
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
F. S po ne r.

V učebnicích a příručkách prakticke geometrie a nauky
o mapách nalézáme často kapitolu o "redukčních aparátech",
o "redukci plánů" nebo široce označeno, "pÍ'Í~troje ke zvětšo-
vání nebo zmenšování pláil1ů". V(; všech kulturních řečech na-
zýváme specieJní oddíl těchto nomúcek krátce "p a n t o g r a-
f e m". V češtině také často "jeřábkem"; v němi'ině udrželo S0

označení "Storchschnabel", ve švédštině "Storkniibb", v dánšti-
ně "Storkesllnbel" a v holandštině dokonce kuriosní označení
"Teekena'lp" (kreslicí opice). Púvodní forma tohot,) nástroje,
schematický znázorněného v obr. 2., opravňovala Svédy, v době
30leté války Evropou táhnoucí, k tomuto jednoduchemu národ-
nímu pojmenování, pod nímž nástroj doznal brz.y všeobecného
rozšíření a dík jeho upotřebitelnosti se také plně uplatnil.

Brzy naplní se 3. století od té doby, t. j. od roku 1631,
kdy K. S c h e i n e r 1) jako uprchlík uveřejnil v nímě popis
svého pantografu. (Prof. Dr. V. Láska sděluje v O. Z. f. V.
z 1'. HJ09. že první popis pantografu učinil rektor školy v Ra-
kově (Polsko) Joachim St e gm a n 2) ve své 11čebnicimatema-
tiky již v roce 1630. Není však považován za vynálezce a také
Stegman sám to netvrdí.)

Jak obraz č. 1. ukazuje, jedná se o zcela. jednoduch)' apa-
rát z dřevěných pravitek, která jsou opatl'ena otvory pro dře-
věné kolíky, kol nichž se múže přístroj volně pohybovat. Jeden
z kolíků jest pólem. Vpravo vyobrazené kovové součásti byly
určeny k lepšímu vybavení.

V roce 1766 pojednal švédský poručík Ni 1s Ma l' e~
1i u s dúkladně o "Storlmabbu" a zmínil se o stroji vy stavěném
ve Francii, sloužícím k obkrE'slování plánťt, naz)'vaným panto-
grafem. Uváděl již tehdá nové jeho typy, které všechny byly sec..
staveny nejrůznější obměnou způsobu Scheinerova.

Z teorie pant,ografu budiž opakovány jen základní pojmy:

1) Krištof Scheiner, narozen 1575 v Valdě ve Švábsku, byl proc
fesorem matematiky na různých universitách.

2) J. Stegman, rodák z Německa; odešel roku 1626 z Berlína do
Polska a zemřel 1633 ve Sedmihradsku. Prof. Dr. Láska cituje dílo:
IOACHlM STEGMANI - INSTITUTIONUM MATHEMATICARUM, Libri
II., jehož existují ještě čtyři exempláře. Dr. Láska měl knihu z knihovny
'Ossolinea ve Lvově.
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1. pól, kreslieí a pojízdný hrot musí býti v jedné pnmce,
2. přenešená úsečka jest vždy rovnoběžná k dané,
2. měřítko plánu daného a přenešeného jest v přímém po-

měru s ÚJSekynastavenými na ramenech.
Zajisté bude z.ajímavo 1"1'0 vývoj tohoto přístroje sledo-

vati aspoň sehematické ukázky jeho postupného zdokonalování.
Tato informace nemá však za účel ukázat,i jednotlivá provede-
ní. Schemata (obr. Č. 2.-11.) jsou vlybrána z asi 30 různých
typu, které dle své obliby a upotřebitelnosti se v praxi zavedly
nebo zanikly:

Typ na obr. Č. 2. uveřejnil K. Scheiner.
Typ na obr. č. 3. sestrojil Walling ve Švédsku. Tento tvar

používá se ještě dnes u rycích přístroju. Dosud zachovaný
exemplář z r. 1782 zpracován jako nástroj kap€sní.

Typ na obr. Č. 4. Provedení dle Hunlia. Za dob Marelia
byl to nejrozšířenější tV'M' ve Švédsku. Dále zdokonalen kolem
r. 1864 J. Goldschmidtem v Curychu.

Typ na obr. č. 5. Mareliem již zmíněný, v Anglii rozšířený
a tam 1875 nazvaný "ordinary pantograph".

'J1yp na obr. č. 6. je "stairM pantograf" z let, asi 1800, již
mosazný s nosnými válečky a olověnou noh0u CC pól.

Typ na obr. č. 7. sestrojil kolem 1850 Gavard v Paříži.
Typ na obr. č. 8. "Milánský tvar", v Rakousku obliben)-,

o němž v r. 1852 pojednlal F. Hartner v "Nižší geodesii" a učiní
jej známým. O nějaké podobě s čápím zobákecln nemůže býti při
tomto provedení ovšem žádné řeči.

Typ na obr. č. 9. představuje námořnický jeřábek, sestro-
jený Blankenburgem z Berlína, dukladný nástroj s rameny
čtvercového profilu z rnagnalia, a proto lehký; má ph'hledné
dělení s nOniem.

Typ na obr. č. 10. zaveden Kraf,tem ve Vídni; tvoří základ
pantografu, sestrojeného Ottem a Coradim a dnes u nás po-
užívaného. O tomto typu stlane zmínka níže.

Obr. Č. 11. značí schema Gavardova zrcadlového panto-
grafu, který zlepšil Coradi a podobně i Kolb a Ourruan ve
Washingtonu. G a G' posunují se v kolejnici, vodicí prut VaK
zvyšuje stabilitu.
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Prof. W ollaston (Edinbourg-h 1821) sestavil e i d i o g r a f,
který podobně jako Hollarzllv (Meklenburk 1883) l)racllje bez
kolejnicového rovnoběžníku s terčí a motouzovým převodem.
Ho m o g r a f od Lytha ve Stokholmu· kreslí podobné a pře-
vrácené obrazy. Dalším druhem je s o c h a ř s k Ý pantograf a
pantograf k y vad lov ý. Rozšíření přístrojťl těchto v běžném
užívání brání jich nákladnost,. Též Stampfer využil myšlenky
pantografu, aby docílil větší citlivosti integračního kolečka po-
lárního planimetru. Coradi a OU zavedli již r. 1878 nové panto-
graf-planimetry, k nimž prof. Doležal, Vídeň, uveřejnil pak
roku 1915 matematickou teorii. Ses,tavíl 16 různých typů prak-
ticky možných p'1ntograf-planimetrů. Konečně zmiňuji se o
pantografu-p a n a na g' I' a f u W. Zabela (nikolív Sabela), o němž
pojednává kpt. J. Sieber ve Výroční zpravě Voj. ZGlllěp. ÚSbWll

Obr. 12.
H, K, B podstavec s nohou a závažím.
L libela.
8 stavěcí šrob.
00', hh' závěs (li pro pól vně).

F vodící hrot.
Z kreslící hrot.
r nosný váleček.
1, :t, 3 4 ramena.

z roku 1924 a kde jest též výmluvná ukázka práce, pořízené
tímto deformačnim pantografem.

Význačný pokrok znamená k mi t a c í pantograf od Gold-
schmidta, který jest zhotoven z mosazných čtverhranných
trubek s milimetrovým dělením a má docela nový způsob zá-
věsu. Nově zavádí se tyčkový 'Systém dle schema obr. č. 4. Ježto
nebylo jím dosaženo žádoucí přesnosti, vzdal se jeho konstruktér
dalších pokusů a úprav.

Pantografy Ottovy a Coradiho (dle systému obr. č. 10.)
představují zdokonalení myšlenky Goldschmidtovy. Vyhovují
všem pozadavkúm přesnosti a ovlád2,telnosti a jsul~ dnes vbe-
obecně i u nás používány. Vyráběny jsou precisně z prvotřídního
materiálu a díky jejich kons,trukci je používaní jich jedno-
duché. Obraz č. 12. představuje výrobek firmy Ot~ (Kemp-
ten =Allgau v Německu) a čtenář múže si učiniti dle něho dob
rou představu této pomúcky, která nemá 1S,cházeti v žádné dobře
vybavené technické kaceláři. Ramena jsou z poniklovaných
čtverhranných trubek, délky 72 neb 96 cm. :Mimo mm dělení
k docílení libovolných poměrů, evoot.. smrštění papíru, jes,t vy-
ryto stabilní dělení pro běžné poměry, na př. 1/2, 1/5 atd. Závěs, je
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v bodech o-o' a h-lť, celý systém je mimo to podepřen lehce
pohlyblivými válečky a reaguje lehkým chodem na nejmenší vy-
šinutí. V obr. č. 13 jsou detaily vodícího zařízení. Pojezdný hrot
jest v t vypérován a jest spojen vhodným vypinacím zařízenim
s kreslicím hrotem. (Obr. č. 14.) Nástavec 'v chrání zvlněný pa-

Obr. 13.

pír před natržením. Toto celé uspořádání usnadňuje značně prá-
ci s pantografem a zabraňuje nepřesnosti při opatrném zachá-
zení. Pantograf musi býti ustaven vodorovně. Za tím účelem je
podstavec nohy o,pat;řenkřížovými libelami; sázecÍ libela použije
se pro rameno. Urovnání děje se pomocí Řroubú při výstužných
drátech a též šroubem pojezdného kolečka při hrotu.

Obr. 14.

Nasta,veni pn ramenech 1-2-3 děje se pomocí noniů a
stavěcích šroubů. Používání pro poměry 1/2_2/3 jest při pólu
vně. Na obrázku č. 15 vidíme pantograf v sestavení pro "kopí-
rování" s pólem uvnitř pro poměry 2/3-1-3/2, Nclstavení pro
libovolné poměry plyne z těchto vztahl1:

'1 v m d '1 'tV m d V'pro po vne x = n' ,pro po uvm l' x = m + n' , pn
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čemž d = délka. ramene, 1 :m = daný poměr, 1 : n = žádaný po-
měr.

Zaměněním hrotu pojízdného ~ kreslicí docilujeme buď
zvětšení nebo zmenšení. Po nas,tavení poměrů na rameuech zjistí
se zkusmo, jaký obvod pojme pantograf. Výhodné je zvoliti si
několik směrových bodU.,které slOuží nejen ke kontrole při pan
tografování, ale lze jich též použíti pn novém nastavení jak ori-
ginálu tak nového plánu. Nutno g,e též přes.vědčiti, zdali špička
pojízdného a kreslicího hrotu je centrická. Poznáme to nejlépe
otáčíme-li hroty vo1ně v objímkách a kreslí-li se na papír buď
bod či kroužek.

Pantograf při správném ustavení a při pečlivé práci jistě
VIYhovívšem kladeným požadavku.m. Nemá rozhodně scházeti

tam, kde nutno počítati s častou redukcí plánU.. Jemná, čistá a
rychlá práce docílená pantografem brzo zaplatí kupní cenu.

V redukcích plánU. je foto-metoda ji~tě značný pokrok.
Nelze však přehlížeti její nevýhody, zltlášt.ě při redukci starých,
zažloutlých a nejasných plárnú a při vyhotovení plá1l11z rťtzných
měřítek. Zavedení této vskutku moderní metody vyžaduje vš2k
znaooého nákladu. Jen velké ústavy, vyžadující stále nového
plánového materiálu, mohou si opatři,ti projekční komoru, jejíž
výkonnost je jasně doká.zána skutečností, že na př. městský mě-
řický úřad v Essenu pořídil ve 2 dnech redukci 50 sekčních listů
z měřítka 1 : 1000, resp. 1 : 2000 do měřítka 1 : ;)UOO.

Jisto jest, že pro podniky menšího rozsahu, dobrý panto-
graf k0ná cenné služby a že jeho pořizovací náklady jsou v nej-
lepším poměru k jeho výkonnoslti. Kolegové nepochybi, když jej
'~e svých kancelářích více upotřebí.

Přeložil K. Radnický.
Literatura: Curtius Miiller, Doležal, Gendron, Hartner Wastl,

Loschner, Pellehn, Semerád, Sieber, Wolff.
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Résumé. Les pan t o g r a p h e s. - L'auteur décrit le dévelop·
pement de la construction du pantographe, créé par Ch. Scheiner et
annonce, que la description la plus ancienne de pantographe a été ar·
rětée par J. Stegman en 1630.

De ses 30 types différents il caractérise succinctement 10 con-
structions les plus importantes et fait une mention plus étendue, du
pantographe de la maison Ott a Kempten.

(Dle článku "Par merniecibas 1) darbiem Latvija' přeložil Ant.
G o t š a 1k.)

Měřické práce v Lotyšsku dříve byly prováděny hlavně
měřickým stolem, a výsledkem toho byly grafické plány.

Na postupu, jímž měření bylf1 prováděna, je zná,ti, že byl
brá,n zřetel na hospodářský význam plánu, nikoliv na význam
právní. Měření hfaJIliics' poúžitím úhloměrných stroj u provádělo
se jen v poslední době. Jak má býti provedena k o rob o r a c e
neb obnovení pozemkových hranic, o tom zákony baltických pro-
vincií (Kuronsko, Livonsko, Estonsko) nejednaly. 'Také zákono-
dárci po ustanovení republiky Lotyšské nezabývali se touto
otázkou. Podle místních baltických zákonu je majitelem pozem·
ku ona osoba, na jejíž. jméno v pozemkové knize onen pozemek
je zaps.án. Ale jak mají býti při zápisu do knih pozemkových
určeny hranice - právně a technicky s,právně - zákon nic ne-
praví. V pozemkových knihách jsou všelijaké zápisy o pozem-
cích, jichž plány chybí. Když při koroboraci pozemků chybí po-
pisy hranic, je koroboroV'ána jenom jeho plocha a neudává se
vůb€'c - neb jen neúplně - jeho poloha v obci. V tom případě
je pochopitelno, že taková koroborace pozemku má malý vý··
mam. Koroborace na základě grafických phinů také není úplná .
•Jen díky bývalé šleehtělbaltické mohlo nastati takové nesprávné
juridieké označení hranic.

Starati se o ustanovení pozemkových hranic je povinnosti
stM.u.

Zdá se, že majitelé usedlostí měli by sami míti zájem na
přesném vyznačení hranic svých usedlosti, ale bohužel většina
toho nechápe. Statkář neuváží, že mohou vzniknonti spory o hra-
nice a že by měl těmto sporům zabrániti. Při uznání koroborace
je nevyhnutelným uznati nezhytnou potřebu plánú spravných po
stránce právnické i technické. Širší veřejnos,t uznává nutnost
korobora,c~ půdy, protože v poslední době naskytla se možnost
dostati státllií půjčky na koroborovanou půdu. Koroboraee půdy
zůstala tedy na starosti majite,lům půdy. Poněvadž znalost fak-
tických poměrů je nooos,tatečná, slyšíme často llaHká.ní, že ko-
roborace je složité a drahé vyhotovení plán11. Nechci tvrditi, že
nyněj.ší způsob vyhotovení právních plánů je dOBtipromyšlený
a že jej nelze již zdokonaliti, přes to možno uznati, že v hlav-
ních rys,ech souč/1Snépožadavky na juridické plány jsou odú-

1) Merniecíbas un kulturtechnikas Vcstnesis, 1926, č. 9/10 (Lotyš.
ský časopis zeměměřičský).
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vodněny. Také v Rusku technické požadavky přesnosti v mě-
ření vyrovnají se i novějším technickým instrukcím.

Po prohlášení samostatnosti Lotyšské republiky měli ze-
měměřiči provésti co ne~irychleji velkou agrární reformu. U po·
litiku bjTla,tendence podržeti ve svých rukou technické prová-
dění agrární reformy, přes. to že mezi nimi nebylo odborníků.
Zasahovali stále do POSltupuměřických prací, čemuž ani korpo-
race zBlněmě.řičské ani vyšší úředníci, pověření prováděním
agrární reformy, nemohli odporovati. Proto agrární reforma po
stránce technické je tak nedokonalá a neúplná. V provádění
agrární reformy zeměměřiči mimo všech obtíží spojených s tech-
nickou.. prací Lastávali často i jiné fwnkce, biyli současně okres-
ními pozemkovými dozcrci, inspektory státnírh IJl-·zemkua měli i
jiné vyšší státní úřady. Přes to se nedomohli ani lep~ích podmínek
pracovních, ani lepších existenčních poměru. MnollOpníce bylo pro-
vedeno neproduktivně, ježto stále do ní vměšovali so místní po-
zemkové komitét;y, zřízené zvláště pro agrární reformu. Při pro-
vádění agTární reformy všechny práce spočívaly v parcelaci vel-
kostatku a. státních pozemku na základě starých plánů, při čemž
bylo používáno primitivních zpusobii měřeni. Spěch v práci a
malý počet zemfměřičU nedovolovaly výkony polle požadavků
dnešní měřické techniky. Proto zaměřeni prozatímně utvořených
nových hospodářství je úlohou budoucnosti. V poslední době
v Latgaliji 2) bylo provedeno rozsáhlé rozdělení vesnic na jed-
notlivá hospodářství (dvory). Tato práce technicky provedena
způsobem obvyklým Rusku. Právně jsou ale v Lotyšsku po-
měry složitější, poněvadž byly k vesnicím přiděleny pozemky ze
státního fondu. Za nejsložitější měřickon práci v Lotyšsku třeba
IJočítati měření měst a rozdělení pozemku po úpravě řek a po-
toklI. Tady mimo horizontálniího měření nutno provésti také
měření vertikálná.

Velkou překážkou jsou ploty a pohraniční stavení, jez
přímé měření· hranic 0:1StOznemožňují. Poněvadž dřívější mě-
řické práce v městech b;yly prováděny bez stabilisace bodu, dneš-
ní určování přesné právnické l1ranice pozemků je možno jenom
po změření stavebního bloku nebo s kontrolou bloku soused-
niho. Technika, kterou se měření měst provádí lotyšskými země-
měřiči ještě je neúplně rozřešena. Všichní zememěHči praco-
vavší na měření měst přizná.vají, že polygonální a trigonomet-
rická metoda je nutná, přes to jsou tu odpůrci této metody ne-
jen mezi politiky, ale i mezi zeměmlmčskými odborníky. 1\fěřeuí
polygoná.Iní a t.rigonometrickou metodou je ještě lotyšským geo·
metrúm málo známo. Ale možno říci, že budou méřické práce
v Lotyšsku prováděny na základě trigonometrické sítě, jak to-
mu je v západní Evropě. Částečně již se tak také v Lotyšsku
děje.

Mf:·řicképráce z technické stránk~- mohou za dobrých poli-
tických poměru upraviti zeměměřiči sami. Jinak je to s právní
stránkou měřických prací, která záviSÍ od platných zákonů. Za

2) Latgale - východní č.ást Lotyšska; sestává z části býv. viteb·
ské gubernie.
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Br nn o R e i t e r: Untersuchungen uber die Abhiin~igkeit der
MeBgenauigkeit von der kunstlichen Beleuchtun~ •. Nak!. Buchholz' a
WeiBwange, Berlín 1929. (Disertační práce vys. šk. techn. v Drážďanech.)

Dr. H. L li s c hne r : Beobachtungsheft fiir Satzbeobachtungen und
Winkelrepetition. Beobachtungsheft fUr optische Distanzmessung und
logarithmische Tachymetrie. Beobachtungsheft fUr direkte Langen-
messung. Druhé vydáni. Brno 1929.

F. O 11 i v i e r: La topographie sans topo~raphes. Traité de photo-
grammétrie. Cena 42 fr. Vydala Revue d'optique. théorique et instrumen-
tale, Paris 1929.

P. W i 1s k i: Markscheidekunde. I. Teil. Cena 26 mk. Vydal J.
Springer, Berlín 1929.

Odborná pojednání v časopisech.
Sborník čs. společnosti zeměpisné. Sešit 5-6 přináší pocl~valnL re:

ferát o pojednání kol. Ing. Fr. B o g u s Z a k a "Kapitoly o novem merem
topografickém". jež bylo uveřejněno v Z. V. 1928 a 1929.

Věstník Inženýrské komory. Č. 17. Z i m m 1e r: Sociologie a in-
ženýrství. - St e hl í k: Filosofie techniky. - Č. 18. Hospodářská vý-
chova techniků. - B i r k: Latein und die Realschulen. - č.19. -bch-:
Techničtí odborníci v návrhu nového stavebního řádu. - S a Z b y p o-
p 1 a t k ů za opisy ... atd. Z pozemkového katastru. - K o c hl li ff e 1 :
Zakupování let v pensijním pojištěni. - (;. 21. Š k ach: O osnově no-
vého stavebního řádu. -ner.

Zprávy veřejné služby technické. Č. 17. Výnos min. veř. prací
Z 5. července 1929, č. 1155/18 pres. 1929, o povolování studia státním
zaměstnancům. - Dr. Sem e rád a Ing. M u s o r in: Uspořádání ;1;eo-
detických základů pro nové mapy a plány Československa (pokr., dok
v č. 18). - (;. 18. H o šek: Zájezd čs. inženýrů a architektů do Ho-
landska, Anglie a Belgie (a 10 vyobr.). -- Č. 19. Č e r n ý: Návrh mezi-
národní normy pro žádosti za vodoprávní povoleni. -ner.

Technický obzor. Č. 17. M u s o r in: Výroční zpráva Vyššího geo-
detického ústavu SSSR. za r. 1924 sv. I. (referát). - Č. 18. Z i m m 1 e r :
Vliv technické vědy a práce na moderní civilisaci. -ner•

Lesnická práce. C. 10. E. P o spí šil: Studie hypsometru. - Ing.
A. N ik e n d e y: Vliv pozemkové reformy na lesni hospodářství sou-
kromých lesních statků.

Pozemková reforma. Č. 8-9. Dr. J. Vo žen i 1e k : Raisons et ré-
sultats de la réforme fonciére tchécoslovaque. - Doc. Ing. Bol e h o v-
s k ý: Technické předpoklady pro zaknihování přidělů. - Dr. K. C z i-
v i š: Soukromý úvěr pro pozemkovou reformu na Slovensku a Pod-
karpatské Rusi. (Dokonč.)

Maanmittaus, 1929. Sešit 3-4. Me u r ID a n: Vypracování plánů
městských. - H e ~ s kl a ni8' n: Měření měst s použitím tacheometru
Bosshardt-Zeissova. - H a a taj a: Mapování Finska. - V drobnějších
zprávách pojednává se o rozmnožení počtu státních zeměměřičů, o čin-
nosti Geodetického ústavu v r. 1928, o ruském a. švédském zeměměřič-
st ví a j.

Przegl~d mierniczv. Č. 8-9 W a r c h a I o w s k i: Měření základny
p'zubinské. P i o t r k o w s k i: Polygonizace VarŠavy. S a I :
O zvláštních podminkách pracovních při scelování pozemků.

Mernieclbas un Kulturtechnikas Věstnesis. Čís. 5-7. Mi 11 e r s:
Návrh zákona o pozemkovém katastru (pro Finsko). Van a li s: Zákon
pro výstavbu měst, jeho výklad a vypracování plánů parcelačních (viz
Č. 8-9 pokrač.) S 1i es: O nezbytné hustotě základních bodů. Ve g-
n e r s: O praktické metodě pro výpočet vzdáleností drenážních odpadů.
Čís. 8-9. J. B.: Ohraničovací práce při státní hranici (lotyšské). V. Š.:
Optické měření délek pomocí latě Felderovy.

Journal des Géometres et EXllert" PraDl;ais. Čí~. lú7. A n se r-
m e t: La Restitution ft l'autographe de levers dans l'espace. Dur a, f-
f o u d: La technique de tra,vaux du cadastre en Syrie. P révo t: Sur
un nivel1ement de base. R o u p c i n s k y: La féderation internationale
des géometres ft Zurich. V o t q u e n ne: Division des surfaces. B a s t e-
B Ion d: La charrue et 130 borne. Čís. 108: P révo t: Le zéro inter-
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national des altitudes et les lentes variations du niveau moyen des
mers. A t i f bey: Les droits réels sous l'ancien régime turc. Alb rec h t:
Emploi de la méthode des coordonnées polaires.

Bildmessung und Luftbildwesen. Čís. 2. Dr. v. O r e I: Photogram-
metrische Bestimmung von Navigationseigenschaften von Luftfahr-
zeugen. S a m mel: Die Priifung und Berichtigung eines Bildmesstheo-
dolits mit Verbindung mit einer Luftbildkammera. R e h n: Fehlerunter-
suchungen zur Nadirpunkttriangulation. Do c k: Ein logarithmischer
Kreisrechenschieber fiir stereophotogrammetrische Zwecke. Ber c h-
to 1d: Beitrag zur Orientierund des Raummodells bei stereophotogram-
metrischen Steilaufnahmen aus der Luft. Čís. 3. G a st: Uber die
innere Orientierung von Messbildern. R a e t h jen: Kinematographische
Bestimmung von Flugzeugbewegungen. Lei ber: Die Farbe in der
Photographie unter Beriicksichtigung der Photogrammetrie.

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. Čís. 4. Boe r: Ze-
měměřič a úprava hranic. Ti e n str a: O formě křivky chybové.
(Pokrač. v čís. 6.) Ve r m e u len: O způsobu vyznačování změn
v katastrálních aktech polních. - Zpráva o sloučení organisací pozem-
kového katastru a zemského vyměřování. Čís. 5. H e in es: O optickém
měření pro švýcarský katastr.

Zeitschrift fur Vermessungswesen. Č. 17. R e in hol d : Eine
Fluchtentafel zur Fehlerellipsenberechnung. - G a st: Das Einschneiden
aus dem gefahrlichen Ort in der Aerophotogrammetrie. - Č. 18.
Cla u s s: Umwandlung der bayerischen Landeskoordinaten. - H o f e r :
Zur Absteckung von Bogenweichen. - R o s 1e r: Grenzfeststellung auf
Grund der Karten der allg. sachs. L. V. 1835-1841. - Č. 19. D e u b e 1 :
Die Hilfstafel von Schiller und die Schragmessung. - Ma r der: Die
Gemeinheitsteilung und Verkoppelung im ehemaligen Konigreich Hanno-
ver. - Č. 20. Ma r ti n : Die Punktvermarkung einer Triangulation .
- S a u e r: Die Form der Hofstatten und Gassen als Urkunden -
C'. 21. Run e : Einwirkung der Fehler des Sonnenkompasses. - We r k-
m e i st e r k otázce: Vermittelnde oder bedingte Ausgleichung von Ho
hennetzen. - Her let: Grundfragen des deutschen Vermessungswesens.

-ner.-
Stavba měst a obcí venkovských. Č. 5/6. Peň á z: Stavební roz-

voj města Brna (pokrač.). - C h o c h o I: Důležitost a požadavky řád-
ného vybudování venkovských obci. - Van ě č e k: Regulace města
Prostějova (a pokrač.). - J. V.: Pro nový upravovaci plán města Čes-
kých Budějovic. -ner.

Bauwelt, ročník 20. Č. 16. L o r c her: Der Bebauungsplan fiir die
Kleinstadt.

Stlidtebau 1929. Č. 7. A b e n d rot h: Stadtebau und Luftbild.
Rhein. Bllitter fur Wohnun,;swesen 1929. Č. 8. D ii t tma n n : Wa-

rum und in welcher Form sollen Kleinstadte und Landgemeinden stadte-
bauliche Planungsarbeiteri durchfiihren?

Stadt und Siedlung. Č. 5. Roh led e r: Vereinheitlichung des
Kartenwesens in den Landesplanunlisbezirken. - R e nf e r t: Einge-
meindungsgrundlagen. - Č. 6. S i e r k s : Ein neues Prinzip der Gelande-
erschlieBung (viz č. 9). - Č. 7. L u t h a r d t: Der Flachenaufteilungs-
plan der Stadt Gera. - Č. 8. Stadtplane mit BaublOcken in Sechseck-
form (Oas hexagonale System von Noulan Cauchon, Kanada). - Č. 9.
H e i Ii gen t h a I: Rationalisierung, Landesplanur.g und die Ausgestal-
tung der Neckarufer in Stuttgart. -ner.

Zprávy odborné.
Zkoušky pracovních ocelových pásem v poli. Zkoušky pracovních

ocelových pásem provádí se v SSSR. na kompa.rátorech pro přístroj
Jaderinův v Moskevském Meževom Institutě nebo ve Vojenském topo-
grafickém ústavě v Leningradě, za nejvhodnějších okolností, často
s přesností skoro odpovídající přesnosti zkoušek invárových drátů a
pásem.

Rovnice pásem, určené dle periodických zkoušek v laboratoři,
přece se liší poněkud od výsledků zkoušek prováděných přímo v poli za
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pracovních okolností. Proto prof. A. Č e bot are v doporučuje prová-
děti periodická srovnání pásem na specielních polních komparátorech
(základnách), pečlivě proměřených pomocí přístroje Jaderinova. Zkoušky
pásem na tomto komparátoru provádí se týmiž pozorovateli, kteří po-
užívají daného pásma pro přesná délková měření.

Takového komparátoru (základny) bylo po prvé použito při za-
měření města Samary v roce 1928. Na koncích zkušební základny
v délce asi 156 m, byla založena 2 betonová centra a třetí uprostřed
v rovině terénu (do hloubky 2 m), ve tvaru betonových sloupů. Do nich
byly zacementovány plynové roury asi 4 cm v půměru, s ocelovou sfé-
rickou hlavičkou s jemně vyrýsovaným křížkem, zajišťujícím konce
základny. Celková délka základny dle měření přístrojem Jaderina byla
155'94472 m, odpovídala tudíž 8 délkám pásma (8 X 19'5 m). Tyto jed-
notlivé oddíly byly zabezpečeny zabetonovanými železnými kolíky (asi
3 cm V' průměru) 40 cm dlouhými, s jemným křížkem na povrchu, vy-
čnívajícím nad terén na 2-3 cm.

Pásmo se natahovalo závažím po 10 kg, obdobně jako u drátil
invárových. Odečítání provádělo se 5 krát (s posunováním pásma) při
řízce na hlavách kolíků s přesností na 0'1 mm. Při každém uložení
pásma měřila se teplota pomocí teploměru ve specielním ložisku
v kousku obdobného ocelového pásma, ukládaného vedle zkoušeného
měřítka. Hlavy kolíků se přesně nivelovaly. Zkoušky byly provedeny
během měření sítě třikrát: před započetím měření délek, uprostřed mě-
ření a po skončení, vždy 4 krát po sobě a to tam a zpět ve dvojicích
(tedy 8 krát).

Střední kvadratická chyba pro jedničku váhy jednoho měření

p.= ± lj11JdTJ , kde p - váha jednoho měření, d - rozdíl ve dvojici,r 2 [n-l]
n - počet dvojic, činila :::::0'57 -7- ± 0'87 mm.

Střední kvadratická chyba pro jedničku váhy pro jeden den mě-

ření II. = +1/ [p o ~] ,kde p - váha dvojice, o - odchylka aritm. středu
,-I --V n-1

dvojice od celkového aritm. středu tohoto dne, n - počet dvojic, byla
v mezích ± 1'13 -7- ± 1'67 mm.

Střední kvadratická chyba aritmetického středu jednoho dne

". = + ./fJ.I , kde fp] _ je váha aritm. středu toho dne, rovnala se
r - V [p]

1 1± 0'61 -7- ± 0'83 mm, tedy 197.500 -7- 255.700 celkové délky.

Zkoušky ukázaly, že středni rozdíl v rovnici pásma dle měření
v laboratoři a v poli (po redukci) činí -1'11 mm pro délku pásma

1
(19'5 m), čili 17.117' což dává pro polygonální strany sítě I. řádu (dle
instrukce do 3 km) chybu až - 0'177 m.

Ježto pro určení systematických a nahodilých chyb měřítek a
strojů požaduje se přesnost 10 krát větší než konečná dovolená přesnost

1 1 1
měření (tudíž pro polygonální sítě I. řádu 10.000 X 10=100.000)' je
viděti, že je zapotřebí zkoušek pásem použitím polního komparátoru.
(Geodesist Č. 3 z 1929.) Ing. Ř. Musorin.

O mapování Finska. První plánovité mapováni Finska začalo
v téže době co ve Švédsku, t. j. kol r. 1633 a to v několika krajích
v měř. 1: 300 až 1: 720.000, při čemž místy užito astronomických po-
zorování. Za ruské správy ustaven hlavní zemský měřický úřad (pře-
ložen r. 1821 do Helsinki). Tu dobu pořizovány mapy g e o g r a f i c k é
v územích, kde byly projektovány regulace řek, hlavně však mapy
c e s t celé země, jež vtdány v měř. 1: 750.000. Okolo r. 1830 začato
bylo s mapováním přímořských obvodů; mapa kraje Uusimoa (Nyland)
vytištěna v měř. 1: 100.000.

V letech 1840-1873 zpracorváno celé Finsko v měř. 1: 20.000.
Z těchto prací vzešlé mapy - mapy ob c í -, které veřejnosti nebyly
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přístupné a později byly použity k vypracování různých map pro
úřední potřeby, mají za podklad grafickou tria,ngulaci a některá data
astronomicky zjištěná.

Plán ku zbudování gen e r á 1n í mapy, pojatý v r. 1840, byl
reaIisován až po čtvrtstoletí. Základem k tomu byly ma,py obci a jiný
ú!e~ní materiál, ale místy provedeno nové mapo·vÁní. V· severní části
člmla plocha nově zpracovaná na 86.000 km2, při čemž detail navázán
na grafickou triangulaci, odvozenou z dat stupňového měření a, zákla-
den. Jižní část v té době měla, značný počet trigonom. bodi'! z baltické
triangulace (na 1 list as 3'3 bodi'! spolehlivě určených). Přislušná mapa
vydána v měř. 1: 400.000 v r. 1873. Revise generální mapy prováděny
od r. 1890 a ukončeny. r. 1927, takže nyní tiskne Finsko generální
mapu nově.

Mapy obcí časem zastaraly, a proto počátkem 20. století přikro-
čeno k novému mapování v měř. dosavadním (1: 20.000). Každá mapa
obce (pri'!měrně 100 km2

) má za východisko měření 3-4 trigonom. body.
Její materiál opatřen revisí, použitím map lesních, scelovacích, přímoř-
ských a také novými pracemi. Formát listu činí 55/55 cm. Originál je
kolorován. Celkem dosud zpracováno 17% plochy státu.

Mapy obcí sloužily v letech poválečných k pořízení map e k o-
n o m i c k Ý c h v měř. 1: 100.000 a to pouhým kartografick)'lll přepra-
cováním. Mapy ekonomické obsahují vodstvo, cesty, osídlení, obvody
obcí, kultury a lesní plochy, jakož i známá data, výšková. List má
rozměr 55/55 cm a zachycuje plochu 15 o šířkových a 30 o délkových. Ze
184 listů vydáno 48 hlavně z jižního Finska.

V přítomné době Finsko zúčastní se na zhotovení mez i n á r o o. n i
mapy Evropy (1 : 1,000.000). Dosud byly vydány listy: Turku, Helsinki
a díl listu Petropavlosk. Zbývající list Oulu vyjde asi koncem r. 1929.

První top o g r a f i c k é mapy ve Finsku prováděli ruští di'!stoj-
níci od r. 1870 v měř. 1: 21.000 s vrstevnicemi po 4'27 m = 2 sažně;
práce ty omezeny jen na jižní okrsky. Ve válce zběžně mapováno
v měř. 1: 42.000. Hodnota válečných prací je skromná: zato předvá-
lečné výrobky, mající dobrý geodetický podklad (astronom. určené
body, spojené polygonálními tahy), jsou kvalitní. Osamostatněné Finsko
převedlo ma.py ty do měř. 1: 50.000, resp. 1: 100.000, opatřilo novým
názvoslovim a přeměnilo vrstevnice na 5 metrové. Krom toho pokra-
čuje v mapování topografickém v originálním měř. 1: 20.000. při čemž
připadá 1 trig. bod na 10 km2

• Vyzbrojen jest mapér průhledítkem
s dalekohledem, latí a lehce přenosnými stroji úhloměrnými. Jeho
denní výkon činí 12-13 km2

• Výšková měření navazují se na body
z přesné nivelace, provedené podél drah v letech 1892-1920. Jako
dobrá pomi'!cka osvědčila se tu mimo kraje lesy porostlé letecká foto-
grametrie, pěstovaná dle systému Roussilheova ..

Základní měřická data, pocházející ze švédské a ruskéhegemo-
nie, jsou v současné době revidována a vypočteny nově řetězce bodů
I. řádu. Do r. 1928 mělo Finsko 2300 trigonom. bodů, upotřebitelných
pro všechny druhy praci topografických. Nový bod průměrně stojí
425 Kč, nečítaje v to pevné platy zeměměřiče. Finsko provádí triangu-
lací i v severních oblastech a - což je zajímavo - volí k tomu dobu
měsíců března a dubna, kdy po zasněžených rašelinných pláních lze
nejsnáze transport,ovati proviant i zavazadla a užitím lyží zrychliti
pracovní tempo. Zkušenosti, nabyté při zimních pra,cech polních, budou
předmětem vědeckého zpracování.

Pi'!vodní pro j e k c e (konická), užitá ve Finsku při generálnich
mapách, pochází od Morducha. Pro mapy obecní užit,o projekce poly-
edrické a pro nové mapy topografické zavedena byla v r. 1922 Kriiger-
Gaussova válcová konformní projekce: celá země rozdělena na, 3 o ši-
roké .pásy meridiánové.

O r g a n i s a c i map o va c í c h p r a cok obstarává v podstatě
hlavní zemský úřad měřický se svými stálýITíi odděleními v ,provin-
ciích. Jen některé specielní práce toho druhu konají námořní, lesní a
hydrografický úřad. Hlavní zemský úřad měřickýjest přičleněn mini-
sterstvu zemědělství, kde s departementy pro regulaci řek a cejchovním
tvoří jeden odbor se společnou pokladnou. Vyměřovací úřad sám dělí
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se na skupinu geodetickou, kartografickou a topografickou. Poslední
se děli na oddělení civilní a vojenské, jež řídi důstojnik. Jen ryze
vojenské věci se provádějí na rozkaz úřadů vojenských, když byla
předtím učiněna dohoda se šéfem hlavního zemského úřadu měřického.
V kartografické skupině má jeden důstojník vliv na provádění prací,
jež interesují kruhy vojenské. .

Celkem je při mapování činno ve Finsku 129 osob. Roční náklad
s gážemi činí 28 mil. Kč (33 mil. finských marek).

(Dle článku Dra Haatajae v :Maanmittaus, čís. 3/1929.) Růžička.

Mezinárodní federace zeměměřičská. (S c h ů z e Stá 1é h o v ý-
boru, přípravy na sjezd v r. 1930.)

Stálý výbor :M. F. Z. sešel se ve dnech 27. a 28. července t. r.
v Curychu. Kromě Švýcarska byla zastoupena Belgie (R o u p c i n s k y,
B e n i es t) a Francie (J a·r r e, B u t a ul t, P a u 1i). Zástupci ostat-
IJích národních delegací se omluvili. Schůzi zahájil a řídil předseda
:M. F. Z. Jar r e. Gen. taj. B u t a u I t podal zprávu o činnosti federace
za minulý rok, v níž uvedl, že myšlenka federace je na stálém postupu;
lze očekávati že k dosa.vadním jedenácti státním svazkům zeměměřÍi~-
kým o 5500 členech přistoupí vbrzku další. Přečetl též podrobnou
zprávu pokladníka :Mo r a, který se nemohl dostavit. Jměni federace
k 12. květnu 1928 činilo 10.515'70 fr., přijem v r. 1928-29 byl 8808'30 fr.,
vydání 15.748'75 ff.; jmění federa,ce v červenci 1929 bylo tudíž 3575'25 fr.
K tomuto příznivému stavu přispěl~. zbytky přijmů z kongresu 1!J26,
jakož i věnované částky, zejména dar Poláků; doporučovalo by se však
založiti reservní fond s ročním vkladem alespoň 50 švýc. fr. Pokladník
lituje, že nebylo. dosud možno přikročiti k vydáváni čtvrtletního věst-
níku (buletinu).

Schůze se zabývala dále dotazem něm. spolku zeměměřičskéllO,
který přeje si míti vysvětleno - dříve než by se stal členem federace
- jaké geometry federace sdružuje; zda jsou to inženýři-geometři (ze-
měměřičtí inženýři) s vysokoškolským vzděláním, nebo zda jsou to
technikové zeměměřičtí se vzděláním středoškolským. Usneseno odpo-
věděti toto: Stálý výbor :M. F. Z. béře s povděkem na vědomi zájem
něm. kolegů o :M. F. Z. a připomíná, že profesionální činnost geometra
- tlak, jak je definována stanovami - dovoluje každé zemi sestaviti
v rámci své národní jednoty a své spolkové organisace takovou
delegaci, jež nejlépe odpovídá poměrům v jejím státě a. jež je nejlépe
s to ji zastoupiti v mezinárodní federaci. (Pozn. Ve zprávě R o u O c i n-
s k é h o v Journal d. G.-E. [srpen 19291 se praví, že v zemích, kde 'Po-
volání zeměměřické je vázáno na diplom, jsou to samozřejmě země-
měřiči diplomovanL)

Dále bylo jednáno o příštím kongresu, který se bude konati
v září 1930 v Curychu a potrvá asi 5-6 dní. Učiněna tato usnesení:
Zvlášť označení a kvalifikovaní zástupci jednotlivých státních svazků
budou jmenováni do komisí a podkomisí hned v prvé schůzi sjezdové
a zůstanou členy příslušné komise až do příštího kongresu. Jednání
v komisích může se zúčastniti kterýkoli účastník sjezdový, ale bez
práva hlasovacího. Komise budou tak ustaveny, aby mohly všecky
anebo alespoň některé zasedati s o u č a s ně. Předsedy a zpravodaje
nutno jmenovati co nejdříve, aby mohli započíti včas s pracemi (ozná-
miti ustanovení komise odbornému tisku, přijímati zprávy spadající do
jednání komise - do konce února 1930 - po příp. přijímati různá
přání a dotazy, o nichž by se mělo jednati v komisi, roztříditi došlé
zprávy a vypracovati ryta.hy z nich - do konce června 1930). Předse-
dou sjezdu zvolen předseda spolku švýc. geometrů S. Ber t-
s c h m a n n; v předsednictvu sjezdovém bude zastoupena každá ná-
rodni delegace jedním místopředsedou, jehož si sama určí. Práce sjez-
dová vykoná se v šesti komisích, z nichž druhá se dělí ve tři a. třetí ve
dvě podkomise. Rozdělení komisí je toto (v závorce jest uveden stát,
kterému přísluší právo jmenovati předsedu a zpravodaje komise
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po případě místopředsedu podkomise, zapisovatelé budou vesměs
Švýcaři):

I. Unifikace technických konvencí v povolání zeměměřičském
(Jugoslavie ).

II. Zaměřovací metody a měřické stroje (Holandsko).
a) Metody zaměřovací i j., stroje měřické, sestrojení a repro-

dukce plánů (Ceskoslovensko).
b) Metoda polárná s optickým měřením délek (Španělsko).
c) Fotogrametrie a topografie (Dánsko).
III. Snahy po zákonné organisaci zeměměř. povolání a výchova

zeměměřičů (Polsko).
a) Organisace zákonné (Lotyšsko).
b) Studium zeměměřičské (Švýcarsko).
IV. Civilní geometr a pozemkové vlastnictví (Belgie).
V. Scelování pozemků a meliorace půdy (Anglie).

VI. Městské plány upravovací a zastavovací urbanism
(Francie).

Na pořad kongresu jsou zařazeny tři větší přednášky, a to:
1. o katastrá1. vyměřováni ve Švýcarsku (insp. B a I t e n-

speq;er);
" 2. o nových měřických strojích švýcarských (prof. Ba es c h I in).

O třetí přednášku požádá organisační komité sl. Thérese
Dan g e r z Paříže.

Před sjezdem maji býti publikovány přehledné zprávy zpravo-
dajů s pracovním programem každé komise, během sjezdu pak zápisy
o schůzích komisí a po sjezdu zápisy o valných schůzích, oficielních
projevech a o konaných přednáškách.

Na sjezdu bude hlasováno též o místě příštího kongresu v r. 1934,
pro nějž se navrhuje L o n d Ý n. Ke sjezdu bude se připojovati vý-
stavka strojů a pomůcek měřických, plánů atd. v místnostech curyšské
polytechniky, jejímž cílem je podati co možno úplný obraz o způsobu
provádění katastrálních prací v různých zemích. Pořada,telstvo sjezdové
učiní vhodná opatření, aby účastníci mohli poznati krajinné zvláštnosti
a kulturní památky Švýcarska. Rš.

Z Jednoty čs. úř. aut. civilních geometrů v Praze . .Jednota svolala
za účelem rozpravy o návrhu nového stavebního řádu členskou schůzi
na den 5. října 1929 do Prahy. Schůze byla dost četně navštívena kolegy
z Cech a z Moravy, čímž prokázán značný zájem, jaký se v kruzích
zeměměřičských jeví o návrh nového stavebního řádu. Referáty o vlád-
ním návrhu nového stavebního řádu přednesli kol. Krejza a Prokůpek
za Cechy, kol. .Janč a Faltus za Moravu a koJ. Talaš za Slovensko. -
V nastalé debatě byla osnova nového stavebního řádu kol. objasněna,
naznačeny směrnice, v jakých se mají připomínky a změny k osnově
vypracovati. Vypracováním připomínek byli pověřeni kol. Krejza, Pro-
kůpek, .Janč, Faltus a Talaš. Přip0lIlÚnky .Jednoty k osnově nového staveb-
ního řádu zaslány budou Inženýrské komoře a ministerstvu veřejných
prací. Referuje Ing. Prokůpek.

Spolek pos!uchačú zeměměřičského inženýrstvi v Praze
dovoluje si zváti přátele spolku na
společenský večer

pořádaný dne 9. prosince 1929 v Obecnim domě hlav. města Prahy.
Začátek o 20. hod. Společenský odbor S. P. Z. I.

I

Z Jednoty čs. úř. aut. civilních geometrů v Praze. Pracovní výbor
.Jednoty konal řádnou schůzi v Praze dne 9. listopadu 1. r. za přitom-
nosti 11 členů.
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Kol. Fiirst referovalo přípísu mín. zahraničních věcí o umí stě n í
čs. zem ě měř i č u při vy měř o v á n í v J u g' O s 1a v i i. Po debatě
v této věci, které se zúčastnil kol. Faltus, Prokůpek, Škoda a Krejza,
usneseno pověřiti kol. Filkuku, aby hleděl zaopatřiti bližši informace,
na základě kterých by se navázalo další jednání. Zdurazňováno zejména.
aby se pokud možno mohli při vyměřování uplatniti naši civ. g-eometři
jako podnikatelé vyměřovacích prací v Jugoslavii.

Kol. Prokupek referoval o připomínkách k návrhu nového s t.a-
ve b n í hoř á d u, které Jednota vypracovala (kol. Krejza, Prokupek,
Janč a Faltus) a zasolala jednak Inženýrské komoře, jednak min. veřej-
ných prací. Žádáme znovu P. T. pány kolegy, aby v případu, když by
snad měli ještě nějaké připomínky k návrhu nového stavebního řádu,
zaslali je co nejdříve Jednotě. abychom je mohli ještě uplatniti při pro-
jednáváni celé osnovy v Inženýrské komoře.

V dalším jednání vzat na vědomí přípis Inženýrské komory ve
věci r a y o n o v á n í s í d e 1 civ. g e o m e t r u, dále projednán přípis
pracovní sekce Inženýrské komory v Bratislavě ve věci novelisace vlád-
ního nařízení č. 148/22. Usneseno v této věci intervenovati v min. financí
a v min. spravedlnosti a domáhati se zlepšení ve prospěch civilních
geometru.

V d~ším, jednání vzat na vědomí přípis Zemědělského stavebního
ústavu ve 'věcí' vyhotovování regulačních plánu obcí, projednáno několik
dotazu našich členu ve věci kat. zákona, ve věci mezníkování nových
hranic a vyřízeno několik přípisou od ruzných korporací.

Na vyzvání ministerstva obchodu, aby naše Jednota podala ná-
vrh na jmenování znalcu pro otázky nekalé soutěže, usneseno vstoupiti
v této věci v jednání s Inženýrskou komorou.

Příští schůze pracovního výboru koná se v sobotu dne 7. prosince
t. r. v Praze 11., Obecní dum u Prašné brány, pokoj č. 5. o 5. hodině
odpolední. F. P.

Spolek posluchačů zeměměřičského inženýrství v Praze konal dne
7. listopadu 1929 val n o u hro m a d u, která zahájena byla předsedou
J. Horou za účasti 70 osob.

Po uvítání hostí, přečtení omluvných dopisů byl na návrh odstu-
pujícího výboru jmenován prof. dr. Jindř. Svoboda, děkan vys. ~koly
spec. nauk čestným členem spolku.

Ze zpráv funkcionářů a revisorů, které byly jednohlasně přijaty,
bylo vidět. že se jměním spolku bylo dobře hospodařeno. Program vlastní
činnosti byl určen reformou studia a pozdě vyšlými zkušebními řády,
které jsou pro posluchače velmi nepříznivé. částečných změn dosaženo
žádostmi a intervencemi u min. škol. a nár. osvěty. Všechny akce spolku
byly vydatně podporovány sborem profesorským. začež bylo poděkováno
přítomnému panu děkanu.

Nově zvolenému výboru, skládajícímu se z předsedy Y. Krump-
hanzla, místopředs. F. čtvrtečky, 1. jedno B. Pernici, pokl. J. Průši aj.,
uloženo organisovati exkursi do zahraničí a společ. večer. Ye volných
návrzích usoneseno žádati prodloužení termínu pro 1. stát. zkoušku. po-
něvadž je jasno, že potíže, které jsou letos (nelze dostat včas termíny
ke zkouškám). budou se opakovat každoročně.

Schůze skončena ve 20 hod. 10 min. J. H.

Počet civilních zeměměřičů v Polsku dle posledních úředních dat
z r. 1929 (viz "Wykaz mierniczych przysieglych, upowažnionych w myši
ustawy z dnia 15 lipca 1925 r.") činí 551.

Přednáškové zimní období SJA. bylo zahájeno v domu čs. inže-
nýrů Praha 1., Dvořákovo nábřeží. Upozorňujeme zvlášť pražské kolegy,
že přednášky konají se každý pátek v 7 hod. večer. v domě čs. inženýrů.

Unifikace předpisu o oprávnění civilnězeměměřičském. K resolu-
cím sjezdu SIA. v Bratislavě, podalo min. veřejných prací ústředí SIA.
odpověď (čís. 736/15 pres. ze 16. září 1929), jejíž část, týkající se po-
žadavků zeměměřických (viz Z. V. str. 160), zní takto: "Jednotlivé před-
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pisy o civilních geometrech budou vydány, jakmile bude provedena
unifikace v zemích českých a býv. předpisů uherských i předpisů
o opráv. zeměměřičích na Slovensku a Podkarpatské Rusi, o niž se tou
dobou vyjednává."

K poměrům v katastr. měř. úřadech. Máme uveřejňovati zprávy
jak se nám vede? Lépe o tom nepsati. Jsme utlučeni špatnými poměry
hmotnými i nesnesitelným hromaděním práce. My. v Praze, neočekáváme
nápravy ani shora ani zdola, my víme. kde je kořen zla, ale musíme
m:Ičet, Nevěříme v upřímnou kolegialitu ani solidárnost, protože máme
zjištěno úsilí určitých kruhů o zamezení každé snahy po nápravě k lep-
ším a snesitelnějším poměrům. Misto kolegiality vyrůstá strébrovství,
patolízalství, protekcionářství. Z těch důvodů snaží ~,e všichni pražšti
kolegové absencí na spolkových schůzích dáti najevo svoji nelibost. Na
zlepšení poměrů jest pouze jediný recept: V létě jíti na dovolenou, pokud
možno nejdelší, zdržovati se prací polních a pracovati jen nejnutnější.
Snad sama veřejnost vynutí si poměry jiné. "Pražák".

Noticku "Činnost dozorčích or~ánů". redakci Z. V. zaslanou, ne-
lze otisknout pro osobní její ráz. Věcná zpráva o daném tématu dojde
však jistě uveřejnění.

Ministr školství a nár. osvěty jmenoval m. prof. na něm. vys. škole
technické v Brně Ing. Dra B. B a stI a I. místopře<1sedou zkuš. kom.
pro II. státní zkoušku zeměměřičského inž. pro období 1928/29 až 1932/33.

Vysoká škola technická v Hannoveru jmenovala známého země-
měřického odborníka finančního radu S u c k o w a za velké zásluhy o
pruský katastr a německé zeměměřičství čestným doktorem věd tech-
nických.

Zprávy z čes. vysokého učení techniCkého v Praze. D r u h o u
stá t n í z k o u š k u zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s tví na Českém
vysokém učení technickém v Praze podle vyneseni min. škol. a nár.
osvěty ze dne 14. července 1928, Č. 59.671/28-IV, složili do konce listo-
padu 1929 pánové: Alexandr Gluvčinský z Kijeva v Rusku, Vasilij Ska-
Ion z Reni v Rusku. František Erjavec z Idrie v Kraňsku František
Mlejnek z Vídně v Rakousku, Sergěj Savostjuk z Minska v Rusku, Václav
Červenka z Podbaby v Čechách, Jindřich Soukal z Hrobů v Čechách,
Ervín Litschman z Frenštátu p. R. na Moravě.

O d bor n o u stá t n í z k o u š k u zem ě měř i č s k o u na Čes-
kém vysokém učení technickém v Praze podle min. nařizeni ze dne
4. září 1897, č. 244 ř. z., složili dne 16. listopadu 1929 následující pánové:
Ivan Ljutenko z Čerkasů na Ukrajině. Jindřich Exler z Kostelce nad
Orlicí v Čechách, Vladimír Šourek z Prahy v Čechách, Karel Seidl z By-
touchova v Čechách, Pavel Stěpanov z Moskvy v Rusku.

OSObní změny ve stavu měřičských úředníků na Slovensku (září
a říjen).

I. Při jat i: a) Za měř. konc.: František Linhart (Velké Kapu-
šany), Josef Ježek (Lučenec) a Ing. Alois Maloušek (Galanta). b) Za
smluvního měř. úředníka: Ing. Theodor Kmeta (Trenčín, i. k. v.).

II. V y s t o u pil i: Měř. konc. Tadeáš Stuliglowa (Velké Ka-
pušany) a smluv. měř. úředník Michal Záporožan (Trenčín, i. k. v.)

III. Jme n o v á n i do 6. pI. st. za měř. komisáry: Měř. koncipisti
Ing. Frant. Kristek (Sečovce) a Ing. Viktor Schaal (Čadca). Před-
nosta k. m. Ú. v Bardějově, měř. kom. Jindřich Knob za přednostu
k. m. ú. v Galantě a měř. kom. Viktor Schaal z Čadce za proz. před-
nostu k. m. Ú. v Bardějově.

Změny ve stavu personálu katas,trál. měř. úředníků v Podkarpat-
ské Rusi (září a říjen): A u g s t Bedřich, měř. kom., převzat do statusu
min. fin.; Top i I Eduard přidělen jako smluvní zeměměřič kat. měř.
úřadu v Užhorodě; Č e k u n o v Michail, smluvní zeměměřič, byl pře-
ložen od k. m. Ú. ze Sevluše ke k. m. Ú. do Rachova.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. RíiŽička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměflčft T Praze.
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