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ZEMĚMĚŘIČSHÝ

vĚsTníH

Otázka sjezdu československých
II\: diskusi pod~lv~í Ing. Hugo Šrfltek,

.

zeměměřičů.

Hra,lrc

KdU

~polek inženýrů
a architektLl republiky
československé
každoročně svůj valný sjezd, a.by porokmral o dúkžitýeh problémech stavu technického, seznamoval veřejnost o dúležitých
otázkách
technických
a upevnil
stavovskou
svou
{)rganisaci. Dalo by se očekávati, že na tčchto sjezdech rokováno
bljd:e rovn0.ž o praeích i stavovských' otázkách zeměměl"ičú, kteh
jsou dúležitou
složkou stavu technicln\ho.Lnč
dosud nikdo
v ústředí,
ani v odborech nepofbl podobného návrhu. Loiiský
"jezel košický
pl"ijul sice rosoluci v otázce úpravy
na~ello
studi;L avšak popud lllusel pl"ijíti z řad našich, a ačkoliv od
doby sjezdu uplynul již U~měi' rok, ústí'odí jmonovaného spolku
nejen že nevyvolalo rozhodnutí
této otázky, ha nekorilšovalo
ani svůj návrh pÍ'ed časem ministerstvu
vyučování
podan)'.
A. bylo pI'ece povinností spolku v dusledku resoluce, valn.ým
sje,zdem přijaté,
tento krok učiniti,
My, z.cmčměl-iči, víme
velfIli dobi"e, kdo rozvoji našeho stavu stojí v cest;':. Dosud
však jsme pt'esvčdčovali a odůvodňovali.
Gesta nastoupená byla volena po náležité rozvaze a za
sOllhlasu všech kolegů, Z,H Sl' však, že česko"lovenská intelig<mce
vysokoškolská
navykla si dívati se na každ.>' sta'.', kter,Ý nea,bsolvoval aSIloli pět ročníků vysokó školy, pl'íliš s vpol.;:(\ho
patra. Oím více přem:ýš!ím o odstrkov;iní
našdlo stavu, tím
VÍ('1~ přicházíin
k poznání, že musíme spoléhati jen ll~l ~ehe
~1vlastní síly. První kulturní. technikoVl; (rovněž; Sl' znamením méněcennosti) vy bojovali si již svou rovnocennost ve stavu
technickém.
Přichází l'ada na mis.
Pracovali jsme dosud, aniž veřejnost o nás věděla. Informovali jsme mldt-ízené úi'ady, rninister:;tva, poslance i senátorskli kluby. Všechna tato prúcc ncpt'inesla dosud ovoce. Když
zdál 0\ se již, že postulúty naše uznány byly za opráv1llěny
a spravedlivy, přišel jedinec a celou práci naši zbořil z popudů
těch, kterým nejméně záleželo na našem stavu a jimž jsme ,my
uikdy nepoložili stéhla pt'es cestu. V tomto pí'Spadě neosvěděila
:-ie stad
pravda, že zdúrn)' výsledek pt'Cl1pokládá schopnost.
Yykonali a pÍ'ipravili jsme vše s největší pečlivostí, dúvě'{-ujíce
čestnosti a seriosnosti našich volených z~í.konodáreů. Není však
tf'elm skláněti hlavy nad neúspěchem. Každá bitva se nevyhraje,
ale každá se také neprohraje. Učiúme největší p'í'ípravy k novému
P0Í';lCUt
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změření sil s našimi nepi;áteli. Letošní rok zdá se býti -.rokem,
v němž padne rozhodnutí. Nebudeme-li na stráži - můžeme
v budoucnu naříkati jen na sebe.
Otázky, jež dotýkají se našeho stavu, a to jeho části civilní
i státní, jsou: úprava studia našeho na vysokých školách technických a přeskupení státních geometrů do kategorie "A" stá~ních
úl\edníků. Kolegové civilní sami poznávají, jaký účinek bude
míti rozřešení těchto dvou otázek na jejich praksi a není .tr·eba
se o tom šířiti. Dosud však tyto otázky byly řešeny pouze uvnitř
našeho stavu a odděleně a téměř nikdy, anebo jen v ,Hdkýchi
přípaaech postupovalo se veřejně a společně. V podzimním zasedáni Národního shromáždění mluvilo se o nás dosti. Brání-li
však dosavadní zákon uskutečnění našich požadavků, musíme
usilovati o jeho z měn ě ní, což státi se múže jen za pomoci
interesované veřejnosti.
Abychom ji pro náš stav získali, bylo by v zájmu věci
porokovati o těchto otázkách ve ř e j ně ..K tomu sloužiti by mohl
s j ~ z a: zem ě měř i č ů republiky československé. tIsem pr'esvědčen, že podobné shromáždění celého našeho stavu dalo by
popud k novým Ciestámmyšlení a řešení otázek nás se dotýkajících a že po vylíčení našich prací a jejich aůležitosti pro
hospodářský život republiky, podal-ilo by se nám zísbti vlivné
činitele pro naši věc.
,
Takov)" sjezd musel by seznámiti veřejnost s nejdůležitějšími a nejmodernějšími metodami měřickými, pozemkovou reformou a jejím prováděním v katastr. operáteC/~,i, se žalobami
našeho stavu na zodpovědné činitele, kteh brání našemu vývoji,
ztrpčují život a ubírají chuť ku práci. Na tomto foru chtěli bychom slyŠietipozvané zástupce politických stran i ministerstev,
chtějí-li stav náš v jeho požadlavcích podporovati, nebo mají-li
v úmyslu jej zničiti.
Jsem přesvědčen, že sjezd náš zvýšil by sociální úroveň
československých zeměměřičů a prohloubil morální zodpovědnost a utužil vzájemnou kolegialitu. Vedle těchto důležitých
problémů vyjasněn by byl i poměr státních měřických Medníků
k ostatním organisaCím státně zaměstnaneckým, které by
rovněž byly ku sjezdu pozvány. Věřím, že po náležitých informacích nebylo by možno, aby našim snahám po změně právních
poměrů, státem kladeny byly úklady a my z různých předsudků
stavovských byli stále soustavně hmotně poškozováni a mravně,
ubíjeni.
První sjezd konal by se pouze v rámci českoslovenBké republiky, totiž za účasti členů domácích a teprve na další sjezdy
zvali bychom příslušníky státu ostatních.
'
Načrtl jsem zhruba myšlen~y o buaoucím našem sjezdu.
Byl bych povděčen, kdyby příští číBloZeměměřičského Věstníku
věnováno bylo jen diskusi o této otázce. Chceme-li, aby sjezd
letošního roku se konal, jest třeba jednati rychle a energicky.
Dojde-li můj návrh pochopení v r-adách československých zeměměřičů - mohli bychom v Praze je<rnati v měsíci červnu. ,
NuŽ!e,s chutí a naUšením ku práci!
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Užití katast~ální mapy při měřičskýcb p~acícb.
Přednesl prof. Vlad. Fi I k u k a na členské schflÚ Odbočky Sp. čs. 7,eměměřičů v Brnč.

Zeměměřič-praktik nalézá se denně před řešením úlohy;
najíti správný vztah mezi příroďou a ji zobrazující mapou katastrální. loošení této úlohy je nezbytné, chceme-li nové měření
zakresliti do katastrální mapy, neb naopak, chceme-li hranice
zobraooné na katastrální mapě vytyčiti v přírodě. V jednom
i druhém případě zachovati se má 'přírodní a v katastrální mapě
zobrarená souvislost parcel.
Touto pr'ednáškou sděliti chci svoje názory o této úloze
jež možná r"ad.ě kolegů nepřinese mnoho nového, ale jež
dají snad podnět k tomu, abychom hledali řešení nejvýhodnější
a 11€jvšeobecnějšÍ.
Abychom dovedli najíti správný vztah mezi phrodou a ji
zobrazující mapou katastrální, nutno je především kriticky posou(liti technickou cenu katastrální mapy -- myslím především
na o r i g i n á ly. '1'0 je potřeba proto, abychom dovedli oceniti
jistotu, již nám mapa skýtá v zohrarellÍ jednotlivých mezních
linií i boldlůa jistotu v ploše, kterou katastr na ,základě mapy
vykazuje.
Katastrální mapy u nás jsou výsledkem měřičských prací
vykonaných v první polovici minulého století ve smyslu cís.
patentu ze dne 23. prosince 1817. Při měření stabilního katastru
provedena byla již zásada postupovati z většího k malému detailnímu měření předcházela triangulace. PH měření ú h 1Ů
v trig. síti použito bylo buď multiplikačních kruhů s noniovou
diferencí nejvýše 10 sekun~, později Reichenbachových tneodolitů &e čtyřmi nonii a diferenci 4", 10", 60". T{lprve
v epoše ou let 1839 do šedesátých zavedeny stroje mikroskopické.
úhly měreny byly metodou repetičnÍ. Vyrovnání sítě nebylo ji8ld.notné,nýbrž postupné dle její potřeby pro detailní měrení. Toto vyrovnání dělo se dle pokusné metody, Nahlédnutím
do starých manuálů jsem konstatoval, že se trojúhelníky uzavíraly velice pěkně, na několik sekund, ale nemohl jsem si
vysvětliti opravy, jež po vyrovnání byly jednotlivým úhlům
dodány a jež obnášely i 10".
Jako projekce upot!'ebena byla metoda, kterou užil
astronom C a s s i n i v polovici 18. století pr"Í francouzské triangulaci. Tyto Cassiniovy souřadnice neberou ohledu na sféricitu ~mě! - jfrlou to přibližné souI'adnice Soldnerovy. [l)eformace, která jimi nastává v absolutní .poloze bod!!, je tím
větší, čím dále je bod od souřadnicového počátku a čím dále
od osy X, neboť tím více se uplatňují sférické členy.
Až 00 roku 1840 triangulovali 1. až 3. řád vojáci. .Tyto
řády určeny jsou trigonometricky. 'rriangulace 4. řádu vykonlÍ,vali geometři sami grafickou metodou. Již o t r i a n g u 1a c i
nu m e r i c k é se může říci, že neodpovídá moderním požadavkům; tato triangulace neskýtá uzavřenou síť s určitou polohou
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zerrlském elipsoidu; způsob vyrovnání sítí a jejich projekce
ubírá těmto triangulacím nejen charakter jednotného celku, nýbrž.
i matematickou
jistotu,
kterou
od moderních
triangulaci
žitdáme. Přes to byly tyto práce vykonány na tehdejší dobu
a prostredlcy dobře.
HiHe je ;;e sítí 4. I'ádu. Tato síť měl'cna je graf i c k o u
metodou v měí'ítku 1"
200 (l: 14.400). 'l'riangulační list
znázorňoval čtverečnou míli rozdělenou ve 20 sekcí s dimensemi 800--1000 suhú, byl napnut na skleněné desce. Rayonování dálo se ostrou jehlicí. Každý bod byl určen nejméně t['mni
rayony, pl-i čemž bylo protínání zpětné zakázáno. SOUI'adnice
bod ú určily se pak od l' í c h Il U tím vzdáleností od sekčních
čar kružítkem
a ml-:;í,ítkem, později pomocí aparátu s noniem
a difercncí 0'00 l palce ::c '0'02634 rmn, Tyto souřadnice nanášely se pak do sekčních listů pro detailní měi'ení,
Ačkoliv se postupovalo s velikou pi'esností, přece je jisto,
že se při snímání souřadnic na triangulačním listu činila chyba
v ustanovení bodu nejméně 1/10 mm, což znamená v měÍ'Ítkll
1: 14.400, 1'44 m. Na základě těchto bodů určovány jsou grafické body jako stanoviska pro grafické měření. Na tyto body!
př!enesla se nepřesnost bodů 4. l'ádu tím více, čím nevýhodněji
ležely _. s ohledem na svoji nesprávně určenou polohu "oproti nově ustanovenému
grafickému
bodu. ~1.čkoliv se hledělo najíti nejpravděpodobnější
polohu v trojúhelníku
chyb,
přccu zůstala v bodeeh určitá chyba, event. několika metrů,
nemluvě o tom. že i nepřesnost grafické metody z~LViřlOv,ala
určitou nejistotu.
Je pl'irozcné, že všechny detailní (mezní) body, které
byly určeny z grafických
bodii A, B, z'ltíženy jsou ještě
většími chybami, nežli sama stanoviska; sousední skupina parcel
byla vyměřena
z druh)'ch dvou grafických
bodů, které jsou.
evrnt. deformovány
v druhém smyslu l1ežlibody
A,· B, resp.
strana AB. :--ltává se, že na mapě jsou dvě skupiny tParcel na
j~nom
místu k sobě stlačeny a na druhém místě roztaženy.
NejčaRtěji se takové deformace ukazují na obecních hranicíchi
a rUQiDch sekcj, kde jsou zaviněny nejen trial1gulací, nýbrž
i v)Tovnúním nesrovnalostí při styku sousedních obcí, resp. sekcí.
Deformaci mapy, nastalou triangulací,
pozorujeme
u stálý~h:
objektů. kten'· byly grafieky
stanoveny jako trigonometrické
body; tak na příklad věž{: vykazují
značnú odklony,
zakreslíme-li j'e dle nové triangulace do staré mapy. Nemuže se
tvrditi, že by se takové deformace mapy vyskytovaly vždycky
ve stejné, míře; jsou dobré mapy bez citlivé deformace a jsou
1 takovú. J{dc jsou deformace veliké. První tedy a hla vn í
pl'íčina
nesrovnalostí,
se kterými se v mapě setkáváme,
z a v i ně na
jet
r i a n g u 1a c Í, a to zejména
triangulací
g r a f i? k<)l~. Pi'cys to je detail ~elativ?,ě - v ymalýcy~, partiích
- dobl'c znaZOl'THm-- abstrahuJeme-h
od zmeny mentka, nastalé nedokonalou triangulací
a to z důvodů, že je detail
určen normálně protínáním
ze dvou stanovisek.
lla

c=
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I ve způ::;obu d e t a i 1n í h o měření nalézáme vysvětlení pro
mnohé nesrovnalosti mapy a zároveii poučení o hodnotě jedIwtlivých bodú a mezí zobrazených
v mapě.
.
Pro posouzení kvality katastrální
mapy bylo by pozoruhodné n:isledlljící:
Y ytyčování plodnějších kultur mělo se učiniti detailněji než
u méně plodných, kde se hranice mohla generaIisovati.
Na Objekty uvnití' usedlostí nemusil se bráti ph měí'oní
ta,kový zřetel jako na hranice usodlostí.
Tam, kde se metoda protínání nedala upotřebiti,
u:i,ito
polární metody. Tato metoda byla zvláště užita v lesích a
v místní trati. Na takových místech, kde tato mctoda byla
upoti'ebena, pozorujeme často deformacl', a to hlavni", ve směru.
Tak jsou na př'íklad cesty, lesní prúsnky, vodotoky a meze ,uvnití'
wsú velice nejisté a někdy se tu ukazují neuvěl-itelné odchylky.
Takovéto chyby jsou zvláště ncphjemné
tam, kde se uepí'esno:
zaměř'0né linie staly hranicemi vlastnickými.
Farcdy, padající do dvou sekcí, změřeny jsou, bylo-li místa,
na jednom listě a do druhého jsou př'enešeny průhledným papírem: jinak byla parcela v pl-írodě rozdělena pomocnou pHrnkou,
která byla určena na jedné i druhé sekci.
Of\amělé budovy určeny byly obyčejně tak, že jf\OU stanoveny protínáním jen dva rohy a ostatní urt:eny délkov,\'m
měí-oním.
Místní trať měbena byla na phmky, určené graficky protínáním neh rayonováním a měí'ením; kolmice vytyčovány od!
ok.a, kolmice delší dvou sáhů měly se vylučovati a raději, bod
určiti křížovými mírami. Hospodářská stavení uvnitl' usedlostí
~ěřXJ~a byla na kro~~. yedl: toho vys~y~uj í s,e pE b~dovách
ruzne Joiormacc, ktere Sl muzeme vysvethtl nasledovne:
Otázkou je, zdali stí'echa pí'esahující zdi byla pojata k púdorys'l--' jak "e to obyčejně činilo -. nebo ;r,dali je půdorys hudovy!
znázorněn bez př'csahující "ti'eehy. O tom přesvědčíme se m[~í'ením. dimensí budov)'. Někdy je s půdorysem budovy spojena
plocha, která k němu nikterak nepatí-í. )Inohdy dá se vysvětliti naprosté zdeformování budovy tím, ž,e byly graficky určoné
booy špatně spojeny a k nim nesprávně př'ikonstruována
konfigurace budovy ze zlllěřených šířek a délek.
,y~ vnití'ní trati stává se i to, že je jedna ,stmna .,ulice
posunuta oproti druhé, nebo že šířka ulice neodpovídá skutečnosti.
Při posuzování přesnosti starých katastrálních
map nutno
vzíti zňetel ještě na jeden zdroj nepi'usnollti, a to je [grafická.
metoda měí-ení a měhtko mapy . .Je známo, že se stolem ,určuje
úhel asi na 2 až 3 minuty přesně; to znamená, že lze očekávati
v určení jednotlivých bodů nejistotu až 0'3 sáhu, jak ji ilovolllje mad'arská instrukce z roku 1904.
Chyba následkem
malého měř'ítka mapy je nanejvýše
0'3 m, tedy veličina, která při polních mezích se nepovažuje
Zll· tak
velikou, která je však citlivá př"i drahých poz9mcích,
v
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zvláště v místní trati. P~s to dovolovalo katastrální měřítko 0.0saženívětšl
přesnosti, nežli se kterou bylo měření prov0dAno.
Tyto slabé stránky katastrální
mapy, zaviněné triangulací, způsobem vytyčování hranic, metodou měření, neopatrností
geometra, ukazují se v· jed'notlivých krajícH i obcích, tu ve
v{:·t.ší.tam zase v menší míře. Jsou mapy, na nichž, ,se ukazuji
deformace velmi nepatrné a na druhé straně nalézáme nesrovnalosti v,elmi značné. Dle řečených poznámek budeme si je
moci vysvětliti. Samo sebou se rozumí,
že při posuzování
katastr. mapy nutno abstrahovati
od takových nesrovnalostí"
které jsou zaviněny proměnou přírodní konfigurace;
bývá to
u cest, vodotoků, které často. mění svou polohu někdy tak,
že se zd.ají býti nezměněnými, pak tam, kde byl na mezi živý
plet. :někdy i značně široký, nyní vymýtěný a pod.
To, co dosud líečeno, platí o o l' i g i n á 1 n í mapě. ::Mapa
tato byla dle zákona
z roku
1869 a dle instrukce
z roku ]870 ream bulována.,
,Tendence byla, skončiti revisi
katastru dle tohoto zákona brzo, což bylo jako obyčejně na
účet technické stránky této otázky. Přibrán byl personál na
honem sehnaný, bez technické způsobilosti. 'l'ak se stalo, že
změny při reambulaci
do map 'zakreslené
jsou zobrazeny
zpravidla chybně.
Kontrolní měření nesmělo vykazovati diference větší než
1 : HO, ted,Y již značnou chybu, ale z prakse je známo, ,y.e zakre;;;]pná proměna není mnohdy ani přibližně podobným obrazem
pl'írody.
Je přirozeno, že tyto okolnosti nutí k největší opatrnosti
při měiíení od hranic, zakreslených
do originální
mapy reambulací.
li tomu ke všemu přistupují deformace kopií katastrálních map, jež jsou zvlášť nepříjemné s ohledem na nestejnoměrné smrštění, event. i roztažení v listu se vyskytující a ,zaviněné lithografickou metodou rozmnožovací.
Proto bych doporučoval, aby se při větších pracích' užívalo ruční kopie originální
mapy, která skýtá starý stav parcel a tím i základ ,pro pi"ipojení nového měření se stejnoměrným
smrštěním; pí'i menších skupinách
parcel lze použíti kopie z katastrální
mapy
(Otisku), ale s velikou opatrností, věnovanou reambulovan)'m
liniím a lokálnímu smrštěnÍ.
O jistotě katastrálních
výměr dovolím si promluviti při
jiné příležitosti, bych mohl hned přejíti na vlastní thema, jak
využíti katastrální
mapy při pracech
měřičských.
Na 'tuto
otázku bude _zodpověděno, nalezneme-li metodu, jež by paralysovala nejvíce nesrovnalostí a chyb v mapě se vyskytujících.
li vůli souvislosti katastrálních: m:w s př'írodou potřebno
je připojiti měření na takové b04y, které jsou v mapě vyznačeny a které v přírodě zachovaly svoji prvotní polohu. Při
nových katastrálních
mapách' budou to trigonometrické
a poly~
gonální body v přírodě stabilisované;
při starých mapách nenajdeme grafických
bodíi, ani trigonomet1't1 a nuceni jsme
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hledati identické body mezi mezními (detailními) body. O jejich
identitě přesvědčujeme
se v nejjednodušším
případě kr-ížovými
mírami_ Kde takovéto hody lze, resp_ nelze hledati, vy svítá
již z dřívějšího
výkladu o katastrální
mapě. Připojuji
ješ~
k tomu zdůraznění učiněné poznámky, že je potřebí věnovati
pozornost tomu, zda poloha bodu nebyla v přírodě změněna.
Buaou to nejčastěji
mezní uzly, rohy starých budov a pod.
Principem ověřování takovýchto boaů má býti že se pr'esvědčíme o identitě kontrolními mírami, nejméně ve dvou kolmj"ch
smérech.
"V nejjednodušších případech upotřebíme spojnici dvou takúvých identických
bodů jako osu měření. Tuto jednoduc'hoUJ
metodu nemůžeme upotřebIti vždycky.
BncTnení na blízku identických bodů (rři lesních enklávách) nebo jest spojnice jejich
nemožná. Mnohdy je i nebezpečno jí upotřebiti, poněvadž, jak
mím vysvětleno,
může býti relativní poloha kontrolovaných
bodú správná, ale není správná celá skupina dotyčných parcel
vzhledem k sousední skupině, kde máme měření vykonati a
kde náhodou stálých bodů není. Shoduji se proto s názorem,
že je neudržitelný
výklad § 2 min. nar·. ze dne 28. července
HlO., čís. 55.166, v tom smyslu, jako by ~ měla upotJ·."bit
vždycky shora uvedená jednoduchá metoda při zaměr·ování.
Jak teďy postupovati tam, kde buď nemohu, nebo bych
jer.. s nejistotou mohl užíti jednoduché metody měření na základě spojnice dvou nebo i více identických
bodů.
(Pokračování. )

Hexagonální abak pro výpočet tacbymetdckýcb
údajů.
(Pro cent.esimlílllí dělení k,'adrant.u.)
A n t. Pro ke;;.

Výpočet tachyrnetrického
zápisníku není prací tak těžkou,
jaKO vyčerpávající svou jednotvárnosti. Jedná se zde o dva početní
výkony při každém tachymetrovanóm bodu: výpočet
vzdálenosti
dle vzorce D = OL cos2a 'f-- c cosa a výpočet
výšky
dle vzorce

Y

= -} CL

sin 2 a

c sin a (pro přesnou tachyrnetrii

a obyčejný tachymetr). Představme
si kolikrát bychom musili
dosaditi do těchto vzorců při výpočtu tachymetrického zápisníku,
zhotoveného za účelem sestrojení vrstevnicového plánu nějakého
města! Od tohoto nejpracnějšího postupu upuštěno již dávno a výpočet usnadněn použitím tachymetrických
tabulek, nebo mechanických a grafických
pomůcek. Použití grafických pomůcek
razí si cestu ve všech oborech praktického počtářství, což jasn\~
potvrzuje jejich účelnost, praktičnost a hospodárnost.
Přesnost výsledku jest podmíněna rozměry použité konstrukce
11 volí se dle jejího účelu. Grafická konstrukce
jest pro svoji přehlednost a názornost spolehlivější než jakákoliv číselná tabulka.
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Zacházení s ní jest proti číselnému počítání, hříčkou, zbystřuje
mysl a pro její nezatíženost dovoluje i posouditi správnost výsleq~u.
Měl jsem letos příležitost (na technice) řešiti následlJjící
úlohu: ZaJllěřiti část území metodou polygonální a sestrojiti vrstevnicový plán na základě tachymetricky získaných výškových bodú.
(Stroj: tachymetr fy Sickler se setinným
d.ělením
kruhll'}
Velmi účelnou a praktickou pomůckou pro výpočet polygonální sít(~,(v setinném dělení) jsou Semerád- Valouchovy nLogaritmicko-trigonometrické a polygonální tabulky".
Co však s výpočtem tachymetrických údaju? Vyhledávání
v tachymetrických tabulkách unavuje (zvl1išt{o při interpolaci),
ti'ebaže znamená pokrok proti logaritmickému počítání dosazovámm
do příslušných vzorcú. Nevýhodou tachymetrického pravítka je.st,
že se obyčejně musí k hodnotě interpolovanc interpolovat hodn~ta
výsledná, což jest výkon zajistč obtížný. (U obyčejného logaritmického pravítka jest tato nevýhoda odstraněna použitím pomocného vlákna kolmého ~ stupnici.) Napadla mi myšlenka sestrojiti
si grafickou tabulk1l (abak čili monogr~m), kterou jsem se pokusil
realisovati. (Podnětem k tomu byly přednášky prof: dra. B. Kladiva
o grafickém počtářství, které jsem v té době poslouchal.) Volil
jsem abak hexagonální pro jeho pěkné uspořádání, dosti velkou
přesnost s úsporou místa a jednoduché hledání výsledků.
Princip abaku hexagQnáln.ho. Zvolíme si osy x a !f, odch.'·lené o úhel 1200 a sestrojíme jejich vnitřní symetrálu z. Společnj'
prtlsetík všech tří os nazvemež O. (Obr. ].) Libovolná úsečka

/

;

/
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svírá s osou z úhel a. Pro kolmé priiměty této úsečky na jednotlivé osy platí núsledující vztahy:
AIB~c=XB cos (600 - a),
A2B2 = -AB cos (600
a),
~1s1f; = Aii cos a
A1B1
L12 B:J = AB [cos (600 - a)
cos (600
a)] =
= AB . 2cos 600 • cos a = Aj] cos a -:-= AsBs.
(L
Kolmý
prúmět
libovolné
úsečky
na osu z rovná
se součtu
kolmých
prúmětů
téže
úsečky
na osf
x a !f. Nalleseme-li místo úsečky ~4.1B~ stupnici pro funkci
Ji (al), místo úsečky A2B2 stupnici pro funkci .t~(a2)' mužeme
místo úsečky AsBs nanésti stupnici funkce 13 (as)-~f~ (aj)
j~ (a2)'
Z řečeného plyne, že hexagonálního abaku d~í se užíti pro všechny
rovnice typu
t~(al)
t; (at) ===: f3 ({ts),
(T;
jakož i pro rovnice typu
J~ (al) . J~ (at) = J3 (as,)
(II)
které převedeme na hořejší tvar logaritmováním:
log'fl (aj) -j- log j2 (at) =-= log J3 (as).
(I"
Aplikace pro náš případ. Pro běžnou tachymetrii zjednodq~ujeme si tachymetrické vzorce tím, že zap.edbáváme hodnoty
ZPllf)obené součtovou konstantou, které nemají prakticky velkého
významu, na vztahy

+

+

+

+

+

+

J)= O L cos2 a, V

. ~ O L sin 2 a.
2
'I'yto rovnice převedeme na rovnice (I) logaritmováním:
log

J)-

log 01.

log cos2

a, logV

c=:-::

log {fT,

+ log (-~

sin 2

aj.

Umístění stupnic. Abychom llevychúzeli s dělením jednotli v)·ch
stupnic z počátku O, kde by se nám děIíeí čárky stupnice křížily
a tím se stávaly nezřetelnými,zvoIime si za počátky všech stupnic
korespondující body, t. j. průměty téhož bodu na všecky tři osy abakl,i.
a od nich vyneseme na osu x stupnici llog OL (pro úsek na latí
násobený konstantonu O), na osu y stupnici t log cos2 a (kde a značí
měřený vertikální úhel) a na osu z stupnici llog J) (výsledná
vzdálenost). Podobně i pro výšky: Stupníce llog OL na ose x zůstávú v platnosti i pro výpočet výšky, na osu y naneseme stupnici
1 (log sin 2 a - log 2) a na osu z stupnici 1 log Y, kdež 1jest modul
stejný pro všechny stupnice.
Stupnice na ose ;II pošineme ve směru kolmém na Sm(lr OS}
y tak. aby všechny tři stupnice nám tvořily rovnostranný trojúhelník, který otočíme tak, aby stupnice pro naměřené úseky na
lati byla vodorovn(J dole, stupnice pro výškové úhly vlevo a stupnice pro výsledky vpravo nahoře, z toho důvodu, aby byl abak
přehlednější, pokud možná malých rozměrií a posunování průsvitným
papírem s narýsoVan)'lll i.ndexem ve směru pOlllocn,<'chrovnoběže~
bylo snažší.
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Délka celé stupnice llog CL budiž 200 mm (modul) pro
hodnoty od 3 do 30 m (první část) a pro hodnoty od 30 do 300 'fJl
,druhá část). Jest to jedna stupnice s dvojím .kótovánfm. Prvou
·Mst nazvemež a, druhou b. Postup při konstrukci stupnice jest
tento: Vyjmeme z logaritmických tabulek pro různé hodnoty
·dsla CL (3, 4, 5, .. 28, 29, 30) příslušné hodnoty logaritmické
(0'4771, 0'6021, 0'69HO, ... 1'4472,1'4624,1'4771).
V8echna tato
~isla násobíme modulem 1 =--= 200 mm (95'42 mm, 120'42 mm.
139'80 mm, ... 289.44 mm, 292'48 mm, 295·42 mm). Vypočtené
.délky vynašíme na osu x a ke koncovým bodům jednotlivých
,lélek připisujeme přímo hodnoty čísla CL (3, 4, 5, ... 28, 29, 30).
Tím sestrojili jsme prvou část stupnice a. Druhá část b je s prvou
~'ásti shodná, avšak její kóty jsou desateronásobné.
Podobně sestrojena jest i stupnice 1 log cos2 a pro a od O
.co 50.
Stupnice llog D pro výslednou vzdálenost shoduje se ve své
části pro hodnoty D od 3 do 30 (resp. od 30 do 300) se stupnicí
J log CL, jest však prodloužena ve směru klesání až do 1'5 (resp. 15),
v dvz cos~
" {)
-O c = 1
poneva
---o

2

Stupnice l log (-~ sin 2

a)

rozdělena

jest na dvě části:

I. pro a od 50' do 5 a II. pro a od f)c do 50" . Prvé části stupnice
])oužito i pro hodnoty a od 5' do 50' (a dá se jí užíti i pro
C( -50" - 5'. resp. i pro a = f)" - 50" atd., dělíme-li i výslednou
hodnotu deseti resp. stem atd.,. poněvadž dělení stupnice se přibližně (s prakticky dostačitelnou přesností) shoduje. Největší chyba.
které se můžeme při určení výšky následkem nepřesnosti této stupnice
dopustiti (počtem odvozená, pro a = 50' a pro CL = 300 m), jest
<:11,. = -- 9'6 mm. Rozdíl v délce obou stupnic jest 0'36 mm.
1'ohoto v Ý hod n é h o sloučení stupnic II e d á se použiti pro
,,;exagesimálnl dělení stupňové. Jest to výhodou společné (desetinné) soustavy, jak pro míru délko vou, tak pro míru stupňovou.
Již samo použiti abaku potvrzuje výhody desetinného dělení
stupně pro konstrukci stupnic. Zajisté, že jest obtížno, odečítati
střídavě na stupnicích. jednou decimálně, po druhé sexagesimálně
poddělených.
Stupnice 1 log V.-:-= 1 (log CL
log sin 2 a - log 2) jest
ánalogická stupnici I log CL: logaritmická stupnice se stejnj-m
modulem.
Pro vyšetření intervalů mezi jednotlivými dílky stupnice
znázorníme si průběh stupnice graficky. Vypočteme si mírný počet
bodů, vyneseme do soustavy os souřadných a vypočtené body
spojíme křivkou. Při volbě intervalu řídíme se hlavně dvěma
zásadami:
1. Aby stupnice byla přehledná. Proto musí býti interval poddílem jednotky nejblíže vyššího desetinného řádu a volime vždy
e
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1
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2. Aby se na stupnici dalo ještě dobře odhadovati. Provedené
zkoušky vedly ke zkušenosti, že poloha bodu v intervalu 1/2 mm
dá se odhadnouti s přesností stěží větší než 1/5 délky dílce. Abychom
tedy nepoddělovali zbytečně, volíme délky dílců stupnice přibližně
rovny nebo větší 1 mm (nejmenší dilek stupnice přibližně roven
1 mm), již s oWedem na to, že dělicí čárky jednotlivých dílců
stupnice musí míti určitou minimální tloušťku, aby mohly býti
vůbec patrny.
(Pokračování).

Zprávy literární.
Odborná pojednání

v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické

1924:

Čís. 1. Ing. J o s. H a v Iič e k: Kolonie Vořechovka.
Doc. dr. Ed. Schnabel:
Státní naftové doly ve Gbelech na
Sloven!l~u.
v,
v.
o
v,
•
Q~s. 2. D~koll~elll ch~nku z CIS.1.,
CIS. 3. Ruzne
zpravy:
Bytova pe(Je ve Švédsku, Plán Velké
PI'ahy (1: 10.000).
ov

Časopis čs. inženýrů (technický obzor) 1924:
Čí;>.1. Major dr. L. Hene;:;, Dr. A. Semerád:
Poznámky k recensi R prof. dra. A. Semeráda o "Výroční zpdvě za r. 1922".
Cis. 2. Prof. Ing. A. S m I' Č e k: Které spojení Labe s Dunajem
a Odrou je výhodnější? Přes Pardubice-Přerov,
či přes Srizavn a Svratku.

Věstnfk inženýrské komory:
Čís. 24jl923 Ing. J. Š k ac h: K oHzce úpravy

poměru povolání
a živnq,stí stavebních.
Cís. 1j1924 Ing. ,los. Mazáč: Názory mor. zemské politické správy
<) oprá~něni
prováděti inž. práce stavebními živnostníky.
Cis. 2j1924 Arch. J. Chochol:
K regulačnímu plánu Velké Prahy.
K b č: l~ředpokláaáme z'Í!uclnost u zákonodárce?
Dr. V. S ť a s t n ý: Otázka zřhr,ení koncesovaných mistrf't melioraěních.

Lesnická práce 1923:
Prof. Dr. A I. 'ľ i c h ý: K,nnstru!divni zdokonalení přístroje Eng'J!ova.
Prof. DI'. AI. 'J' i c h ý: Uprava nantišecího přístroje Engelova na
plochoměr.

Zeitschrift fi.ir Vermessungswesen

1923:

Sešit 21-22. Dr. Ing. P. \Verkmeister:
Berlcht uber drei Grundlinienmessungen.
Dr. K Ie ID pan: Verbindung zweier Gcraden durch eine Gegenkurve.
Li n ke n h e i I: Geometrische Arbeiten an den Stollen des Heimbachkraftwerks im Schwarzwald.

Zeitschrift fi.ir Instrumentenkunde,

J. 1923:

Leden. Dr. O t to v. G I' U ber: Der Stereoplanigraph
der Firma
Carl Zeiss, Jena.
Unor. E. Hammer:
Neuerung am Hammer-}<'enelschen Tachymetel'theodolit.
H. E rfl e: Ein Beitrag ZUl' Bestimmung der Hrennweite und der
Hallptpunkte.
Květen. Karl
Ludemann:
Der Hiltlenbl'und-8 cm-rrheodolit mit
S.chraubenmikroskupen nnd seine Verwendung bei Stadtvermessungen.
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.!. G. Ha g e'n: Dic F"llllla~cltille als Dewcismittel fiil' die El'dumdrehuug.
Cerven. Dr. O t t o v. Gru ber:
Hilf.;mittel ZUl' Erdkull<lung
fiir
8tereophotogrammetrischc
Aufnahmell.
Dr. D. Pek:ír:
Die Anwendbarkeit
der Eutyosschen
Drehwnge
im Felde.
Dr. C. Se h o u t e: Ein Registrier·TheodoHt
fur Pilotbnllone.
.
Dr. Paul Duckert:
Zwci neue Mel.lapparate.
ft Mittleres
Mel.lmikroskop mit 'l'eileinriehtung.
b Univer.;al·Me1.l- und Teilapparat
('l'oepfer).
(Mitteilungcn
au~ den Bamuergwerk
der Askania-vVerke
A. n.,
Berlill-Friedenau.)
Recense.
Ph. Dr. V. Láska
a Dr. V. Hruška:
Početgrafickýagraficko=
mechanický. Praha 1!l23. Nákladem Jednoty i\s. matematika
a fysikll
v Praze. X + ]88 stran, ]24 obrázky v textu a ;; tahulky. Cena v pI,ítně
váz. 34 Kč .
.Jednot't čs. matematiku a fy.;ikl'l. ve sy<í "Knihovně Spi~l:lmatematiekýct1
a fy~ik:Uních" obrala si za úkol vyd,tvati učebnice z jednotliv)'ch
oboru
matematiky
('·istó a užité a tím odstraniti skutečný nedostatek U,chto spisil
u nás. Mezi posledními
spisy objevil se téií "P'lllet g'I'afický a grafickomec.hanický", jehoií vydáním sledují autoH účel. "loiniti metody grafické
pokud možno znám.;mi široké veřejnosti interesované,
která pi·i svém zaměstnání je nucena zabývati se řešením číselných výpočHí. Grafiek<\ metody
mají výhody všude tam, kde můžeme se spokojiti se ětyřmi pHparině t1'cmí
číselnými výsledky. A takových' pHpudÚ v geodesii je i·auu. Kde !Jy nehyly
dosti přesné, hodi se jakožto výborné pOlll1 leky kontrolní.
Kniha je rozdělena na čtyři kapitoly. V první se probírnjí vztahy
mezi systémem seuřadnie
Cal tesiových
a nomografických
lt podá v;i se
interpretaee
line,irní rovnice mezi dvěma proměnnými v obou soustavich.
Tyto soustavy jsou podkladem celého počtu {;raťidúho . .Ježto přesnost
:\ upoti'ebitelnost
konstrukcí,
zdáštč
nomogmfiék5'dl,
zavi.;í na pi'esném
sestrojování
stupnic a výhodném uspohídlíní celľ~ho výkresu, dozi1i autoi'i
rloprvní
kapitoly z:íldadní poznatky
o kolineaei, korelaci a In'nrlratické.
tr;1Ilsformuci dvou polí rovinných, jimiž se uonudllUje úěell1é IIspohíd:\ní
vykresu.
'
Drull>i kapitola
knihy vyklád,í, grafi(,ké metody ltyi' základních
operaci početních a ředení Iinelirní celistv(\ funkce, jakoií i celého systému
rovnic ~ineárních a algebra.ických
vabe(~. Metody tyto spadají do grafick(~
aritmetIky a algcbry .
•Testližegrafická
aritmetika
uči každou závislost znázorniti urt·itou
kOllstrukcí, podáv:í, llomografie mívod, jnk pro libovoln<) funkcionální n<tahy
jedné formy lze sestrojiti jednou provždy grafickou ta bnlku, na níií čtením
obdržíme }·ešení. Tím nOlllografie poskytuje
se ~tanoviska
úspory času
a malé duševní únavy značnÍl výhody před ostatnimi grafickými metodami
a je také pro g'ílOdeta největší důležitosti;
neboť praxe geodetická
nutí
zabývati se neust:íle týmiž formnmi výpočtu, jenž metodamí nomografickými
se dá značn,] zjednodušiti.
.\ utoři se:l:namují čtenáře
se se,trojovtlllím
nčkter)'ch
c1iUcžitýc h
stupnic velmi často se vyskytujících,
zvl:iště pak poukazují
na důležitou
stupnici projektivní
a logaritmickou,
z llichií BC dá sestrojiti veliká ("list
funkcí složitých .• Je včnovúna též větší po:.\ornost papín1m fogaritmíckým,
coi'- přispěje snad k většímu 1'07,~íření jejich u mís.
Pak n:ísledují partie o nomogramech vlastních a autoři pojednávají
Ij.ejprve o nomogJ,'amech pro rovnice o třeeh proměnných
II pak
o. více
proměnných.
Při t. z. nomogramech
p r íI seč í k o v Ý c h, pH nichž podávají
řešení tli kótované křivky, jdoud jedním bodem, je vzat zřetel hlavně na
jednoduché
formy, na nomogramy
přímkovéa
kru7.nicové a. poukáz:lno
na anamol'fosu ki'ivek do piímek, příp. kružnic. Do této .;tati náleží též
nomogramy hexagonálnÍ.
Z pi'ímkov,ího
nOlllogramu pr(;sečíkového
je na zálda.dč korelace
odvozen nomogram spojniccvý
pro tři proměnné a llutoři ukazují, ,iak
C
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vhOdnými transformacemi
lze {lhdržeti k nomogramu
spojnicovému
určité
fun,kce, nes:ietné množství jiných spojnieových
nllmogramu
téže funkcé.
Pak řešeny jednodušší formy funkcco
třcch proměnných.
Za.iímavé jsou stati zvláště pojednlívající
o úpravě funkce v determinant, kde podán návod, jakým" zpusobem možno r'ešiti nomogl'aficky
jednoduše
složitější tvary rovnic, dále stati o ri'lzných transformacích
nllmogram& pruseěíkových
ve spojnicové.
čímž usnadní se konstruktérovi
vhodné uspořádání nomogl'llmu.
V P?slední části nomografie se řeší vztahy o čtyřech a více proměnných
!;I~avn~ UŽJtí~ no.mogramii sprl;iuic,ových, hexagonlílních
a nomogramu r'ee
sltelnych dvema mdexy o stalcm uhlu.
.
. Kapitola poslední nadepsaná O'rafická analysis zabývá se ~rafickým
derIvováním
a integrov:lním, tcorii planimetrů a grafickým r'ešením rovnic
diferenciáluich.
.
Všechny úvahy doplněny jsou po většině mízornými obrazy a vyznamenávají se přesností. Kniha obsahuje mnoho praktických
rad, čerpaných
z bohaté zku~eno3ti. 'l'heorie je doplněna množstvím vhodných příkladu,
vzatých z ri'lzných oborll aplikované
matematiky.
Knihu lze doporučiti
všem geodetl:im, kteří z ní mohou mnoho těl',iti ve prospčch zjednodušení
čast., vysilujícídi
a narmíhavJ'eh svých praeí početních.
.
Fiala.

Zp~ávyspolkové.
Zpráva
o schůzi
výboru
Spolku
českoslov.
zeměměřičů
v Praze.
konané dne 11. lerlna 1924. Za nového člena přijat Oldřich
Beneš. Zpráva pokladníkova schválena. Slěžejním bodem jednáni je obvyklá
otázka reformy studia zeměměřičského. Pl'edsNla prof. PeWk r',feruje o své
návštěvě v ministerstvu
školství
a národní osvěty. Výbor probral všecky
další cesly,jež
bylo by nastoupiti, aby uskutečněna byla konečně reforma
studia zerněmHičského,
po pHpadě i cestou p o I i t i c k o u. Jednomyslně
pak přijato snažit seo uskutečnění reformy studia tak, že členové budou
působili. ve svých politických stranách. Dále rozhodnuto, aby příštiva.lIi.á
schůze konala se v neděli dne 2, března 1924 o půl 9. hod. v přednáškové
síni čís. XVI. v hlavní budově české techniky v Praze.
Měřičská
skupina
Spolku čs. inženýr6.
odbor Bratislava
konala
dne 2. února 1924 llslavujíeí valnou hromadu, kterou hrlil a zahájil inž.
Zemánek jménem s\'o!avatelú. Pozdra\' brni:;nské skupiny pi'ednesl její jednatel inž. llúžička, který zdůraznil, že novit (tř"ti· skupina zell1pměřičská
ve S. čs. L !lude hájiti tytéž myšlenky, co skupiny pražská a brněnská
a tím prospívati sbližování tee!miku-vysokoškolákú. Volby měly 1enlo výsledek:
inž. R. Zernánek, měř. rada stát. drah, pi'edsedou, illž. Srha jednatelem; ve
výboru odboru S. čs. 1. v Bratislavě zastupuje
skupinu inž. J. Hrstka,
měř. o):'adn v Bratislavě a jeho zástupce inž, F, Štěpánek. Po usnesení,
že skupina slaví se za požadavek úpravy. studia zeměměřičského zřízenlm
Ssemestrového odhoru se dvěma státními zkouškami a pcávem promočním,
ukončil pi'edseda schúzi výzvou, by kolegon" na Slo\'ensku hlásili sr: do
řad Clenstva skupiny.
.
Ze Spolku
posluchačů
zeměměřičstvi
na české
technice
v Praze. Na řádné valné hroml1dě byl za přítomnosti některých členů sborll
profesorskc'~ho
wí,~t.upce Spolku
l':eskoslov. zemčmčHěfl,
členi\. čes:O"eh
a 30 členll j'ádných po vyslechnutí zpráv funkcionářů zl'Olen jednomyslně
tento výhor; ph,rlserla Karel Tomsa, místopředseda
Alex Sytenko, jednatel
Jan A.ndršl, dl'uhvjC'dnalel
a zapisovatel .Tan Mašek, pokladník Bedi'ieh
Kruis, tiskový rcfereul: L. Žert, pořadatel. Vilóm mric.h, knihovník Karel
Mlcinek. Náhradníci:
kol. Frajbiš, Trřlák a KunL Revlsoři: koJ. Muravko
a Díl:ě. pj'ísppvkyčlenské
stánoveny na 6 Kč ročně, zápisné 5 Kč. Přihla~kr dn spolkll p1'ijímá koJ. Knlis v pon~li',lí, úte!')', čtvrot~k a pátek
od pul 15, do 16. hod. v Praze II, Lazarska 10, "U Helmu , 4. P?sch,
Tuto dobu úřadlljí též ostatní funkcionáři. . Sp,olhm, .vx~ané I!ubhk~?e
(prof. J. Petřík, Uvod do polyg. a tl'lgonometnc~ych
vypoctu, pr?f. P~tl'l~,
Měření úhlů a délek, prof. .T, Ryšavý, Cl'eodesle VYŠSl; Počet Illtegralm;
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Zákony a nařízení a j.) zašlou se na objednávku, nebo lze je pi'ím;:>
koupiti v úředních hodínách ve spolku. Adresa: Spolek posluchač:ů zememěřičství, Praha II, Lazarská 10, "U Helmů", 4. posch.
K. T.

Valná schůze Odbočky říšského spolku měřičských úředníku
státnich a státních podnikú pro Slovensko a Podkarpatskou Rus konala
v Bratislavě dne 3. února, t. r. V čele programu bylai'přednáška
,,0 eko·
nomii leteckého vyměřování fotokatastrálního", v níž pan inž. .Tosef Růžička z Brna nastínil
vývoj, užití a upotřebitelnost fotogrametríe pro
měření katastrální. Panu inž. ltúžičkovi vysloven vřelý dík Zlil jeho poutavou
a poučnou přednášku, která byla s velikým zájmem všemi přítomnými
vyslechnuta. Vlastní jednání bylo zahájeno čtením zápisu minulé
valné schůze, načež jednatel kol. štis přednesl zprávu o spolkové činnosti
v minulém správním roce. Pokladník kol. Tůma ve své zprávě uvedl
data o stavu spolkového jmění (příjem Kč 8174·21, vydání Kč 3836·41,
stav jmění dne 31. prosínce 1923 Kč 4337·80). Příspěvek členský sta·
noven na nový správní rok 30 Kč bez Zeměměř'itského Věstníku a
s Věstníkem Zeměměř'ičským 50 Kč. Kol. Hrstka referuje o vyjednávání
a postupu Unie čs. stát. fin. zaměstnancll pro Slovensko za dosažení
plné slovenské výhody. Volby nového výboru provedeny aklamací. Zvoleni byli: koJ. Klimeš předsedou,
Stěpánek místopředsedou,
Rosenbaum
jednatelem, Císař pokladník:em, Svoboda, Seiler, Pejchot.a členy a Cais,
štis, Hrstka náhradníky výboru. Delegáty do Svazu organisací státních
a želez. zaměstnanců na Slovensku a Unie čs. stát. fin. zaměstnanců
pro Slovensko kolegové Hrstka a Štěpánek, jich náhradníky Chyba a.
'ferharen, do Svazu vysokoškoláků Štěpánek, revisory účtů Tůma a Demel.
Důvěrníkem za P. Rus 'kol. Růžička. Dále čtena resoluce Odbočky říšského spolku měřičských úředníků státních astátnich
podniki't pro Slovensko a Podkarpatskou
Rus, vyjadřující požadavky stavovské i čistě
technické, v níž zdůrazněno
zrušení dosavadního učebného běhu pro
vzdělání zeměměi"ičů a zavedení samostatného 8 sem es tr o v éh o zem ěměři ("
ské ho od boru se dvěma státními zkouškami a právem promočním. Konečné
formulování požadavkú uloženo novému výhoru podle doŠlých písemných
návrhů ve smyslu usnesení valné hromady. - Poněvadž na žádost výboru
"Odbočky" o povoleni dI.JVvlC'1é na dny 2., 3, a 4. února t. r. pro vzdálené
účastníky valné hromady "Odbočky" dostalo se výboru od generálního
finančního ředitelství v Bratislavě vyřízení v tom smyslu, že se dovolená
sice povoluje, ale na účet dovolené pragmatikální, - bylo na valné hromadě mnohými členy proti tomuto vyřízení žádosti odbočky protestováno
a usneseno valnou hromadou zakročiti proti tomuto rozhodnutí gen. fin.
řed. prostřednictvím "Unie finančních zaměstnancú státních".
Účast členstva byla proti loňské valné hromadě slabší, čehož příčinou bylo asi
nepříznivé vyřízení gen. fin. řed. ohledně dovolené pro účastníky valné
hromady. Valnou hromadu ukončil v 17 hod. 30 min. nově zvolený předseda kol. Klimeš, poděkovav jménem nového výboru za projevenou dlImru, s přáním zdaru všem přítomným v jejich pmcích a v pracích spolku,
jakož i výzvou, aby na příští valnou hromadu se členové ve větším
ještě počtu sešli.
Výbor.
Odbočka Spolku és. Zeměměřičů v Brně konala dne 17. února
Hvoji valnou hromadu, na níž zvolen opětně předsedou Prof. Dr. AI. 'l'ichý,
d ~kan vysoké školy zemědělské v Rrně. (Bližší zpl"íÍvy pl'ineseme příŠt(,.)
Jlle

Různé zp~ávy.
Soupis památek technické práce organisuje Masarykova Akademie
Práce a vybízí ku podpoře této akce všechny přízniV1Cetechniků zvláAtním obsažným projevem, z něhož část vyjímáme:
"Kulturní vyspělost československého
lidu osvědčup před světem
zajisté nejen památky umělecké a historické, ale i pam á t k y tec hnic k é P r á c e. Prvé jsou dosud pilně vyhledávány, druhé· doposud
téměř pomíjeny.
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Nová doba, která p1'ináší opět větší úctu ku práci lunotné a výrobní, ukládá nám za p o v i n n o s t starati se o v y h led á v á n í, z archováni
a ochranu
památek/te,chnické
prá<ce.
Proto obracíme se na všechny příznivce a účastníky tvořivé práce
technické ,s prosbou, aby nám pomohli k s es t a ven í 11o U p i s u p am á t e k tec hni c k é p r á c e, který s podporou ministerSltvai školství
tuto zahajujeme.
Pam á t k o u tec 11nic k é P r ft c e označujeme každý předmět,.
který může sloužiti k zjištění a posouzení dočasného stupně v rozvoji
teCihnieké práce a kultury národa československého.
Náleží sem tedy nejen význačné vý,tvory dovedné mky čs. dělníka
ařemoolníka, ale i plody tvořivého ducha naiíich předků a současníků, jei
v rychlém postupu pokroku práce technické znamenají mezníky na dráze
čs. práce technické v soutěži a porovnání s pokrokem ciziny.
Avšak sluší hleděti i k pracovníkům .samým. Zachovati jest životopisy vynikajících mužů a žen práce, průmyslníků, vynálezců, dělníků
vynikajících dovedností, samouků, jich podobizel1, jejich vlaBtní výroby
a zprávy o jich výkonech atd.
.
Obracíme se proto ke všem, kdo s prací lidu přichá1zejí ve styk
a pozorují její úspěchy, aby dali MaSiarykově Akademii Pl'áee (Praha I,
StarOlIllěstské nám. č. 16, Kinského paláe) krá,tkou zprávu neb upozornění
o kterékoli památce technické práce, jakého jest dmhu, kde se nalézá,
kdo jest jejím majitelem (jasnou adresu), aby mohlo býti další opatřeno.
Akademie jest ochotna uhraditi poštovní výlohy."
Obecní rada města Splitu
(Dalmacie) vypisuje mezinárodní
soutěž do 30. dubna 1924 na plán nejdůležitějšího přístavu v Dalmacii,
u něhož se počítá s velkým vývojem. Tři ceny jsou 80.000, 60.000 a
30.000 dinárů.
České technické a hosoodářské veřejnosti. h podnětu Masarykovy akademie práce a za účinné její pomoci hodlá výbor pro zřízení
Ústřední technické knihovny a čítárny v Praze vydati v roce 1924
"Bibliografický sborník české technické literatury", v němž by byly ve
formě bibliograficky stručných záznamů zařazeny odborné články ~šech
českých časopisů technických, technologických a hospodářských v republice
československé, v celkové sumě asi 7000 čísel excerpovaných časopisů ročně,
kromě technických hlídek a příloh časopisů politických. Postupně by byla:
tato bibliografie české technické literatury doplněna i o bibliografické
excerpce literatury knižní. Význam této akce, v níž by zájemník měl sou.středěnu v jednom časopise všechnu odbornou literaturu českosloveuskou,
ku případnému upotřebení teoretickému i praktickému. jest zajisté důlezitý pr(.
pokrok české technické vědy a práce. Sborník by byl vydáván dle vzoru
obdobných časopisů, angl. "Industrial Arts Index", franc. "Bibliographis
technique", něm. "Technische Zeitschriftenschau", tištěn po jedné struně
papíru, aby mohly býti výstřižky zařazeny v kartotekový lístkový seznam.
Případně by byly zařazeny inserty na druhé straně textu. Casopisy by
se excerpovaly v knihovně Masarykovy akademie práce, v knihovně Průmyslové jednoty a v knihovně Tiskového odboru ministerského presidia,
takže by se docílilo možné úplnosti časopisů. Současně br. bylo lze sepokusiti o publikování našich záznamů v cizích příručkách bibliografických,
zejména v bruselské "Documentation technique".
K vydávání Sborníku
však učiněno podmínkou, aby byla zabezpečena jeho finanční základna,
za kterýmž účelem !bylo doporučeno, aby bylo vstoupeno v naléhavé jednání
se spolky a korporacemi odbornými, k nabytí finančních prostředků, .buď
přímou podporou akce, nebo získáním dostatečného počtu předplahteltt
Sborníku. Cena časopisu by se zlevnila zařazením účelné inserce, která
by byla čtena uprostřed textu a tedy velmi účinná. Dovolujeme si .proto
s proiektem tímto seznámiti českou veřejnost, zejména odbornou techfilckou.
pn'lmyslovou, živnostenskou a obchodní, dávajíce jej ku včasné a naléhavě
úvaze a vyprošujíce si příp. sdělení, návrhy a pokyny, buď na adresu
Masarykovy akademie práce, Praha I., Staroměstské náměstí 16, neb<>
výboru pro zřízení ústřední technické knihovny v Praze I., Rytířská 31.
Firma. J. J. Frič, Praha, Král. Vinohrady 233, zaslala redakci
Z. V. obnos 200 Kč, co příspěvek na v~dávání časopisu.
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na 3 úseky tak, že AD = a, J)}; = b,
pozorovány směry na B,
A; ve směru na bod E byla neodstranitelná
překážka.
Stanovte ",směr na E a určete polohu J)odu C, vzhledem k AB.
(Obrázek nechť si laskavý čtenář nakreslí sám.)
Hegení a jména řegiteli'I přineseme v některém příštím včísle.
Ing. Stván
Vzdálenost

A:8

je rozdělena

EB = c. V bodě C. ležícím mimo :L\B,byly
D a

,
*) Podobnou úlohu otiskl prof. Jordán roku 1899 z nejmenovaného
<:izího časopisu v ;,Z. f. V.", ale nepřinesl jejího řešení. ,Měla se stanoviti velikost
úsečky
b, za předpokladu,
že v bodě C byly měřeny
všechny směry.

.

Soutěž na ~egulaci vnitřního B~na.
Město Brno
vypiSUje ideovou soutěž na regulaci vnitr-ního města
ode dne 1. února dol.
června 1924. Soutěžné podmínky a plány vydávají
se za oiJmos 000 Kč v měi'i('ském oddělení měst. staveb. úřadu - Dominikánská
ulice čís, 2 -, na kteroužto adresu se mají též soutěžné návrhy odevzdati.
Podmínky možno do 8 dnů ,vrátiti. Soutěžné podmínky obsahují:
a) podmínky a program soutěže, seznam historických ohjektú, pří·
rodních památek a statistických údajů s přílohami;
h) přehledný plán Velkěho Brna v měřítku 1: 11.520;
c) .plán vnitřního Brna v měřítku 1: 2880 (listy IV, VI. IX a XI)
s vyznačením výgek budov, parket, dltležitých zahrad a všech historických
památek;
d) plán vniU;ního Brna v měi'ítku 1: 2880 v čistém otisku na kt'eslicím
papíře pw zakreslení nilvrhu;
,
e) detailní plán vnili-ního Emil v měřítku 1: 1000 ve dvanácti listech
na kreslicírJ1 papH'c;
f) rozvinuté pohll'dy na dlJležité čústi města neh ulic ,. ,měřítku
1: 500 (celkem 9 kusi'I dvojHlo, jeden pro náčrt, jeden pro definitivní kresbu).
V porotě na posouzení došlých projektů zasedá též zástupce odbočky
Spolku. z-eměměřičú v Bruě, a sice pan inž. Ivo Beneš. Ceny jsoU;
.')().ooo Ke';, :35.000 Kč, 20.000 Kč, na zakoupení kromě toho 45.000 Kč.
Poněvadž pi'i této sou!<'íži jest nutno řešiti stávající již zastavěnou
část města, kde nutno v rozvinutých pohledech navrhnouti ideově i fasády.
nových hudov a tyto vlastně i půdorysně vyi'egiti, jest to práce z větší
části architektonická,

Zp~ávy osobní.,
Ve službě min. financí jmenováni:
:\Jl,r·. komisary:
R. Nebola, H, Úezníček,

V. Schulz. L. Frane.
,-\. l(asehte, .Inn Novotný, J. Spirhanzl, .T. Livora. B. Cvrk, V. LamEler.
A. Zelezný, Z. Lhotka a Ceněk .Turek, dále na Slovensku: Frant. LY!lÝ.
K. Hylmar, K. Hiemer" A. Hrabov~ký, .T. Chyba, V. WankM, V. Straka
<1 F. Nedbal
(status nI a).
Měi·. adjunkty:.T.
\Volt', F. Schmidt, A. Lukš, F. Pásek,S,Bína,
.T. Lys)", E. Hrabal, Boh. Nosek, .T. Stodulka, .J. ~roser, J. Pejeha, Z. ~iehter,
.T. Dušek, H. Pele. V. Hanuš, K. Rys, K. Smětflk, F. Zehle, .T. Svoma,
.J. Douša, V. Shejbal, R. Kapueián,
L. NahUnek, K. ReglíI, .T. Malku8,
V. Waldman, G. Sehwarzer, .f. lIejzlar a Ant. Chytil.
Nov)'
dv.ilní
geometr:
Prof. Vlad. Pilkuka, Brno.

Oprava, V minulém čísle Z. Y, str. 26, ,řár1ek 1. shora má státi místo
"nivelisal\ní",

správně

"nivelační'~.

Za' redakci 7.odpovidá Ing. Jos. Ri\žička. - Tiskem Polygralie v Brn/í;
~aklad:itol ~ Spolek <::egkoS~OVe1l8kýchzeměměi'ičů v Praze.
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