
v BRNÉ, 1. července 1924.

ZEMĚMĚŘIČ&HÝ vĚ&TníH
Technické p~áce na přidělových komisariátech

s. P. Ú. při p~ovádění pozemkové ~efo~my.
Josef Hauk, vrch. měř. komisař S. P. Ú. v Plzni.

Již loňského roku při přednášce, proslovené v Odbočce
spolku čs. zeměměřičů v Brně, která byla později uveřejněna
v časopisu Spolku čs. zeměměřičů, pojednal pan měř. rada ing.
Ant. Krátký všeobecně o provádění přídělové akce pozemkové
reformy. Proto je účelem tohoto článku obeznámiti zeměměřič-
skou veřejnost s praktickou výslednicí pozemkové reformy, a
to s technickými pracemi na přídělových komisariátech S. P. Ú.

Předem poznam~ávám, že se z důvodů národohospodář-
ských a jiných s prováděním pozemkové reformy velice pospíchá,
což ovšem nemůže býti technickému provedení nikterak
ku prospěchu.

Prováděcí práce na přídělových komisariátech jsou asi
70 % netechnické (přípravné, vyjednávací, administrativní atd.)
a jen asi 30 % technické, spojené se zaměřováním. Technické
práce začínají s objednáním a adjustováním katastrálních plánů,
se zanášením vykoupených dlouhodobých pachtů, akce stavební
a rozptýlené půdy. Těmito akcemi odprodané parcely je nutno
vyhledati ze soudních usnesení, trhových smluv a k nim přilo-
žených plánů a vyčárkují se v katastrálním plánu zeleně.

Další důležitou prací technika je přesný soupis všech
parcel, které se stávají předmětem přídělového řízení u jedno-
tlivých velkostatků. Přesný soupis parcel je- nutno vyhotoviti
dvojmo: jednou pro poznámku o převzetí (seřazen dle katastrál-
ních obcí a v těchto dle knihovních vložek s označením kultury
a výměry), po druhé pro odhadní odbor (seřadí se dle hospo-
dářských jednotek [dvorů], a u těchto dle katastrálních obcí a
knihovních vložek). Soupisy tyto musí se porovnati s operáty
evidenčními a se zápisy knihovními. Poznámky o převzetí a
výpovědi osobám hospodařícím dají se na všecku zemědělskou
půdu velkostatku, mimo lesy, rybníky a průmyslové závody.
K celkovému přehledu zakreslí se zemědělská půda, lesy, ryb-
níky, zájmové obce atd. do speciální mapy 1 : 75.000, po případě
do vojenské mapy 1 : 25.000.

Potom je třeba všecky přejímané parcely obejíti a zamě-
řiti všecky změny, které se staly zalesněním, rozoráním, přelo-
žením' aneb zřízením nových soukromých cest, odvodňovacích
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příkopů, mezí se stromořadím atd. Na velikých parcelách až
50 ha je takových změn mnoho a v katastrálních plánech nejsou
zaneseny, poněvadž dříve patřily jednomu majiteli. Při parcelaci
velkostatku je nutno míti tyto přirozen,é hranice zaměřeny,
poněvadž se jimi rozděluje ve většině případů velká parcela na
pravidelné díly, které se mohou dále účelně parcelovati.

Všecky do přídělového řízení zabrané parcely na jednotli-
vých dvorech se znovu bonitují, aby noví nabyvatelé zaplatili
jim přidělené části parcel dle dnešní skutečné jejich bonity.
Bonitní hranice a čísla bonitních tříd zanesou se do katastrálních
plánů modře a mají význam jen na propočítání přídělové ceny
novým nabyvatelům. Jinak pro daňový účel a počítání čistých
katastrálních výnosťl zůstává v platnosti bonitace katastrální.
Přídělový komisař musí dále předložiti ke schválení S. P. ú.
hrubé rozvahy, t. j. navrhované řešení drobného přídělu a
zbytkových statků s příslušnými přehlednými náčrty celých
dvorů, nejlépe v měřítku 1 : 5760.

Nejdůležitější prací technika na komisariátě je zhotovení
grafického plánu a to pro každou hospodářskou jednotku (dvflr)
zvláště. Na každé parcele 7Venku načrtne si přídělový technik
směry dělení a jména přídělců, jak za sebou následují s ujedna-
nou přidělovanou výměrou. Nově projektované cesty nutno
voliti v místech nejmenšího spádu s patřičným ohledem na za-
táčky, aby co možná nejkratším směrem se připojovaly na hlavní
komunikaci. Cesty takové je dobře vykolíkovati a zaměřiti před
zhotovením grafického plánu. Při parcelaci je třeba též scelovati,
t. j. přidělovati půdu sousedícím žadatelům tak, aby si svůj po-
zemek s přiděleným scelili, a přidělovati půdu žadatelům pokud
možno v jednom díle. Každý příděl musí míti přímý přístup
s cesty, má býti pokud možno pravidelný a má míti příznivý
poměr šířky k délce; tedy co nejvíce se vyhýbati klínovitsm
parcelám.

Když má přídělový technik všecky tyto předpoklady
vyšetřeny, započne v kanceláři sestrojovati grafický plán.
U každé parcely vyřeší nejdříve cesty, propočte příděly dle
dříve s přídělci smluvených číselných výměr a podělí jednotlivé
díly dle platných předpisů. Jména přídělců a výměra se vepíše
do jednotlivých díIcŮ. Grafický plán musí býti schválen tech-
nickým odborem S. P. ú. Po schválení mohou se příděly venku
ihned vytyčovati a omezníkovati. Mezníky mají býtí již předem
do zájmových obcí rozvezeny. Osazují se na všecky lomy stran
a rohy parcel.

Současně s grafickým plánem vyhotoví se pro přídělce
každé katastrální obce přídělový rejstřík. V přídělovém rejstříku
má každý přídělce zaneseny všecky přidělené parcely, knihovní
vložky, přidělovanou výměru, bonitu přidělovaných parcel dle
nově provedené bonitace, zálohy na příděl a celkovou přídělovou
cenu i s cenou ovocných stromů. Dále jsou tam poznámky
Ohledně společných cest a služebností. Je tedy nutně zapotřebí,
aby grafický plán úplně souhlasil se stavem venku a v druhém
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případě, aby úplně souhlasil s přídělovým rejstříkem. Potom se
teprve zadávají jednotlivé rozparcelované a omezníkované ob-
jekty civilním technikum ke zhotovení definitivních plánu pro
knihovní pořádek. Seznamy služebností a společných cest vy-
hotoví se na předepsaných tiskopisech pro každou katastrální
obec zvlášť a přiloží se k celému operátu. Konečná práce tech-
nika na komisariátě je provisorní výpočet a rozepsání daní na
nové přídělce dle katastrálních čistých výnosu. Dříve prováděl
též přídělový komisař provisorní odhady budov apozemktl u
přebíraných objektu pro stanovení náhradové ceny majiteli. .

Jak z tohoto stručného nástinu je patrno, jsou práce tech-
nické na přídělovém komisariátě velmi rozsáhlé, ale daleko
rozsáhlejší jsou práce netechnické, které vykonávají většinou
přidělení hospodářští úředníci a výpomocné technické síly. Ve
hlavních rysech jsou to tyto práce: Sestavení poradních sboru
a jednání s nimi, informační přednášky, vypsání přihláškového
řízení, seznamy osob hospodařících, hlavní seznamy uchazečťI,
návrhy číselného přídělu, výběr uchazečťI, soupis a veškero
jednání se zaměstnanci velkostatku, jednání ohledně úvěru a
ohledně směn pozemku, předpisování záloh na příděly pudy,
souhlasy nabyvatelu, statistiky, soupisy ovocn)"ch stromu atd.

Letošního roku provádí se pozemková reforma ve zvláště
velikém rozsahu. Každý přídělový komisariát má zpracovati
pruměrně za tento rok na 40 až 50 a více dvoru s výměrou
průměrně 4000 až 5000 ha zemědělské pudy. K tomu je ještě
každý komisariát zatížen dokončujícími pracemi posledních dvou
let a dosti zdržován zasahováním zástupců politických stran.
Ka tyto práce je počet úřednictva na přídělových komisariátech
minimální, zejména z ap r a c o van Ý c h tec hni k u jen e-
ti o s t a t e k. U Státního pozemkového úřadu je zaměstnáno
v ústředí, při obvodových úřadovnách a na 59 přídělových ko-
mh;ariátech v celé čs. republice celkem 67 zeměměřičů (28 prag-
Ilwtikálních a 39 smluvních). Ostatních techniků, ponejvíce
kulturních, je 168 (pragmatikálních 70 a smluvních 98).

K závělU dovolím si ještě upozorniti na to, že tyto roz-
sáhlé práce pozemkové reformy budou brzy přeneseny na
evidence kat astru daně pozemkové a na knihovní a zemsko-
deskové soudy. Je známo, že tyto úřady s tak malým počtem
odborných sil, které zaměstnávají, velmi těžce vykonávají
počátky pozemkové reformy, dlouhodobé pachty, které ještě
dnes v některých okresech nejsou provedeny. Je pro t o
n u t n ě z a pot ř e b í, aby v Ii v n í čin i tel é věn o val i
těm top r a ci ID n á lež i t o u P o z o r n o s t, aby n o v í
nabyvatelé nemuseli čekati na zaknihované
v Ia s tni c tví c el o u řad u let a aby n e n a s t a Iy
s P let i t é P o m ě r y v e v y b í rán í d a n í, při r á ž e k,
p o vol o v á n í ú věr u a pře vod u m a jet k u.
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Láskův unive~sální tacbymet~ v p~ovedení
Rostově. (Patent Láska-Rost.)

Prof. Dr. Ing. AI. Tichý.
(PokračovánL)

Stupnice indexová Si jest znázorněna lépe na dalších obrázcích
(6. a 7.) zároveň s okulárovým mikrometrem. Jest rovněž dvoj-
dílná a má po 50 dHcichv části kladné (nad vodorovným průměrem
svislého kruhu) i záporné (pod tímto průměrem). Císlován však
teprv každý 10. dílek, tedy od O do 5. Dílky nejzevnější jsou

.
C.:\~svi.lano

lo(yuhu.

rn C', ,
." as.ls,vi.5leho

kn.lnu.

označeny nulou, dílky nejbližší vodorovnému průměru pětkou.
Tyto jsou dva.

Stupnice indexová se odčitává na čárkové značce z s použitím
jednoduché lupy l (obr. 5.).

V dalším má stroj vodorovnou zarážku Z (obr. 4. a 5.)
s ustanovkou U a svislou zarážku Zl s ustanovkou ,Ut. K odčí-
táváni limbu slouží jeden odhadní mikrosk.op stupnicový na 6".

Neškodilo by opatřiti stroj ještě dobrou orientační b u s o1ou
a rep eticí.

Zvláštností jest ústrojí s tangenciálním šroubem (obr. 4.,
pak 8. a 9.), sloužící na sk1ápění dalekohledu o dálkoměrný <t:. d.
Podstatnou částí jeho jest svislé rameno R (obr. 4. a 8.), upevněné
na témž konci osy dalekohledu, na němž jest i svislá ustanovkal).

Plocha ramene R, obrácená k. objektivu, iest přesně zaříznuta do
roviny, obsahující osu otáčecí. Ramenem R možno dalekohled zve-
dati nebo sklápěti.

1) Této však při způsobu L á s k ov ě neužíváme. Používáme ji jen tehdy,
slouží-li stroj za tachymetr Reichenbachův nebo při měření úhlu svislého.
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V přesné vzdálenosti e (obr. 8.) pod osou dalekohledu jest
upevněno vodorovné pravítko P s přesuvkou s, kterou lze. posou-
vati pastorkem 11 a tím potlačovati rameno R, a tedy hrubě za-
měřovati dalekohledem. Posun přesuvky možnoz&siavitizarážkou Z.
Na této přesuvee jest upevněn vodorovný tangenciálni šroub T~
ukončený ostrým břitem, který se dotýká ramene R. Pohyb šroubu,
ovšem ve velmi malých mezích, jest obstaráván klikou K, která
naráží nahoře a dole na nárazové šroubkya, b (obr. 8., ale lépe 9.).
Základní poloha kliky jest hor n i. Sklopíme-liji dolů, couvne šroubT

I
OkulÁr"-','-',,

~

směrem k objektivu a dalekohled se sám nakloní o ..q: o vzhůru. Za
tou příčinou jest v části při okuláru převážen.

Okulárový mikrometr (obr. 6. a 7.) bývá podobně za-
řízen jako šroubový mikroskop. V zorném poli jest opatřen svislou
ozubnicí o 5 zářezech. První zářez bývá počítán od nu1evéhozubu,
prodírkovaného.. Přes tento zub jde pevné vlákno vodorovné.
Druhé vodorovné vlákno jest po h y b Iiv é a posouvá se mikro-
:rqetremm, jenž jest opatřen bubínkem b o desíti dilcich a čár-
kovou odčitací značkou pevnou. Středem zorného pole jde pevné.
vlákno svislé.

Zářezy ozubnicea dělení bubínku souvisejíse stupnici indexovou
takto: Desíti dílkům indexové stupnice odpovídá výška 1 zářezu.
Když otočíme mikrometrem m jednou dokola, postoupí po h y h-
l i v é vlákno o 1 zářez a bubínek b o 10 dilků. Proto jeden dílek
bubínku odpovídá také jednomu nejmenšímu dílku indexové stupnice.

V obr. 6. ukazuje značka z na stupnici Si + 3'5. Jest po-
třebi naříditi vodorovné vlákno pohyblivé do 4. zářezu tak, aby
značka pro bubínek ukazovala také 5. Mikrometr jest tedy také
nastaven na + 3'5.

Na obr. 7. jest znázorněno čtení - 4'5. Mikrometr jest ovšem
v poloze negativní. ,

3. Používání stroje. - aj Předpokládejme záměru vz hůr u,
tedy ..q: a +. Mikrometr M otočíme nahoru (jako na obr. 4.). Za-
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měňme pe v n Ý m vodorovným vláknem a pro kliku n a ho ř e na lať
pobliž spodniho jejího konce (obr. 10.). Záměru upravíme tak, aby
index na stupnici St ukazoval buď na celý nebo poloviční dUek.
Přečteme na stupnici indexové na př. čtení 3'10 a zapíšeme je se
znaménkem + do zápisníku (vzor viz dále). Na toto čtení nařídíme
pohyblivé vlákno v zorném poli .. Přečteme čtení L.= 0'248 m na
vlákně pevném. Sklopíme kliku d o I ft. Přečteme na lati čteni Lh pro
vlákno pevné, na př. 0'626 a pro vlákno pohyblivé Lp = 0'372.
Konečně přečteme úhel vodorovný.
I jest: Lh - L. = L = 0'378, takže D = 100 L = 37'8 m.

Lp= L. =Lv = +0'124, takže h= 100Lv=+ 12'4 m.
b) Při zaměření dolů (obr. 11.)jest

postup poněkuc;lpozměněný. Především na-
řídíme mikrometr dolů Uako na př. na
obr. 5.), kliku zvedneme nahoru. Zaměříme
podobně jako v pňpadě aj pevným vláknem
na čtení L.,přečteme na indexové stupnici,

, )

Obr. 10.

na příklad - 4'55. Nastavíme na ně pohyblivé vlákno v zorném
poli a čteme ihned potom na lati pro pevné vlákno L.= 0'543
a pro pohyblivé Lp = 0'989 m. Pak sklopíme kliku dolů a přečteme
na pevném vlákně čtení Lil = 0'995 m a na limbu úhel vodorovný.

Jest opět.: Lh - L.= 0'452 m, takže D= 45'2 m.
Výěkový úsek, Lv však se rovná Lp ---"Lh = - 0'036 m, takže

jest h=- 3'6 m. ,
4. Theol'ie. - Odvodíme potřebné vzorce jen pro zaměřeni

vzhůru (obr. 10.)1).
1) Dr. V. Láska, Tachymeter Láska-Rost, Zeitschrift fiir lnstrumenten-

kunde 1905, Berlin.
R. & A. Rost, Das Universal-Tachymeter Patent Láska-Rost, Vídeň,

Reschreibung usw.
Ing. Dr. Th. Dokulil, Das Universaltachymeter Patent Láska-Rost,

Vídeň 1~.
Dr. techn. Fr. Au b e I, Bemerkungen zu· den Kontakttachymetern usw.,

Vídeli 1923, Ost. z. f. Vermessungsw.
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Stroj 8 dalekohledem analaktickým a 8 výě.ltou icentrován
na bodě A. Lať postavena svisle na B. V obr. 10. znači tedy:
OL, prvni záměru pod ..q::+ a pro pevné vlákno, kliku nahoře
a mikrometr M v poloze. kladné. L. je tedy spodní čteni na lati
pro vlákno pevné.

OLlI jest záměra pro totéž vlákDo a po sklopeni kliky, tedy
odchýlená od záměry předeělé o dálkoměmý úhel tJ.

OLp jest záměra pro vlákno pohyblivé, které bylo mik.ro-
metrem nastaveno na čteni, učiněné na stnpnici Si po prvnim za-
měřeni OL" tedy pro ..q:: + a.

~,,- I 13měřen,' dolt1.
H "-

"-H ~.1..._. __

.t. 8
_.~~~--'"

a) Vzorec pro vzdálenost D.
LI L,OLlI ex:> aQb
L:D=s:e,

eD=-.L,s
!- ..;...-K= 100,takže D = 100 L.
s

b) Vzorec pro výěku. - Stači odvoditi jen pro zaměteni
vzhůru. Výěku Vn bodu. B odvodime z výěky VÁ stanoviska A
podle této známé rovnice (viz obrázek):

VII=VÁ + i+ h - L, S),
VÁT i=H,

t. j. výěce horizontu stroje.
Vn=H +h-L,. (5)

(Pokračování.)

2) L. jako či e n í na lati znalíí nejen bod, v němž vlákno pevné protíná
lat, nýbrž zároveň i celý úsek od tohoto bodu až po spodní konec lati. Stejný
význam mají také i ostatní označení,

1924/103



IV. sjezdčeskoslovenskýcb lnienýt6 v Ht"adcl
Ktátové.

Ing. Hugo Srůtek.

Pokládám :ta povinnost, sděliti kolegům výsledek jednání
na IV. sjezdu S. I. A., konaném ve dnech 6. až 10. června 1924
v Hradci Králové. Skupiny zeměměřičské utvořily se při spolku
v letech 1922-24, doufajíce, že v součinnosti s osvědčenou orga-
nisací inženýrskou dospějeme k želanému cíli našemu a budeme
zbaveni výtky, že nehledali jsme opory v největší organisaci
technické. Bohužel, že výsledky nejsou zvláště povzbuzující.
Ka schůzi delegáiů, dne 6. června, usneseno bylo po referátu
prof. dra Klíra, vyčkati porad skupiny zeměměřiČské. Skupina.
zeměměřičská konala svou předporadu v sobotu 7. června
dopoledne a plenární schůzi odpoledne.

Výklad o postupu úpravy studia a jednání pražského od-
boru podal prof. Petřík. Rozpravy se zúčastl).ili kol. Kavalír
z Prahy, inž. Minářů z Košic, Srfttek a Kepka. Inž. Knížek,
stav. rada, podal zprávu ze schůze delegátů (6. června). Nato
stylisována resolue~ a krátké odůvodnění, které po některých
opravách schváleny v tomto znění: "Zájmová skupina země-
měříčská IV. sjezdu S. I. A. v Hradci Králové pojednala o
úpravě a prohloubení zeměměřičského studia a usnesla se na
následující

resoluci:
Zájmová skupina zeměměřičská nabyvši přesvědčení, že

prohloubení zeměměřičského studia je nutné a neodkladné,
opakuje resoluci zájmové skupiny zem~měřičské, schválenou
na III. valném sjezdu S. I. A., konaném v roce 1923 v Koší·
cích a žádá S. I. A., aby v nejbližší době sdělil obsah tétG
resoluce ministerstvu školství a národní osvěty a podporoval
tak snahy z~měměřičů po prohloubení a úpravě studijní na
osm semestrů se dvěma státními zkouškami.

Zeměměřiči sdruž'ení v S. 1. A. očekávají, že jejich
přání bude vyhověno a tím pokrok věd geodetických v naší
republice zabezpečen.

K odůvodnění pnpojuje se:
Studium zeměměřičské v nynějším rozsahu bylo vybudo-

vlino před čtvrt stoletím jako pouhé provisorium, které mělo
zit účel odpomoci v nejkratší době' tehdejšímu nedostatku
technicky a geodeticky vzdělaného úřednictva katastrálního a
nebralo zřetele na potřeby civilních zeměměřičů.

Do studijního programu byly proto tehdy pojaty obory
vědy jen nejnutnější pro evidenční službu a látka stlačena.

Zeměměřiči záhy poznali, že takto vybudované studium
jim nestačí a proto již v roce 1900 dožadovali se jeho prohloubení
a rozšíření aspoň na šest semestrů a požadavek tento převzala
stálá delegace spolku rakouských inženýrů a architektů.

Od té doby poniěry se značně změnily, veškeré vědy
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technické spějí vpřed a je tedy samozřejmé, že i zeměměřiči
nemohou se již spokojiti s tím, co by jim bylo snad stačilo před
25 lety, a žádají, aby jejich studium bylo vybudováno tak, jako
ostatní obory.

Zeměměřiči potřebují také znáti všechny právnické a
technické vztahy, příčiny a důsledky svých prací a to je možtlé
pouze tehdy, bude-li zeměměřičské studium obsahovati nejen
veškeré discipliny, t,ýkající se oboru zeměměřičstvi, nýbrž
encyk!lopedicky ony discipliny, s nimiž zeměměřiči přicházejí do
styku, pro něž pracují, jako je zemědělství, lesnictví, inženýrství
stavební a stavitelství pozemní."

S touto resolucí odebral jsem se do schůze delegátů, kde
jednotliví delegáti skupin přednášeli resoluce, které bez odporu
jednomyslně byly schvalovány. Konečně došlo na resoluci naši,
jež podrobena byla zkoumání a kritice. Jeden 'z delegátl1
navrhoval zamítnutí a znovupředložení k prostudování ústředí
S. I. A. Předsedající dr. Sýkora přimlouval se, aby přání tak
důležité a početné složky jako jsou zeměměřiči nebyla opomí-
jena a přimlouval se, aby na sjezdu o otázce rozšíření studia
bylo přivedeno rozhod.nutí a doporučil - snaže se pro nás aspoň
něco vykonati -, aby na místo námi předložené resoluce vzato
bylo za podklad usnesení pražského odboru ve známém znění:
,,0 d bor P r a haS. I. A. pod por u j e s n a h y zem ě měř i č-
s k é s k u P i n y o pro h I o u b e n í s t u d i a zem (\Dl ě ř i č-
s k é h o v pře d p o k Ia d u, ž e pro h Io u b e n í t o h o t o
studia nebude míti za následek rozšíření jejich
o p r á vně ní c i vi ln ě tec hni ck é h o. Úp r a v u o s rro v y
s t u d i j ní a r o z vrh u p o n ech á vám e s bor ů m pro f e-
s o r s kým š k o I tec hni c k Ý c h."

Usnesení pražského odboru, doplněné mým dodatkem, aby
S. I. A. předložil je ministerstvu školství a národní osvěty, bylo
konečně sborem delegátů přijato a předloženo valné schůzi
spolku S. I. A téhož dne večer konané.

Na valné schůzi přijímány a schvalovány resoluce. Po
přečtení návrhu sboru delegátů přihlásil se ke slovu prof. Petřík
a upozornil na to, že resoluce skupiny zeměměřičské není předlo-
žena k jednání a schválení jako resoluce skupin druhých, v čemž
vidí poškození zájmů skupiny a diví se, že může býti resoluce
skupiny nahražOvána usneSením pražského odboru. Poukázal, že
toto usnesení podstatně se uchyluje od resoluce usnesené na
III. valném sjezdu S. I. A. v Košicích. Dále uvádí, že nelze
směšovati otázky akademické s otázkami autorisačními, pokud
se týká rozsahu působnosti, jež jsou zvláštními zákony upraveny.

Po řeči předsedajícího dra Sýkory byl jsem vyzván, jaké
stanovisko k resoluci zaujímám. Otevřeně jsem doznal, že·nebyl
mi znám rozpor resoluce košické a nově delegáty navrhované.
Kol. Kastl žádal, aby resoluce naše, odpoledne usnesená, byla
přečtena, ab~ valné shromáždění mohlo obsah její posouditi.
Předsedající dr. Sýkora přečítá skupinovou resoluci í její odů~
vodnění. Po poznámce inž. Křivance, že resoluci košické nelze
přisuzovati závazný význam pro spolek, byla ~ po doslovu
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předsedajícího - resoluce pražského odboru většinou schválena,
při čemž zeměměřiči zdrželi se hlasování.

Druhé vystoupení naše na valné schůzi S. I. A. neskončilo
tedy ani s takovým úspěchem, jako prvé v Košicích, leč také
ne bez úspěchu.

Měření mořské hloubky. Lidské úsili dY'chitilojIž odedávna poznati
zevrubně zemský povrch a nelekalo ",e nijakýc.hpřekážek a nákla.dů, aby
si z.jednalo iSipolehlivéúdaje ,pro s,právIlJOUpřed~ta.vu naši planety, tak
dlouho již obydil.ené a přece tak málo ·dosUJdlprobádané. Dokazuji to
zřejmě ony nesěetné rIs'kantni výpravy rllZlllýchná;rooů do polárnich krajů,
které jednak :svou vwáleností ,od lidsky,CJhsidel, jednak 'SiVOU lle'všediní
Iwz.ovit.ostílákaly k prozkoumání často t.ak. d'mze za'Pla,cenému. V po-
8'1ed:nidobě obra.cílle duch lidský, veden 'praktickou 'potřebou, k wbrazení
reliefu moiíského dna, kte!l"é,pokiud i>eOOdánítýče, je takořka úplně ne-
znáJIIlé.Terén dna se zob!l"lIlzujeměřením ,h1oll'ook;vyžaduje to moderní
tech'llli:ka,na př. ke klooení ka.belu, ll,tanovení mělčin při pobřežích k za,-
beZip€1ČenílOOlí·-svelkým.-a~ 12m - 'ponoreana ,pod. O těchto měřeních se
l'oze-piJSujepan fu. VI. RylŠavý v č. 3 letošních "Rozhledu matematicko-
příl'lod'ovědeckých" v zajímavém člántkiu,jehož stručný o!:J.sahneváháme
tuto otMlknouti:

Stal'lší měření menších hloubek mořských pl'Ovádělo se olov-
nkemi tvaru ,komolého jehlanu, nebo kužele, jenž měl dole dutinu
vyplněnou lojem', aby se na. němza,chytil obra,z d'nJa. Olovnice byly
5 až 30 kg tMké aS1pou&těly sedlo hlubiny 'po pevném provaze. Větší
hloubky bylo nutno měřití hladkým ocelovým dll"áltemv .p!fŮřezu 0'6 až
O·g mm; drát se odvinoval s oceLovéhobubnu a M~el ,přes kladku s ob"
vodem právě 1 m. ZávJl,žíbylo nakioncí dlrátu tak upevněno, aby při
dopadu '00 000 zvláštní reg~srtrační zařÍJZenítento okamžik ukázalo.
Ta,kové měření vyž,ad-ovalopro hloubku 5000 m asi 11/2 hod. času a ne-
zamlouval-ose tfm, -že se nedalo dobře Ipll"oV'áděti,pří jízdě. Hledala se tedy
jiná cesta, která b:YIJl106kytladobrýoh v:Ý'sledkůi při plné jJizdě lodi a
našla :se taková, z:liložená na jednoduc.hém principu aJlmstickém: explosí
ve v-od'ěz.pusohime zvuk' a nMloucháme,kdy se vrátí ,ozvěna, odražená
od moř,skéhiodna. Pokusy, konané již v r. 1851 a nejnověji francouzským
ná.mořníetvem v r. 1919, nevedly vš-ak k očekávanému cíli ; selhávali
tento lvpůstObjíž při hloubkách 50 m. SouČlllsněnlllŠelfy!sik A. Be'hffivy-
hovující zp'l1-soba lleSltrojil-přístroj, jimIŽamerÍoké náanlOřniotvopřezkoušelo
v r. 1922 3JSi200 mámých hloubek 'PIři plné jMě torpédoborce. ;Podstata
tohoto zlpů.'sobuje t:a.to: Elektll"ick~ji's!kTapod VOV'l'chemv.ody je zdrojem
zvuku, jehož vlna se dá fotogI'alovatipom!ocíOBvě<tlovaci jiskry. č.asový
interval met;i oběma jiskrami d:áse říditi od 'l:lO•OOOdo '/l~.OO. ll>ek.K jeho
měilenímožno užíti ,filmu.na nětmžse zobraa:ujekmitání Mičky o kmit()-
čtu 1500, olutmlŽi'kvýbuchu a ozvěny. Zařiwní jeho přrstl'lOjemá vysHač.
<nříjímlačzvuku i ozvěny, měřicí 'PnSitl'Oja konrtl'loLní(lařízení. VysHač
um'ístěn je v k!a:binělodi a má Slpojení 'pilleumaticlmurourou ,se stěnou
lodí. Tudy -se žene doovody tellIlipovaná:elek.tri'C!ká,zálJ)alka,která explo-
duje aBi2 mpod hladinou '\'odiy.Mikrofon pro 'přijímání ozvěny je umístěn
na;,.d'tUlllml'boku lodi a jebo'p'OOIstamoučástí je zařízení pro měření krát~
kvch dob. Ůasový interval mezi eXJPlosíz.áJp:lilkya lpiřijetímozvěny, ná-
soben rychlostí zV1UJku,vyšetřen-ou pIl'O v:odu, udává dvojll1á:sobnouhloubku
dna. Ve vodě 'Sevyšetřila rychlOlStzmku hodnotou 1435mlsek'. -při 8.10 C.
Otřesy a kymá-cení lodi nenm.ji PlrÝ vlivu na m'ěřerní. zaJtose ještě ne-
uvažova;1y vlivy teploty vody-, ~le ob<siaJh'Soollive voo'ě a kií tlak.
Hloobky tímto tlIříSItToiemkontrolOV'ané vyka'ZOva.Iynanmoze :lisÍ () 4 %

menší hodnoty. VYI'větlu.jese to tím. že rpřipŮV'odníohměřeních nehyl drát
řádně na'Piat. II, také tím, že na vodě ie obtížno nalézti i JenrJ)řibJižnětotéž
m~to. CelkfflJlnrý ,se tato me,tod\<tdiůlbřeosvěd~ila a hude míti J}rodaHi
měření velký význam. ~t.
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Nový theodolit firmy Carl Zeiss, Jena. Firma Z e i s s o va
v Jen ě zavedla novou kon"trukci, která smělostí základních myšlenek
a. jejich mistrným provedením způsobila oprávněný rozruch. Vzniklo mist-
rovské dílo v oboru přesné techniky, které svou jednoduchostí při prak-
tickém upotřebení předčí vše, čeho bylo dosavad docíleno. Je uskutečněno
dá,vné přání pozorovatelovo, aby mohl odečítati na horizontálním kruhu
při okuláru, aniž by se svého místa přecházel. V zorném poli míkroskopu,
umístěného poblíž okuláru, je viděti zároveň obě místa horizontálního a
vertikálního kruhu, kde se odečítá. Tento neobyčejný výkon duchaplné
vynalézavosti vrcholí v úspěchu, že se tímto theodolitem, stavěným ve
velmi malých rozměrech, dosáhne téže přesnosti, jaké se až dosud do>-
cílilo jen velkým theodolitem se šroubovými mikroskopy. .

Při pokusném měření zam~eno bylo se stanoviska na tři výhodně
polo,žené body. Měřeny byly otři skupiny pozorováni. Průměrná chyba pro
kterýkoliv směr, vypočtený z tří skupin, byla + 2'2 vteřiny. Při trigono-
metrickém měření výšek pracovalo se s Zeissovým theodolitem dvojnásob
pře,sně, než s theodolitem, jehož vertikální kruh měl dvojnásobné roz-
měry vertikálního kruhu theodolitu Zeissova.

Tímto novým strojem získala si fa ZeiSlSovavelkých zá,sluh o další
rozvoj a zdokonalení komltrukce theodolitů. Tím přiblížili jsme se značně
k ideálnímu typu theodolítu a zbývá pouze nahraditi nepohodlné centro-
vání olovnicí, centrováním čistě optickým, aby byl učiněn poslední krok
k zdokonalení.

Le cadastre sous les Pharaons je ti,tul zajímavého článku, uveřej-
něného Oscarem Messerlym v č. 32 časopiilU "Journal des Géometres-
Experts Fran~ais", ročník 1923. Obsah jeho je pro historii zeměměřičství
tak poutavý, že neváháme předvésti jeho stručný výtah:

Prvotní způsob vyznačení vlastnických práv pozemkových ve
Starém Egyptě byly zápisy, určující velikost Íl,zemí dle počtu dobytka.
Po této periodě, kol roku 3000 před Kristem, začalo se se znázorněním
grafickým, což se dá usuzovati dle nálezů v hrobce vznešeného Egypťana
Methena v Saquaře. Vzácným dokladem, že v té době existovaly již skizzy
pozemků, je hieroglyfické vypsání dědíckého. sporu (na zdi jednoho
hrobu z roku 1580 před Kristem), při němž co průka.zní materiál uvá-
děla jedna ze stran registra Úřadu pro finance a sýpky faraonské.

Z četných zápisů je tudíž jisto, že ve Starém Egyptě byla zřízena
při faraonském dvoře jakási instituce katastru a knihy pozemkové. Že
byla též provMěna ohraničení provincií, o tom svědčí zápisy v hrobě
Khnumhotepa II., který dal v území Jackal zajistiti hranice velkými ka-
meny. Nedávno bylo z 15, v listinách udaných hranečníků, nalezeno
ještě 14 kusů.

Ačkoliv písemné doklady, v nichž i dé'lkové míry jsou citovány,
prokazují, že staří Egypťané v dávné době před Kristem dovedli zhoto-
vovati náčrtky a mapy, nezdařilo se dosud nalézti přímo nějakou kresbu.
Zato však nástěnné malby na hrobech v Thébách zřetelně naznačují de-
tailní způsob tehdejšího měření pomocí provazce: Dva figuranti natahují
na obou koncích beranní hlavou zdobený provazec, který má ve vzdále-
nosti 4 až 5 loktů dělení. Tři důstojnici-měřiči, z nich každý má k ruce
hocha, nesoucího sáček (na dokumenty) a papyrus, řídí výkony figurantů.
Nejlépe zná.zorněn je svinutý provazec na soše kněze Pa-en-hor, uložené
v museu kairském.

Staři Egypťané vykonali i nivelaci podél posvátného Nilu od
delty nilské až po první vodopíW. a je příznačno, že výsledky tehdy do-
cílené pou~itíÍU .hruooho přístroje, který připomíná zednickou krokvici
přiloženou ke dlouhému pravítku, snesou se dobře s výškoměrnými údaji
nynějšího Úřadu melioračního.

Pokud se týče nálezů z doby mladší (z doby Ptolemaiovce Euer-
geta II. (120 až 111 let před Kristem), jest jimi přímo prokázána úspěšná
činnost starých Egypťanů v zobrazování zaměřeného obvodu. Z těch je
nejvýznačnější papyrus, t. zv. "Komogramaticus", obsahující náčrtky
pozemkovýlch parcel a jiná data písemná, na př. udání plochy města Ker-
kosiris ve výměře 3100 "feddam'l." (1 feddan = 4200m2 = 1 angl. jitro) a
pak i roúlělení této plochy na: 1. území městské, 2. plochy neúrodné,
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3. plochy chrámové, 4. parcely privátníků, 5. zahrady, 6. pastvy nezdar
něné, 7. půdu královskou.

Dokumenty o vyspělosti tohoto kulturního starověkého kmene
v oboru vyměřova.cím se množí zásluhou objevů archeologických a luště-
ním hieroglyfů; naznačené zde některé doklady svědčí specielně o jeho
- na tu dobu jistě velkých - znalostech ve zřízení katastru pozemko-
vého a jsou jistě v souvislosti s pozoruhodnými znwlostmi matematickými,
které v moderní době i na wzměrech pyramid byly potvrzovány. Rů.

Zp~ávy spolkové.
I. sjezd slovanských geografů a ethnografů. Pod protektorátem

pana presidenta T. G. Masaryka byl konán v Praze od 4. do B. června 1924
první sjezd slovanských geografií a ethnogr!lfů.

Z obsá.hlého jednání sjezdového chceme zdůrawiti jednání o otáz-
kách geodeticko-geofysikálních.

Z hostů přednášeli:
Gen. B o š k o v i é: O způsobech, jak se robí mapy král. S. H. S.
Z hostů polských prof. Len c e wi c z: Oinnost vojenského zeměpis-

ného ústavu ve Varšavě; S a w i c k i četl referát o hospodářské karto-
grafii a o nivelaei v Pol&ku; O1s z e w i c z přednášel o historii karto-
grafie polské.

Z hostů bulharských prof. K o v a č e v referoval o geodeticko-geo-
fysikalních pracích, vykonaných nebo připravovaných v Bulharsku.

Z domácích pracovníků přednášel mjr. dr. B e n e š : O Eltavu triangu-
lačních prací v československé republice, prof. Sem e I' á d:: Služba výško.-
vého měření v československé republice, pluk. Hl í d' e k: Kartografie a
mapérské práce vojenského zeměpisného ústavu, kap,. Pe t e r k a: Foto.-
grametrické práce na území českOfllovenské republiky (se světelnými
obrazy), prof. Mal í ř: O Ptolemaiově geografii, prof. Pe tří k: vývoj
mapy Oech do začátku 19. ,století (se l'Nětelnými obrazy), prof. Ma c h á t :
O školské ka,rtografii v československé republice.

Debatu vyvolala přednáška prof. dra F i a ly: Unifikaee zobrmzovaci
metody pro katastrální měření. K navrhu přednášejícího byla přijata
resoluce, poukazující k nevýhodám jednotného zavedení s,tereografické pro-
jekce (návrh Rou~silhe~,v zc sjezdu mezinárodní geodeticko-geofysikální
unie v Římě).

Geodetické astronomie týkala se přednáška ředitele astron. obser-
vatoře prof. dm Nu šla: Nejjednodušší metody, jak určov:ruti zeměpisné
souřadnice, v níž předná.šející podáv,al zprávu o konstrukci circumzenitálu
a diazenitálu a o určování času a zeměpisné šířky těmito stroji firmy
Fričovy.

Otázkami geoťysikálními se zabývala přednáška polEYkéhohOflta
Ar c t o w 's k i ho: Výzkum geothermického stupně oblasti karpatEYké;
z domácích pracovníků přednášel prof. O ech u I' a o geodetických a geo.-
fysikálních pracích, provedených v Příbrami i o pokusech s měřením po-
hybu vrstev nivelací, a dr. O e I' ní k o gravimetrických měřeníoh v Akna
Slatině.

Za sjezdu byla otevřena v místnostech zeměpisného ústavu Karlovy
university výstava ma,p československé republiky.

Prvním sjezdem slovanských geog-rafi'l a ethnogrll.f& byl ':Ykonán
p r v n í krok k organisaci vědecké práce slovanské také na poli geodésie
a geofysiky. B. Kladivo.t. Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů v Praze. Pracovní výbor
Jednoty konal svoji řádnou schůzi v Praze v eobotu, dne 7. června t. r.
Přítomni byli kol.: Fiirst, Zuklín, Fritst'h, Bukač, Skoda, Krejza a Prokůpek.
Omluvil se kol. Černý. Nedostavili se, aniž by svoji nepřítomnost omluvili,
kol.: Kodl, Toms, Janč a Talaš.

Při zahájení schuze konstatuje kol. předseda Fiirst, že se něktefí
kol. na schůze nedostavují, aniž by se omluvili, a že členové z Moravy
nevyslali ani je4inoho zástupce. Jednáno bylo o důležitých stavovských
věcech v diivěrné schůzi, o kterých neni možno podati veřejně zprávu j

už proto byla přítomnost všech členů velice nutnou.
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Na programu schůze bylo též jednání o návrzích kol. Kaluse, které
svého času byly již projednávány na valné hromadě Inženýrské komory.
Představenstvo Inženýrské komory zahájilo o návrzích kol. Kaluse písemnou
anketu a výsledek její sdělilo Jednotě. Po přečtení stanovisek jednotlivých
technických odboru a pracovních sekcí Inženýrské komory bylo jedno-
myslně usneseno, aby se prozatím nechalo řešení celé vě<'i.v klidu a aby
se zavedlo další jednání o návrzích kol. Kaluse pH projednávání úpravy
o oprávnění civilních technikií.

Resoluce, přijatá na pracovní schůzi Inženýrské komory v Trenč.
TepIicích a zaslaná .Jednotě vzata na vědomí. Dále vzat na vědomí přípis
zemského finančního ředitelství v Praze, týkající se vypracování knih.
plán ku funkcionáři evidence katastru daně pozemkové. tPřípis týká se
specielně Kladna.)

Nato byl sdělen přítomným kol. výsledek jednání zástupcil. Inže-
nýrské komory a Jednoty o anketě konané v min. financí dne 24. dubna
o vládním návrhu katastrálního zákona.

Po vyřízení přípisil. a dotazil. několika kolegu schůze skončena. Na
této schil.zi bylo též usneseno, aby se na příště schil.ze pracovního výboru
konaly místo o 7. hod. večerní, již o 5. hod. s ohledem na venkovské kolegy.

Koná se tedy příští schil.ze pracovníhp výboru v sobotu dne 5. čer-
vence o 5. hod. odpolední v Praze II, Celetná, restaurace Bohuslav.

Ing. Prokůpek.

K první úloze, již Z. V. v čís. 3 letos otiskl, došlo krom oznámených
příspěvků další řešení od dra Jar. Hrubana a sice provedené zpil.sobem
analytickým. Dr. Hruban v přípise B
redakci zaslaném zdil.razňuje, že analy-
tická cesta je neprávem pomíjena a že
mnohdy zpil.sob analytický poskytuje
výhody oproti postupu trigunometric-
kému.',

mohu v čís. 4 Z. V. obsaženou, A
krom Ing. A.Novotného z Mostu, C
řeší dr. Hruban takto (viz vedlejší
obraz):

Průsek AM s BNbudižD, B N
B C O budiž E.
<t AD B= "I= a + ~- 180 o
<J:.BEC="2="í+ 8-180°.

Větou sinusovou obdržíme:
sin a sin 8

ND=m-.-,NE=n-.- ,
SIn "I sIn "2

:a oznaěme ND-NE=-DE= d
(s přísJ. znaménkem I).

Dále jest BD-BE=-DE
a tudíž větou sinusovou $6 AD B
a L\ BEC bude

sin("I+~) sin(0)-~+"2)
.'JI • sin "I S2 sin "z = d,
je-li A~=s •• BC=S2' ~ABC=O) a

urravou obdržíme:
." cos (O) + "2) [Sin (O) + "2)]
Sln~ SIcotg "I +S2' - d= - COS~ SI- St • ~ ,SIn "2 SIn,VI

kde, položme a b.
Umocněním obdržíme a2 sinz ~- 2 lid sin ~+ d"1_b2coSZ ~

bZ _ bZ sinz ~.
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. +ad±bVa2+b2-d2
a z toho SIn ~- a2+ b2 .

Podobně bychom mohli vypočítati též
~ d-a sin ~ +bď+ava2+b2-d2

cos ~= b = a2+ b2 .
Z rovnice pro sin ~ neb cos ~ obdržíme pro ~ (nehledě ke ~± 3600• n,

n= č. celé) celkem čtyři výsledky, totiž pro horní znaménko dvě hodnoty
~t a ~2 (při sinu = 180 o- ~I> při cosinu = 360 o- ~I) a pro spodní též dvě
hodnoty ~3 a ~4 j z nich podržíme jen ty, které vyhovují výše uvedené
rovnici: a. sin ~+ b cos ~= d, a dále ten, který vyhovuje situaci bodli A, B, C
a N, t. j.polnímu náčrtku konaného měření.

sin (al + ~) sin a
Pak VypOčteme: B N = B D - ND = SI sin a - m sin a '

I t
sin «(O - ~ + a.,) sin (;

aneb ke kontrole = B E - NE = S2 sin a
2

- n sin a
2
'

Z délky BN a směru BN vypočteme už snadno souřadnice bodu N;
r~vněž je pak už snadný výpočet souřadnic bodů M a O, pročež ho hení
treba zvláště uváděti. • Dr. Jar. Hruban.p" Ulohu předchozí zo bec-

I "\ ňuj e Ing. A. Novotný
"\ z Mostu a postup řešení

I " "\ provádí zpdsobem (viz ved-a I" lejší obraz), Jejž čtenářstvu
i, , "" rádi zde předkládáme:

I, -I- .%"\ R o z š í ř e nám a t e-
j mat i c k á ú I o h a z č. 4
I Z. V. roč n í k u 1924.

Dány jsou body A BC
I K souřadnicemi. Jest určiti
I souřadnice hodil D, E, F, ...
I K, H, G ... , jestliže byly

měřeny délky m, n ... , r, d,
o . . • a úhly al a2 Ota. . .,
~I ~2 ~3 ~4 •••

Neznámé úhly při .A
a C nazveme tf' a 1', délky
AJ) x, CK=y.

Ze souřadnic daných
bodů A, B, C vypočteme
. strany a, b, úhel., směr-
níky aA-B, alJO.

Všechny strany mnoho
úhelníka prodloužíme až do
průsečíku se spojnicí BF.
(Následující řešení před~
pokládá, že žádná strana
mnohoúhelníka není rovno-
běžná s BF.)

Vypočteme:
- nsina2

z 6,EFM ... FM =_ sin (a
2
+ Ota)

n sin a.EM .J

- sin (a2 + aa)
Pak 15M m + EM

z6,DMO ... MO- DM sin a,
sin(Oti+~+aa)

DO = -DMsin(as + Ota),
sin (al +Ots + aa)

\ ~
\
\ ~2. 1
\ f. , 4..

1
1.1 .•• Q

\ 'OZ:::-S
\ "\ I /
\ "vÍ.
\ '~
\ }f I
\ I
\ I
\ I I

\ I

~I
I

II
OV
I

- osin ~3
z6,FGL ... FL= . (/:I + /:I). - sin 1"3 1"4

- osin~4
.LG =_--.-sm-·-(-~-a-+~~-4)

Pak HL=LG+p
z 6,HLN ... LN = HL sin ~2

sin (~2 + ~I + ~4)
. NH = -1lLsin(~a+ ~4)

sin (~2 + ~a+ ~4)
- 110-
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- a sin 'P
Pak KN=NH + r z 6,OAB... BO=sin (a. + a, +a,)

- bsin<jl
zó,PBC PB=sin\~1 +~, + ~3 + ~.)

zó,PNK P:N= KNsin~1
sin (~t + ~, + ~3 + ~4)

BF=BO-FM -MO=P:N -PB -FL- LN.
Po dosazení za PB, BO obdržíme:

a sin 'P bsin<jl FM+MO+PN-FL-LN.
sin (al + a, + (3) + sin (~I + ~, + ~3 + ~4)

Jelikož pravá strana rovnice jest známa, pišme:
a sin 'P b sin <Ji

sin (a1 + a, + (,.3) + sin (~I + ~, + ~3 + ~.) = k.
'P + <Ji= 1260o- (" + al + Gt, + a3 + ~t + ~, + ~3 + ~.)

Z těchto dvou rovnic vypočteme 'P =. . . '-Ji =. . .
(Rovnice tato se snadno převede na rovnici tvaru .A sin 'P + B cos 'P = C,
řešenou v předcházejícím.)

Pak vypočteme úhly "1' ""
a sin "1 -

x= . ( + + )-DO;sIn al a2 a3

- - NKsin(~2+~'+~4)-bsin"2
y = PK - PC= sin (~I + ~2+ ~3 + ~.) '.

Jelikož známe všechny úhly i strany uzavřeného pólygonu a směrníky
dvou stran, vypočteme souřadnice bodů D, E, F, G, H, K známým způsobem.

Ing. A. Novotný.

Různé zprávy.
Česká technika v Brně slaví 3. listopadu t. r. 25leté jubileum

svého trvání. Absolventům jejím naskýtá se příležitost zůěastniti se oslavy
způsobem, kterým ukáží svoji lásku k učeliště. jež životu jejich dalo
hluboký základ. Na přípravné schUzi absolventů 17./6. bylo usneseno, aby
byla mezi odchovancI české techniky brněnské provedena sbírka, která by
byla použita ke zřízení stipendií. Upozorňujeme zeměměřické kruhy, že
svůj zájem k vysoké škole, která jich reformním snahám s pochopením jde
stále vstříc, projeví nejlép'e tím, že výzvy do jednoho uposlechnou. Doba
letní, doba zvýšených přIjmů, dary jistě usnadni. Rů.

Geometři zaměstnaní při měření města Paříže mají úřední ruí.zev
inženýr-zeměmělřič.

Studijní úřad pro úpravu katastru pozemkového je Zlřizoo ve fran-
couzském mmiJsterSltvu financí. V čelo !bude ipOllIta.voo Ing. ff. R.oussillIe,
řed~tel kaJtlw8ltlru v OIBIVObozených zemíclJ:,prosJJuJý pra.covnÍ'k v oooru
letecké fot.ogmmetrie. ZpfJJ&obprací nelllÍ dosud ,přesně urěoo, ale dle pro-
gramu jedaláse o rychlou :revisi, stanovenou na dobu 20 let pro celou
FramciJ lJ, to m'etOidiami, jež ,zmodern~Mljí dOSlavadní rpostUIP vy'měřovaci.
Ke sf1l'Olliupráci.lhudou přibrá.ni zeměměřiěi :i: z řad eivůhlíoo. Rli.

Z Masarykovy Akademie Práce. Vet>chůzi vědecké rady M. A. P.
dne 16. února t. r. byl projednáván ,příp&s českého vyit>okéh!o UJěeni tech-
nického v fiaze, kterým vynikající tato kOll'lpOl"ace~ žádána. 'opodipis
podáni proti zrušení vy.sOl1ďlM\1oly speciáIDích na.uk, jak jest p~em
mini,sterstva šl\1olstvi. Vědeeká rada. po refeJI'á-fJll Drn. Ba.šty z tp! no m o (l-
n i I apresidell'ta k podpisu. Věstnfk M.A. P.

Památce prof. Líčky. V době od 24./5. do 26.16. došly další
příspěvky:

po 100 Kč: Ing. M. Veverka, Brno, Prof. Ing. Fr. Hua, Praha;
Ing. K. Hauser, Bmo; .
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50 Kč: Ing. Boh. Schwarz, Brno;
30 Kč: Ing. Jos. Růžička. Brno j

po 20 Kč; Ing. Ant. PavIíček, Brno, Ing. G. Dostál, Brno, Jos. Skopal,
Fryštát, Ing. G. Dobrovolný, Báň. Byetřicej .

po 10 Kč: Ing. J. Gaďourek, Nedakonicc, Ing. R. Richter, Brnoj
5 Kč: Ing. Vác. Housa, Rokycany. Došlo tudíž nově 485 Kč; po

připočtení k obnosu, vykázanému v Č. 6. "Z. V." per 2840 Kč, jeví se
celkový stav příjmů v sumě 3325 Kč.

Řada žáků a přátel vzpomněla obětavě svého bývalého učitele. Avšak
mnozí z posluchačů jeho nezaslali příspěvku. Z řad ostatních zeměměřičů
nedostalo se akci - která nese stavovský karakter - dosti pochopení.
Doufáme, že stalo se tak vzhledem na pilné práce mimo stálé působišté
a těšíme se nadějí, že příští měsíc budeme moci zaznamenati větší příliv
darů. Náklad na prosty jen náhrobek není ani s polovice dosud dosažen.

Výstavy.
Hospodářská výstava v Praze, ve dnech 15.-)0. května t. r.

Jak minulé výstavy, tak i letošní přinesla pro geometra věci pozoruhodné.
Mimo potěšitelného vzrůstu plánových pomůcek v různých odděleních výstavy,
upoutal tu hlavně naši pozornost Státní pozemkový úřad a Triangulační
kancelář s reprodukčním ústavem z ministerstva financí.

Ukázky prací S. P. Ů. zdůrazňovaly hlavně akci osídlovací a spojení
parcelace se scelováním pozemků. Samostatné výstavky agrárních operací
tu nebylo.

Triangulační kancelář spolu s reprodukčním ústavem - nebo snad
lépe )'ečeno obráceně, když' mluvčím byl mladý rytec - zabírala napoprvé
skromné místo, vyplněné ale vskutku pěknými ukázkami činnosti.

Dobrý stroj pro triangulaci, model pyramidy, album stanovisek, zá-
pisníky a formuláře prováděných prací, doplněné znázorněním triangulační
sítě a brožurou Z činnosti triangulační kanceláře min. financí v r. 1920-23,
vydávala svědectví o vykonané a zamýšlené práci.

Reprodukční ústav předložil tu důkazy své vzrůstající zdatnosti.
Viděli jsme tu obtí2.e a postup při reprodukci starších map katastrálních
(evidenčních), dále snímky nového mě)'ení a polních náčrtků. Plány (mapy)
katastrální ryjí se vesměs do hliníkových (aluminiových) ploten: pro polní
náčrtky stačí ovšem tisk bez rytí.

Dvakráte třeba však upřímně vzdychnouti nad vyloženým letáčkem,
kde čteme, že katastrální mapa zajišťuje veškeré majetkové hranice (?)
a dále, že katastrální mapy lze objednati. .. (1) Je pravdou, objednati
možno, ale obdržeti těžko. Zpravidla co v archivu map katastrálních
žádáme, zvláště místní tratě, je vyprodáno. Když ministerstvo financí si
vyhraznje reprodukční právo kat. map, tak ať laskavě také to právo vy-
konává a zajistí si tak slušný zisk z prodeje otisk&.

Nynější reprodukční ústav potřebuje dalšího vybavení tím spíše, že
zavalen jest pracemi ze Slovenska.

To tak mimochodem - jsme na zemědělské výstavě I
Výbtavka zmíněných úřadů měřických dobře zapadala do rámce

hospod:lřské výstavy a bylo by si přáti, aby příště v rozšíl'eném rozsahu
svoje poslání plnila. F.

J. Páni autoři se zdvořile žádají, by kresby, určené k reprodukci,
přikládali vyrýsovány a popsány. tuší a připojovali k původním pracem
krátké, několikařádkové resumé česky (event. francouzsky), aby tím redakce
byla podpořena.

2. V srpnu a září Z. V. jak obyčejně nevyjde.
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