'g. Lukyn Ivan (40, 76)
,'" Ing. Lupač Einil (35, 74)
97. Ing. Macák Miloslav (28, 77)
98. Ing. Majorský Ivan (30. 75)
99. Ing. Markalous Jaroslav (33, 73)
100. Ing, Matuška Karel (29, 77)
101.Mo<klsÍ'rantlšek (41, 74)
1~2. In~~Mohl' Maximilian (40, 74)
103. Ina:, Mojžfš František (O)
l04,·lng.. Morche Vliclav (40, 76)
t05.•. Musil Alois (27, 72)
106. Ing. Mynář Jan (35, 73)
107. lnk. Nosek Jati (28, 72)
Hl8,)fovotný Jan (32, 77)
109111&'.Obst Josef (O)
1.lng. Parýzek Karel (48, 84)
1a.. Ing. Paška František (O)
1ft. Ing. Pedčenko Mikuláš (33, 75)
1I3. Ing. Pejchota Alois (40, 74)
1I4. Ing. Pihrt Antonín (42. 77)

b) Země .P o d k a I' pat o I' U s k á.
180. Ing.. Litschmann Ervín (47, 84)
181. Masopust 'Miloslav (45, 81.).,"
182. Ing. Mrázek Jan (49, oJ!)
183; Ing. Primich Václav (43, '80)
184.'Inc. Rabas Lumír (45, RO)
185. Ing. Rtlžička Karel (46, 80)
186. Ing. Scl1i1han Kurt (46, 8l)

1I5. Ing. Pintér Josef (31, 77)
116. Podstatný' Josef (33. 74)
117. Ing. Podubecký Pavel (34, 73)
118. Ing. Popesko Oregor· (36. 75)
1I9. Ing. Pottlček František (27. 72)
120. Ing. Preclík Josef (30, 77)
121. Ing. Procházka Jaromir (41, 74)
122. Ing. Psthom Jindřich (28, 77)
123. Reichard Rudoli (28. 73)
124. Ing. Rezek Jaroslav (32, 74)
125. Ing. Rimarevič - Altmanský Mi-

chal (28, 76)
126. Rosner Arnošt (36, 76)
127. Rozenkranc Mikuh,\š (35. 76)
128. Ing, Roziňák Achil (34, 74)
129. Ing. Rykr Karet (27. 72)
130. Seiler Viktor (29, 73)
131. Ing. Schaat Viktor (30; 74)
132. Ing. Schiebl Valentin (30. 75)
133. Ing. Slavfk Jan (52, 90)
134. J.iIg.Slézák Emil (37, 74)
135. lag. Sojka Jan (40, 72)
136. Ing. Sponner Ludev!t (37, 76)
137. Ing. Straka Vladimir (36. 73)
138. Ing. StratU Vladimir (29, 75)
139. Svoboda Josef (36, 74)
140. III&'.Svoboda Otakar (32. 75)
141. Ing. Szego Vojtěch (28. 76)
142. Ing. Simerka Josef (33, 73)
143. Ing. SlitI' Jaroslav (30, 74)
144. Ing. Spetla Karel (35, 73)
145. Ing. Stěpán Jaromir (O)
146. Strobl František (52, 90)
147. Ing. Sváb Vladimír (31, 7n
148. Ing. Sveida Leopold (O)
149. Ing. Trančfk Pavel (32, 75)
150. Tyrolt Pavel (40, 76)
151. Ing. Uirich Karel (38. 76)
152. Urbus Emil (31, 76)
53. Ing. Valenta Stanislav (o)
4. Varga Imrich (29, 74)

155. Ing. Veleba Otakar (49, 85)
156. Ing. Vildvald 'Antonin (O)
157. Ing. Vjazovec Petr (35, 71»
158. Ing. Vltavský Bohumil (35. 75)
159. Ing. Vycpálek J.oslav (33, 77)
160.Wagner Alfred'(3J., 76)
161. Ing. Wachtl Josef (36. 77)
162. Ing. Wankát Václav (27. 73)
163. Ing. WliIert Ralmund (35. 75)
164. Ing. Zavodnov Vasl1ij (40, 76)
165. Ing. Zdiara Bedřich (29, 75)
166. Ing. Zemánek Josef (51, 86)
167. Ing. Zlka Jan (32, 77)
168. Ing. Znmr Josef (28, 74)
169. Ing. Zvolský Josef v. v.
. 170. Ing. láček Karel (32, 73)
171. 2dimal Jaroslav (28, 75)

187.Schweydar Hugo (44, 81)
188. Ing. Sarm Václav (4,5. 81)
189.Smíd Josef (44, 81) .
190.Thám Franti~ek (43, 8t)
191. Ing. Vacek František (13, 65)
192. Ing. Vobr Josef (44, 80)
193. Ing. Wiesner fralll!šek' (43. 80) ,

:1
II; Přisp(vailcl členové SPQlku:

I. p. Ing. Ivaněnko Metoděj (35, 78) 2. 11.Ing.. Ka~urin Mikuláš (35, 79) 3. P. Ing. Korobov Theodor

Cel k o v Ý poč e t č l.e n tl pod I e s t a v u z e dne 1. b řez n a. 1 p 3 5:
I. Rádných člentl:

v zemi Ceské . .
,Moravskoslezské
Slovenské .
P~kaťpatoruské

DohromadY'.
II. PřispívaHc!ch členů: v zemi 'Slovenské

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



Koupímstarší tbeodolit
(universální) Nabídky pod značkou

"Theodolit" do redakce t. I.

Z redakce: Příští číslo Z. V. vyjde 5. října 1935.
Poskytování levného případně bezplat ného ubytování v Trenčanských Teplicích.

(Č. 73.190/35-IV A/ll a min. financí.)
Ministerstvo financí (Dobročínný fond důchodkových pokut) získalo loňského roku

v Trenčanských Teplicích lázeňský dům "Pramenný Dvůr". V tomto domě byly prove-
-deny potřebné adaptace a dům byl opatřen novým vnitřním zařízením, takže nyní vyho-
vuje plně všem požadavkům, kladeným na řádně vedený lázeňský dům. V domě je insta-
lována teplá a studená voda do všech pokojů, jsou zřízeny potřebné koupelny a spole-
-ěenská místnost. V tomto domě bude poskytováno finan čním případně i jiným státním
zaměstnancům v činné službě i ve výslužbě, jakož i jejich rodinným příslušníkům Ie v n é
ubytování.

Zaměstnanci, případně jejich rodinní příslušníci, kteří potřebují léčení v lázních
"Trenč. Teplicích, mohou žádati o povolení le vného ubytování v lázeňském domě "Pra-
menný Dvůr". Žádosti, opátřené potvrzením ošetřujícího lékaře o tom, že potřebuji léčení
v Trenč. Teplicích, dlužno podati u gen e r á In í h o f i n a nč. ř e di tel s tví v B r á t i-
s Ia v ě, a to v běžném roce co nejdříve, v n ásledujícich letech pak nejpozději do konce
'llubna toho kterého roku. Zminěné ředitelství vyrozumí žadatele o tom, zda a kdy může
býti ve zmíněném domě ubytován. Podotýká se, že dům je otevřen v době od: 1. května do
Konce září každého roku. Doporučuje se, aby žadatelé sami uvedli ve své žádosti alespoň
přibližně dobu, ve· které hodlaií se v Trenč. Teplicich, léčiti a po kterou tudíž požadují
ubytování ve výše zmíněné)ll lázeňském dom ě. ,

V lázeňském domě "Pramenn" dvůr" v Trenč. Teplicích jsou k disposici pokoje'
'o 1 lůžku, případně pokoje 2 lůžkové. V kaž dém pokoji je pohovka. Cena pokoje o 1lůžku
je stanovena částkou 9 Kč denně a cena pokoje o 2 lůžkách 17 Kč denně. Y, této ceně
je zahrnuto též osvětlení pokoje a poplatek za posluhu. Za případný otop bude účtován
?;vláštní poplatek. Bude-li používána pohovka trvale za lůžko, t. j. bude-li nutno dáti na
ni ložní prádlo, bude účtován poplatek za použití pohovky v částce Kč 4'50 denně.

Kromě poplatku za ubytování je host povinen uhraditi obecní dávku z přechodného
ubytování. '

Lázeňská taxa vyměřuje se podle před pisů, vydaných okresním úřadem.
Společno'st liečivých kúpelov v Trenč. Teplicich poskytne osobám v "Pramenném

TIvoře" umístěným slevu při lázeňských procedurách, a to na thermálních koupelích 50%,
na bahenních koupelích 40%, na fysikálních procedurách á vodoléěbě 30% a na masážích
'20% z normálních sazeb. Nárok na tuto slevu uplatní každý pacient, umístěný v lázeňském
tlomě "Pramenný Dvůr", přímo u správy lázní, při čemž prokáže, že bydlí ve zmíněném
lázeňském domě. Upozorňujeme, že společnost je povinna tuto výhodu každému hostu ve
zmíněném lázeňském domě ubytovanému poskytnouti a je tudíž věcí těchto, aby se zIilí-
něné výhody domáhali.

Stravování se ve zmíněném domě neposkytuje. Ve snaze poskytnouti hostům v "Pra~
menném Dvoře" ubytovaným dobré a levné stravování, jednalo ministerstvo financí se
Společností liečivých kúpelov v Trenč. Tepli cích a tato projevila ochotu poskytnouti oso-
bám v "Pramenném Dvoře" umístěným stravování v "Grandhotelu" za tyto ceny:

Stravování podle třídy A (snídaně: sestávající ze šálku kávy, čaje nebo mléka a 2
housek, oběd: sestávající z polévky, masa, 2 příloh,' moučníku a chleba, večeře: sestáva-
jící z masa; 2 příloh a chleba) za denní část ku 18 Kč;

stravování podle třídy B (snídaně: sestávající ze šálku kávy, kakaa, čaje neb mlé-
Ka, másla a 2 housek, oběd: sestávající z polévky, masa, 2 příloh, moučníku a chleba, ve-
,čeře: sestávající z masa, 2 příloh, moučníků neb sýra a l.1hleba) za denní částku 21 Kč;

stravování podle třídy C "(snídaně: sestávající z konvice kávy, čokolády, kakaa,
čaje neb mléka, másla, Jamu neb medu a 2 housek, oběd: sestávající z polévky, masa,
'2 příloh, moučníku neb kompotu a chleba, večeře: sestávající z předkrmu, masa, 2 příloh,
moučníku neb kompotu, případně sýru neb chleba) za denní částku 27 Kč.

O stravování podle některé z uvedených tříd zažádá pacient přímo u ředitelství
lázní s odvoláním na tento výnos. Ředitelstvílázní udělí mu v tom směru další pokyny.

Úředníkům důch. kontrol. služby a zaměstnancům finanční stráže, kteří o to požá-
dají a kteří prokáží lékařským vysvědčením, že léčení v Trenč. Teplicích potřebují, bude
povoleno bez p Ia t n é ubytování ve zmíněném lázeňském domě. žádosti o toto Bezplatné
'ubytování dlužno rovněž zaslati ve stanovené lhůtě gen. fin. ředitelství v Bratislavě.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 
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emer. prof. vys. školy techn. v Záhřebě, úř. aut. civilní geometr,
Brno, Ing. Vác. Hlavsa, min. měř. rada, Praha, Dr. B. Kla-
d i v o, prof. vys. školy technické, Brno, št. kpt. Ing. Fr. B og u-
szak, voj. zeměp. ústav, Praha, Ing. J. Peňáz, měst. v. měř.
rada, Brno, Ing. Jos. Pe tří k, profesor vys. učení techn. Praha,
Dr. Ing. A. Pokorný, měř. komisař, Praha; Ing. Fr. Proků-
pek, úr·.aut. civilní geometr, Nymburk, Ing. ~r. Jos. Ry-
šavý, prof. vys. učení techn., Praha, Ing. Ant. Stván, měř.
rada, Opava a Ing. Fr. Wiesner, vrch. měř. rada, Užhorod.
Předplatné r~ční i s poštovným pro ČSR. 50 Kč, pro ostatní
státy 52 Kč. Clenům spolku zdarma. Jednotlivá čísla 5 Kč.
Účet poštovni spořitelny v Praze čís. 14.614.
Přihlášky za člena Spolku čs. zeměměřičů přijímá pokladník
Ing. Jar. Pa y e r, kapitán zem. voj. staveb. ředitelství, Praha-
Košíře, Na Cibulce 416. .

Dr. techn. Fr. Fiala,
prof. vys. učenítechn. v Praze

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



Z kAtastrální ll1ětiéké slutby.. .... ...,
Ceehy; Od L, února ,1935 byly provedené":!u,. měřičského personálu v o biv od f1

zemské finanční správy .v zemi. eské:tytp, zJ;llěny: .'. '
A) P.ř 1jat i měř. aspiranti: Ing. Franti/íek. Skala pro Přeštice, Ing. Jaroslav .Rijáček

pro B.enešov,Ing, Emil Nykodým pro Čes. Budějovice, Ing.VladÍJpírStarek pro B9řovice,
In~. Ja,rpslav Čermák,Pl.o Prahu, Ing. Vlastinolilžert pro Túrnov, Ing. Ladislav Pelcha! pro
LitoměřIce; Ing. Karel Mestllk pro LiberQc,Ing. Karel Domečka pro Novou Paku, Ing.
Václav Fibikarpro ~ovyBydžov, Ing. Karel Petr pro Í'l'achatice, Ing. Eugen Bentschpro
Ch,rudim,Ing. Egon :Walentin pro N;í,chod,Ing-.Emanuel Port pro ~ilevlSko,Ing. Jan Berá-
nek pro Falknov J1•. Oh. Ing .•Taroslav Dytrych. Pf o Jitblonep ,n. N., Ing. Vilibald Franke pro
~,edlčan..'6', InA'.;Arnošt Bibr..avapro čáslav, ..Ing.. Karel. Steinbr.en.e.l' pro pardub.ice, Ing. Jiří
l,\Iusílpro Ústí n; L., Ing . .,TooefPrinz pro Příbl'am; Ing. Jaroslav T,ůma pro Čes. Krumlov,
IIig.Zdeně4. Kuěera pro Planou, Ing. Václav Slaboch pro Kladnó, Bedřich Preis pro Přeš-
tice, IIIg".Jarosla,v Vítek pro Tábor. . •. ..•... ,.

B) Do trvlllé výslužby byl přeložeh: Ing. Karél Haas, měř. rada v Trútnově.
C) Jm en o v án i by 1i: . . . ."

. , . 1. měř" koncipisty: Ihg. Jan Andres v žatci, Ing. Jaroslav Ovak v Plmi, Ing. Lad.
Porkert, v Milevskri, Ing. Miloš Stehlíček v Duchcově, Ing. 1!'rantiš.ekVlk v Ces. KrUJUlově,
Ihg. Robert Friedel v Domažlicích, Ing. Emanuel Viták 'Ir Horš.. Týlle, Ing. Václav Heršt
v Branďýse n. L., Ing. Hubert Clíowanetz v Nejdku,Ing. František Sterhva,Jdv Hradci, Kl'á-
10''lé,Ing. Miloš Mejsnar v Mělt;tíku,Ing. Václav Čižekv Rokycanech; 2. měř. komisary:
Ing,. ,Alois Skala v Plané, Ing. Karel Prajzler v Liberci, Ing. Zdeněk Mašíh Y Čes. Brodě,
JosM Rykl ve Slaném, Ing. Jaroslav Kripner v Prachaticích, Karel Schwippel v Hradci
· Králové, Ing. Otakar UHrich v Pardubicích, Jindřich E:xler v Kolíne; 3. vrch. m. komisa-
rem v5. pL stup. měř. komisař Ing. Vilém Schulz v ~ounech; 4. měřickými rady ve 4.
pL stupnici vrchní měř. komisaři: Ing. Václav Grobner v Chomutově, Ing. Václav Bufka
v Mladé Boleslavi, Ing. Jan Čemus, Ing. Ar. Kopřiva a Ing. Jos. Novák.

D) Převzat byl ze statusu měřických úředníků ministerstva financí do statusu mě-
řičských úředníků v zemi České měř. komisař Ing. Julius Mikula pro Prahu a ze statusu
měř. úředníků v zemi Slovenské měř. koncip. Ing~ Jindřich Pschorn pro Cheb.

E) Pře 1o žen i byl i:
Vrch. měř. kom. Ing. Karel Malý do Prahy, měř. kom. Ing. Jaroslav Vávra do Hořo-

vic, měř. aspirant Ing'. JaJ'omír Kořinek do Náchoda, vrch. měř. kom. Ing. Ferdinand Zehle
do Trutnova, vrch. měř. kom. Ing. František Pitftart do Chrudimi, vrch. měř. kom. Karel
Muhlbauer do Litomyšle, měř. kom. Herwig Stockel do Plané, měř. kom. Ing'. František
Svoboda-do :BrOUIPova,měř.kQm. Jaroslav; Ří!.\ado Sušice, :plěř. kom. Ing. Jarol;!lav Krip-
iIer do Čes. Krumlova, měř. kom. Ing. Václa,v Tomášek do Teplic-Šanova, měř. kom. Ing,
;Josef žák do Písku, .měř. kom. Katel SchwLp.peldo Hradce Králové, měř. koncip. Ing.
Josef Ceynar do Prahy, měř. konc. Ing. František Vlk do Prahy, měř. koncip. Ing'. Ladislav
,ťorkert do Prahy, měř. koncip. Ing. Emanuel Vlták do Prahy, měř. kom. Miloslav Vodička
\;10Rumburku, měř. kom. Jan Salava do Kutné Hory, měř. kom. Jaroslav Říha do Čáslavi.!
:tněř.kom. Jindřich Exler do Kolí:na,měř. koncip. Ing; Zdeněk Brych do Sušice, měř. asp,
lng. Jaromír Kořínek ,do.Jičína; Ulěř.kom. Ing. Václav TomášeJ{do Chomutova, měř. kom.
Jng. Jaro!lIav Kripner do Prachatic, meř. rada Ing. František Škoda do Prahy (zems. fi~;

'

d.), ,nl\h,ní,mi!.ř,,kom. Ing~ Ar:no,štKaschte do Plzně, měř. kom. Ing. Zdell.ěk·HeH. d$
· orš'Týna, měř. kom.. Karel Zd.eněk. dO.F.alknova n. Oh.,měř. asp. Ing. Františ.ek Skala dli
Ol'Š. Týlla,měř. kom. Frant. Janský do Děčína a pak do Dubé, měř. kom. Ing. Josef

· okorný do Děčína, měř. kom. Ing. Antonín Zoula do Pelhřimo,va., měř. kom. Ing. Jose'
~tok -do Prahy.' " , :

Motava. Měř. rady. j'niimováni: Ing'. Leop. KoulJek v Prostějov~ a Ing. Lad. Bu~,
káček v N. JiČině. Opravujeme omyl z čísla 7/35: Ing. R. Hanák ne byl přeložen z do•.
~avadního působiště Prostějov/l<.Vrch, ,m. komisary jmenováni: Ing. Jan Sláma, Ing. Voj.
, 'těch Vařeka a Ing. Frant, špičák. Měř. koncipisty ustanoveni:lng. O. DOlOtál(M,Ostrava)

'a Ing. Lad: Bouška (Brno). Přednostou k. m. jÍ •..ve Slavkově jmenován Ing. K. Čapek,
· lY Uh. Brodě Ing. Viktor WeiBser. Ing. A.. :K:otačkapřeložen do Přeróva.

Slovensko: Povýšen Ing.. Jar. Rezek do 4. pl. stup. a Ing. K. Matuška do 6. pl stup.
· 'Podkarpa,tská Rus., Ing.. Iv, Petrunkjevič v Užhorodě jmenován měř. komisařem;
,Ing. Šimon Papp přijat jako ln. aspirant v Berehově, ve stejné hodnosti Ing. Jan šilhárt
v Ťačově.
.Z úřadu pro agrárni operace na Moravě. Dnem 1. září 1935 odešel na odpočinek
hIěř. rada Ing. T. Enenkel. . . .
, Změny ,ve'stavu úřed •. opráv. Civ.. geometrú: a)Oprávn,eni (autorisace) na b y li~ .
Ing. Michal Frauwirtl\, Bardějov, Ing.; Jl(urt SchÍ1I1melpfe.n~,Mohelnice; Ing. Simeon Za;-
· t,.lkin, vše~.ory .u.. p.ra.h..y.....~.Ing;....•~pse.f.,..SJ,)~lm..,idt, Stod.o u.;E'. lzne; IIl;.g.. Ja.ro.~lav š.ubrt, Vse.t.ht.• a Morave; Ing. FrantIséKWIehart, Ťéphcé-Šanov, a Ing. RadIm Vamček, žel~zný Bro<I.
) Oprávnění z an ik 1a: Ing. Rudolf jU,evý,Bardějóv (úilirtl); lrlg. Jan Bolart, Bilíqi
Nlnrtí). c) ;př e s i d,l i 1i: Ing. Jifi A:iItohuikz BrnatJó Velkých Kapušan; Ing. Františelt
!il'regor z Brtnic.e do Žarnovic u Zvoleně (Slovensko); Ing.Jaroilla~ šubrt l'. Prahy do Vse·
.ína, a In~. Michal Zaporožan z Března n./Hronom do Báňské Bysttice (Slovensko).

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 



· Přesídlení katastrálního měř. úřadu v Brně z budovy celnice na Koblizné ul. na
Dominikánské nám. (palác YWCA) je projektem, ke kterému musíme zaujmout stano-
visko. Dosud byl tento úřad v bezprostředním sousedství s berním úřadem, s kterým
bez ustání je ve 'styku. Nynímají býti oba úřady od sebe odtrženy a kat. měř. úřad vystě-"
hován z budovy na Kobližne,kde pro něj zřízena teprve př.ed pár lety nadstavba. Snad by ,
jíné odvětví státní fin. služby mohlo býti přeneseno na Dominikánské nám. bez újmy prol
fungováni státní správy, pro státní finance a pro personál měřičský.V čem spočívají tyto
újmy? 1.Vzdálenímkat. měř. úřadu bude nutno nákladněji - n o v Ý m i silami - udržovati
spojení s berním úřadem (v jichž budově se písemný kat. operát snadno přenášel a. vy-
u ž i los e k tomu d o s a vad n í c h sil pomocných). 2. Občanstvo bude nuceno v téže
věci přebíhat' z jedné ulice (berní úřad) na vzdálené náměstí (kat. měř. úřad). Místnosti
v YWCE budou méně světelné a úřednictvo, které tolik namáhá oči při služebních Vý"
konech, oddáleno od oken. Nebylo-li dříve umístění měř. úřednictva vhodné vzhleděm
na jeho práce a význam služby, zhorší se znovu tyto poměry. Také zeměměřičům patřf
místnosti nepřeplněné a aspoň přednostům oddělení s,amostatné kanceláře, dostává-li se
právním úředníkům i nižších platových stupnic, samosta-tných místností.

Snad vedoucí úřednic,tvo finančního ředitelství uváží, zda zamýšlené přesídleni
kat. měř. úřadu' má účel a pro státní administrativu výhody a zda opět nezhoršuje
úřadování, nepoškozuje strany a své úřednictvo. Bylo by to věci na prospěch, kdyby
se finančni ředitelství rozhodlo přezkoumat zmíněné okolnosti a ukázalo tím zájem o od·
větví služby katastrální a jeho úřednictvo, jehož předčasná ztráta zraku z neosvětl&-
ných místností je .pro úřad jistě škodou. JAR.

ZEMĚllĚŘIČSKÝVĚSTNÍK
Vychází měsíčně zprav!dla vyjma červenec a září.
NakladateL~vydavatel. Spojek čs. zeměměřičův Praze.

Redakce:Brno,Tř •.Iegíonářů24.- Administrace: BrnoXII.,Tyršova 25 (Ing.J.Vrba)
Ř i d'i;
Ing. Dr. lechn. Jos. Růžička,
emer. zemský měř. rada v Bmě
a členové redakčnlho výboru:
mg. J. B a ií e, vládnfrada, Bratiemva, Ing~ VI. F iI ku k a,
emer. prof. vys. školy techn. v Záhřebě,úř. aut. civilní geometr,
Bmo,lng. Vác. Hlavsa, min. měř. rada, Praha, Dr. B. Kla-
divo,prof. vys. školy technické, Brno,.§t.kpt. Ing. Fr. Bo gu-
8zak, voj. zeměp. ústav, Praha, Ing. J. Peňáz, měst.T. měř.
rada, Brno, Ing. JOé. Petřik, profesor vys. učení techn. Pra.ha,
Dr. Ing.' A. Pokorný, měř. komisař, Praha, Ing. Fr. Proku~
pek, úl, aut. civilní geometr, Nymburk, Ing. Dr. Jos. Ry-
šavý, prof. vys. učení teehn., Praha, Ing. Ant. Štván, měř.
rada, Opava a Ing. Fr. Wiesner, vrch. měř. rada, Užhorod.
Předplatné r~čníi s poštovným pro ČSR. 50 Kč, pro Oétatní
státy 52 Kč. Clenum spolku zdsrml'. Jednotlivá čísla 5 Kč.
Účet poštovnf spořitelny v Praze čís. 14.674.
Ptihlášky za člena SRolku čs. zeměměřiěilpřijímá pokladník
rng. Jar. Pa y e1', kapitán zem. voj. staveb. ředitelstVí,,PrJŮla-
Košiře, Na Cibulce 416.

Dr. techn. Fr. Fiala,
pro! VY'. učení techn. v Praze

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu, 
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se 


