
v BRNÉ, 1. května 1924.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHíH
Prof. dr. Jindřich Svoboda.

Prochází-li hvězda Sj jižně od zenitu meridiánem ZP (viz
obr. 1., kde P značí severní pól nebeský a Z zenit místa pozoro-
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Obr. 1.

vacího O), platí mezi její zenitovou vzdáleností Zj, deklinací Oj
a zeměpisnou (astronomickou) šířkou cp mista pozorovacího vztah

p=~+~ W
Pro hvězdu S8, která jest ve svrchní kulminaci severně od

zenitu, dostaneme obdobnou relaci
cp c= 0,,- Z".

Sečtením obou rovnic odvodíme
známý vzorec

(2)
pro zeměpisnou šířku

1 1
cp=2 (od- 08) 2 (Zj - Z8)' (3)

Známe-li deklinaci obou hvězd (Oj, o,) a změhme-li roz-
díl zenitových vzdáleností (Zj-Z,,), můžeme vypočítati z.emě-
pisnúu šířku místa pozorovacího. Vzorec (3) jest základem me-
tody Horrebow-Talcottovy, nejpřesnější to metody k určení
zeměpisné šířky. Volíme-li totiž llvězdy, které proch:ázejí me-
ridiánem skoro ve stejných zenitových vzdálenoste,ch, můžeme
mal)T rozdíl zenitových vzdáleností stanoviti tím způsobem, že
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mezi pozorováním hvězdy jižní a severní přeložíme stroj o 1800
a změnu odklonu dalekohledu od tížnice, kterážto změna jest
rovna měřenému rozdílu zenitových vzdáleností, odečťeme na
jemné libelle s dalekohledem pevně spojené.

Daleko větší přesnosti při měřeni rozdílu zeniťových vzdá-
leností můžeme docíliti, užijeme-li následujícího zařízení.

Nad rtuťovým horizontem H (obr. 2.) umístíme v rovině
prvního vertikálu zrcátko Z. Proti rtuťovému h'orizontu namí-
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rune v rOVlllemeridiánu dalekohled D. Objektiv dalekohledu O
jest postaven tak, že paprsky hvězdy vrcholící jižně zenitu (Sj)
odrazivše se na zrcátku a rtuťovém horizontu vstupují do
dalekohledu východní polovinou objektivu, kdežto paprsky
hvězdy vrcholící severně zenitu (Ss) po jediném odrazu na rtu-
ťovém horizontu vstupují do dalekohledu západní polovinou
objektivu. Volíme-li hvězdy, kteI'é mají při vrcnolení přibližně
stejnou zenitovou vzdálenost (Z,i, z.), můžeme, ani~ bychom po~
hnuli dalekohledem~ měřiti mikrometricky jako při Talcottově
metodě. rozdíl zenitových vzdáleností.

Největší výhoda této metody spočívá v tom, žle odstraňuje
překládání stroje mezi pozorováním hv,ězdy jižní a severní,
kterážto okolnost u Talcottovy metody jest přesnosti značně
na újmu. Lze totiž neproměnlivost postavení dalekohledu vůči
rtuťovému horizontu mnohem lépe zabezpečiti než při Talcottově
metodě vůči libelle, nehledě k tomu, že je možno také pro-
vésti pozorování, je-li doba mezi průchody Hvězd velmi krátká.

Splnění důležitého požadavku, aby rovina zrcátka byla
kolmá ke rtuťovému horizontu, zajistíme si takto: umístíme
stranou kontrolní dalekohled tak, aby osa dalekohledu směřo-
vala do středu průsečnice roviny zrcadla s rovinou rtuťového
horizontu. Není-li zrcátko kolmo k horizontu, vidíme. každou
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hvězdH v dalek6hledu dvojitě. Docílíme-li změnou sklonu zrcátka,
že ob~z.ky téžghV'ě~y se pT'ek-lyjí~ postá.vRi jsme zrcátko
kQlmo ke rtuťovémuhorizontn., :ool»ť V' tom případě paprsky
dopadnuvší nejprve na zrcadlo a 6dtazivší se pak od rtuťového
horiu>Mú jS()'U rovnoběžny I! }ÍQpnky, které, dopadly nejprve
Hal rtuťoyý horizont a odrazily se pak od zrcAtka. Změnu
$klonu zrcátka provádíme vhodně umístěným šrooberm Jedná-li
;;ItL () zvlášť přes-n.éměření, tato kontrola nestačí, neBoť může
vzniknoutjmalá chJ~ z81vi~llá ne'správnou fokuS9oCí,když
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Obr. 3.

totiž ohnisková rovina okuláru nesplývá s ehnisKovou rovinou
()bjektivu 1)~Vliv této chyby zmenšíme, volíme-li kekontroloe
dalekOftled s velkým objBktivelU značné ohniskové dálky, a
užijeme-li pokud možná největšího zvětšenÍ. Ja.k lze tuto chybu
()dstraniti. zmíníme se níže.

Otočení zrcátka kolem osy vertikální nemá vlivu na po-
zorovanou zenitovou vzdálenost hvězdy, neooť úHel, který s osou
vertikální svírá paprsek po odrazu na zrcátkna rtuťovém Hori-
zontu, se nemění, jak bychom se jednoduchou úvahou geo-
metrickou' snadI'l.o.mohli pfesvěděiti. Zbývá tedy vyšetřiti jen
změnu zenitové ,vzdálenosti způsobenou tím, že .při otoěeném

1) Nušl-Frič: Studie o cirkumzenitálu (Rozpravy Akademie, Roč. XII.
Tř. 2, č. 21.) nebo Etude sur l'appareil circumzé:nithal, str.5'(\(Bulletin international
de I'Académie des sciences GeBohěme, ]903).
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zrcátku pozorujeme hvězdu mimo meridián. Změna ta jest
obdobná změně zenitové vzdálenosti, když osa dalekohle<lu není
v rovině meridiánu. proto korrekční vzorce odstraňující obě
tyto chyby odvodíme najednou.

Budiž (obr. 3.) DZ největší zenitem Z procházející kruh,
v jehož rovině leží osa dalekohledu. Na tomto kruhu, odklo-
něném od meridiánu ZP o úllel k, jest hvězda severní S. při
průchodu středním vláknem. ZM budiž největší krulť, v jeh:o~
rovině leží zrcátko, a ZK budi~ největší kruh, v jehož rovině
leží kolmice k zrcátku. Označíme-li ft úhel, který svírá.
kruh KZ s kruhem DZ, jest kruH Sj Z, na kterém se na-
chází jižní hvězda Sj při průcHodu středním vláknem, odkloněn
od kruhu DZ o úllel 2 Il. Označíme-li pozorovanou zenitovou
vzdálenost hvězdy severní z'." Hodinový úhel 'C. a deklinaci
její o., dostaneme ze sťérického trojúhelníka Z S8 P, kde P
značí severní pól, vztahy:

sinz'8sink= cosO.sin 't. (4)
sinz'. cosk= sin o.cosq>- coso. sin cp cos't. (5)

CQS z'. = sin o.sin cp+coso.coscpcos't.. (6)

Násobíme-lirovnici (4) sin ~ k a rovnici (5)cos ~ k, obdržíme
sečtením po snadné úpravě:

sinz'. = sin o.coscp- coso.sin cpcos 'ta+ coso.si~ 'ta tg ~ k.

Když k této rovnici násoooné cos cp přičteme rovnici (6)
násobenou sin cp, dostaneme

sin (z'.+ cp)= sin o.+coscpcoso.sin 'tatg ~ k.

Klademe-li v této rovnici na základě relace (2)

o.=z.+cp,
kdc z. značí zenitovou vzdálenost hvězdy severní v Hoření
kulminaci, obdržíme :užitím a.d.dičního teorému

2. 1 (') (+ z.+z'.) .1" 1 7sm2 z. - z. cos cp --2-- = coscpcosu. SIn'tatg2 ft.

Je-li úhel k malý, můžeme v argumentu cosinu na levé
straně rovnice klást

+ z.+z'. + .1' kcp 2 =cp z.=u., ta že

.1(, ) 1 . 17sm2 z.-z. =2coscpsm't.tg2,f.

Obdobným způsobem najdeme z trojúhelníka Z Sj P
pro hvězdu jižní

sin ~ (z'r~ Zj) = ~ cos cpsin 'tj tg ~ (k +2ft). (8)

(Pokrač.ování. )

1924/68



Zkouška d~obnomě~nébo š~oubu.
Ing. Ant. Štván.

Velmi důležitou součástkou každého mikroskopového
theodolitu s bubínky je drobnoměrný šroub, jehož chod je nutno
pí'ed upotřebením stroje vždy řádně vyzkoušeti; jestliže jsme
se jednou přesvědčili, že pracuje uspokojivě, věnujme mu tím
spíše i dále občasnou pozornost a zkoumejme, zdali netrpí ne-
pravidelnými chybami, které nám mohou býti nepříjemné proto,
že jsme s nimi nepočítali. Prakticky je taková zkouška ~
při níž se shledá, že drobnoměrný šroub způsobuje nejistotu
v měření - již proto cennou, že nehledáme vinu v dělení
limbu. poněvadž toto nemůže nám ani při nejlepším prove-
dení poskytnouti v takovém případě bezvadných výsledků.

Příčin, které způsobují nepravidelnosti v chodu šroubu,
může býti více, a vyv,ěrají většinou z nedostatečné péče o stroj,
ať již vznikají z nečištění stroje, nebo prudkými nárazy při do-
pravě, či opotřebením závitů a p. Odstraňovati tyto vady nebude
vždy stejně snadné, snazší bude namnoze jim předejíti, pokua.
to bude v moci pozorovatele, nebudou-li totiž způsobeny chy-
bami v šroubě samém, nebo jeno uložení.

O existenci chyb nepravidelnýcH se přesvědčujeme tím,
že několikerým otáčením zastavujeme bubínek při utažené alhi-
dádě na témž dílku limbu a soudíme na správnost choa:u teHdy,
dostáváme-li přibližně stejné údaje na bubínku. Pro posou-
zení této správnosti bývá uváděna hranice 1/150 otočky bubínku,
t. j. rozdíl mezi nejrůznějšími čteními nemá přesahovati u strojů
prostřední kvality ;uvedenou hodnotu.

Ohyba, která se dá určitým způsobem stanoviti, je způ-
sobena řezáním závitů, a té říkáme periodická, poněvadž
z její povahy můžeme souditi na to, že se nám při stejných
postaveních šroubu bude opakovati. Abychom ji mohli vyšetřiti,
potřebujeme stanoviti úhlovou vzdálenost co možno maléh'o
intervalu na dělení. Poněvadž u mikroskopových strojů odpo-
vídá pravidelně nejmenší dílek (5' nebo 10') jedné otočce bu-
bínku a my chceme zkoumati chod šroubu právě v tomto roz-
pětí, užív;ime pomocného indexu, který je od nejbližšího dílku
vzdálen asi o 1/5 až 1110 otočky bubínku. Takových pomocných
indexů nacházíme na dělení jen u nejjemnějších' strojů, a tam,
kde nejsou. pomáháme si na př. vh'odným volením nahodilých!
rýh, nebo určitých částí číslic a p.

Postupujeme pak způsobem prof. Reinhertze tak, že uve-
deme bubínek na O a mikrometrovým šroubem alhidády zasta-
víme mezi niti pomocný index, byl-li volen za dílkem ve směru
číslování limbu. ;Pak otáčíme bubínkem, až přivedeme niti
na dílek limbu, mikrometrovým šroubem alhidády posuneme
zase index mezi niti, a tímto způsobem pokračujeme dále, až
přejdeme celý interval limbu; je to vlastně obdoba měření
v repeticích.

Můžeme předpokládati, že z řady takových' pozorování i1,'

i2 •••• in, bude představovati- pravou hodnotu po~orovaného inter-
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valu aritmetický průměr ip a že tedy rozdíly i,,-il> ip-is,' ..•
ip-in jsou vlastní chyby. Vztahujeme-li tyto chyby k určitým
polohám bubínku a nulové poloze přisoudíme chybu O, pak
můžeme stanoviti opravy takto:

Pro čtení to je chyba O,
" "t) " 1. ip-i),
" "tj " 2 . ip-i)--i2,
n "tn n 'ft. ip-i)-is- ••. in-
Otení tI' ts .. , tn tvoří řadu, v níž graficky interpolujeme

hodnoty oprav pro libovolné postavení šroubu drobnoměrného.
Tímto způsobem byl vyzkoušen mikrometrový šroub na

1. mikroskopu Fennelova 25 cm vteřinového stroje č. 14.163.
Tento stroj má nejmenší dílek na limbu 5 a bubínek je dělen
na 300" pomocný interval je umístěn u dílku 100 05', ale
poněvadž je 2', zvolil se interval menší u dílku 3490 tak,
že rýha dělení a vertikální část číslice 4 tvořila úhlovou vzdá-
lenost jen asi 40". Měřen byl interval v 8 polohách mikrom.
šroubu a sice tam a zpět. Během každého měření tam i zpět
bylo šroubem několikrát otočeno na prázdno a pak teprve vždy
zastaveno. Měření bylo pak ještě jindy dvakrát opakováno, po
každé při ostrém umělém světle, a dalo tyto výsledky (viz tabulku
strana 70).

Z diferencí se dá sestaviti diagram, z něhož, se graficky
stanoví oprava pro libovolné postavení šroubu.

Jsou-li opravy malé, neopravujeme čtení tímto způsobem,
nýbrž vylučujeme vadu v drobnoměrném šroubě tak, že uspořá-
dáním pozorování hledíme docíliti vždy jiné postavení šroubu.

Pvo 6 ětá h v • I" b 1800 On/l 'b vrJ v C na pr. neposunujeme lm us o -6-= DV", ny rz

300"
o 30°+-6- a tak vystI'idáme souměrně celou délku mikro-

metru. Tento jemný posun předpokládá ovšem repetiční mikro-
metrov)' šroub, jenž u Fennelových strojů uvedeného průměru
schází, ač i tam je možno ručním posunem, ovšem namáhavě,
ale přece, zastaviti v mikroskopech libovolné čtení limbu.

Oteme-li bubínek na obou sousedních dílcích, pak je nutno
vyzkoušeti drobnoměrný šroub po délce, odpovídající dvěma
otočkám bubínku.

Zprávy literární.
Recense.

Dr. Haus D o c k : .Photogrammetrie nnd Stereophotogrammetrie.
Druhé vydání. Vyšlo v "Bammlung Go'scJhen", ná]Madelll fy Walter de
Gruyter et CoIIlip.,BeJ1lín, 1Ji'pslk:o,1923; &tran 131. Cena asi 11 K,č. Autor
této knihy, před lety p'wfe&or ryšší lesnroké školy V' HraniciCih na M'oravě,
p·o· váJúe ředitel ,,8tere1ogmphik" ve Vídni, nyní docent vysoké školy
zemMě~skétamtéž, uveřejnil 'první vydání v r. f913. Zájem o ni Zlpl1sobil,
že Mhem váJlky byl'a rozebrána. Nové vy,dáníponechá,vá voe.lku hl,a,vní
rozdělení nezměněno, ale v d1etailech m~s,ty p,rovedeny úpravy text,ové
dleJ1O'zvoje vědy fot,ogramet.rické. \
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V oddíle I. "P h ·0 t 'o g r a m m e t rri e" vYlpisuje dr. Dock onli část
vědy fot.ogrametrické, pif.o krterou užívá .se. nálzvusrtolová či ,průsek'ová
mf,toda. Předvádí jednotlivé ItY'PYstarrších te'od~Htů a universálni foto-
teooolity sys'tém Schell, Heyde, BreiJtlhauprt. Nato uvádí zákIlardiní po-
matky o prvdch fot,ovyměřovackJh (měřeni ohniskové délky, úhlů fu sním-
kovýchsouřa.dnic) a načrt:ivá způsob IpMití jedné fot'ografie (území
rovinného) a· dw.lu fotografií (území tvárlivého) ke ·konstrukci plánu. Ne-
opomínaje a,i'lpoň stručně pod~ti 'polpis pomocných přÍJstrojůodměřovacích
a vynášecíoh, vkládá do t.OIhoto oddílu nově pa.rtii o ·zrcadlové f'0'togram-
metrii. V kapitolce 'prro,vádění f,otogrramet.ric.k'ý;ch měření líčí přehledně
a vý'sUžně činnos,t polní.

Oddíl II. "S,tere,ofo,t,ogrametrie" ~íná /popsáním základú
stereoskopického vidění a měřeni dáJ:kového ,pomoci s'tereotele<rJle,tru.
Nato :popisuje tyipy Zeissových fototeod,olirtů (s ,pevnýimla vym.ěniJtelným
teodoHtem) pr,o hěžná měření IpOlZemníi námoiíská, nevyneciliá'Vaje zminku° 'Slte're'okomořepro vyměření j)líozkýich 'P'ředtmětii. Potom teprve na.zna-
č,uje teoretIcké základys'te,reofotome,tody, a to přípa,e! 'olspa,rale,lních, k:on-
vergentnÍJC;h i dive,rgentníe.h. VÝ'počtu ohY'b sOllJťa,cJ1nic·'prostorových, chyb
n'lls,ledikem isklionu a .ot,OIčeníplot.ny vyhrwž-ujepříslušný od!S'tavec. V hru-
bých ry,sech !pojednává o 'p'řÍJpra.vn}~clh'pracicili geodetických, jež pTi'edfoto-
měřením tře ha konat. V cLalším'p'opisuje polní .výkon na stwnovi:sku (foto--
gmfování, měření základny) a 1p1ři:krořJu,jekohs.a,žnějsímu vyUčení funkce
a~.'llžití_stere~k,o!lnparátom, ;stereooutogmrn M. 1009, 1911 i 1914,~ojedlJ1av
pi'edtímo grafickémpostllJpl1l 'při vY'prooová.ní 'plánů z jednotlivých hodú.
- .' Způ:sob vy.p1íámí~je vedéh myšlehk!(}u sihrno'llti hoha,t,QIUlátku v IlJla,lou
příručku, tak aby nezas:věce'liJci bylo možno zi:skat IplOltřebnéJhopouče.ní.
A,utm' pl3.t.rně úmyslně p,o~iednal ,výhradně - krom čtyi'st.ránkového do--
(latku, Merý je věnován letecké fotograme,trii -o f.otoaněřenípozemrním.
Snad ,bylo hy místno uvé,Sti v knize, opaltřené mnoha zdařilými ohrar.y,
že do nedávna p.řísné dělení rJl'0jmu fotogrrametrie (stolO'vi) a Site,reofoto~
gTametrie je,st dnm; ji'ž tr,o'chuzvikláno, nehoť 'pdncilpy ,,:srtolové" m1etoely
jsou užity i :při autdkl3.r1,ogTa,fru,který podobně jialkostereoout.ogTaf je budo~'
ván na efektu st.ereoskopick:ém.

Knilli'1 Doclwva jo 1P'llblil1:a,cícennou apatrno z kalMIé stránky, že
psal jiocliborník, ,o'vládající teorii i 'jlQ'axi d,ok,onale. DO'j)()Il'f\lčujemeji
p·rot-ovšem intere,senrtům. Iuž. Jos·. Růžička.

Nové knihy.
Astronomie sférická. NaipsaJ Dr. Jínclř. S~ohoda, 'P!l'Of.vys. učení

tec1m. lJithografované vydání předlná.šek, kona.nýe.h na čes,. vys. učení
techn. v Praze. NáIdadem Úst,řediní vydamtelské komilSe a S<polJk'upOIslu-
('hal~ů zeměmlěi'ičstvi za ,podJpórymin. <školství. PraJJJa 1924. ,Stran 367.

Paměti a doklady o staroěeských mírách a váhách. Sehraj a složil
August Sediláčerk. Praha 1923. Nákladem Oeské Akademie 'Věd a umění.
St,ran 498. Cena 60 Kč.

Nutnost péče o výstavbu obcí venkovs,kých. NalpMI Dr. Oto Fier~·
linger. NáJda,dem Malsarrykovy Akademie Práce v PraJze I, č. ,po 606 a
v 'komisi Fr. Řívnárče, Praha, II, Břílk'OIP~24. Cena 3 Kč.

Entwickelun~sverfahren zum Aus~leichen ~eodatischer Netze nach
der Methode der kleinsten Quadrate von H. B.oltz. PubHkace prruského
geodetiúk'ého ús,tavu v Postupimi N. F.. 90. Berlm 1923. Stran 108. Cena
6 hiliO!llůma.rek.

Odborné články v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické; Č. 7: Ing'. F i e IroJing e 1', Sta-

v'ehní Ipoměry v :průmysJ,ových krajiná"c.h. F., Qsi,clllova0íkomise pro Prusk,o
a,.PoznaňJsJko; Č. 8: Ing. J,os. K ř ,ov á Ik, ZčimlOlsti ·tJriangulaiční kance-
lúře mirris.te:rsltva fina-ncí. v :r. 1920 až 1923.

Věstník inženýrské komory; Č. 7: NelsnesitelnéIJiOplatky za vy-
měřování 'PrOIZemlků.Ing. B. F li r 1& t, Útok nac.ivilní ge()met,ry.

Věstník pro vodní hospodářství ;č. 1: Ing. J. R a c e k, Zavodňo-
vání vk,rajinách chudých na .s,rážky ,dešťové; Č. 2 ,a 3 : Ing. R. Jan o t a,
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Půdozna~ecký odklad meEoračních Ú!praN; č. 4: dr. K. N a v r á t U,
Zpráva o ip'r,ojei@tuna úpravu Dy1jeod: F1rejlštýna po ZnojIlllo ...

Jaurnal des Geométres-Experts; č. 37, ["o 1923: R. Dan g e r,
Tria.ngula,tion. - Le point 3JpiplľoCJhé.- La nouveHe regle a BaJcul
Barbotheu. -4 La nouverllecarte de F~·ance. Pe dr ,o di e C a s ta 11 e d a,
La 'p'l'ofeSl&ioo.cLu géometre en Esrp:agne; ,č. 38: D e ,s 'p ia u, Tachéomětre
de íPrédsioo Morin-Despiau; č. 39, r. 1924: M. E. P rév ot" Rwpport
rělaHf a ,l'exéolltion. . d~ns lel'; 0010n1e8 de niv·eil1ements généraux.
R. Da n g e 'r, Remenhremelllt ;č. 40: TModolite uID",e,rsel Wild. A. Ma r-
c han d: Intelipolateursy,steme Marrchand; č. 41 : Ph. Jar re" Cont.róle
de lectllfe1s ,d'OIľientemenrts et des leotures; ,d'angiles a 1'aidie d'un gooio-
met.!"e. - RWPP'OO1tdu depart;eme[JIt fédiéra~ de j'U1stice et police 'au Conseil
fMéml concem:ant le J}lan général d'exécution des me'!lJsuratiorus oodastra-
les en Suisse.

Zp~ávy spolkové.
Jednatelská zpráva Odboěky Spolku ěs. zeměměřiěů v Brně za

rok 1923. RáA1 íby;ch vám sdělill, kolegoiVé" ,že reformla našeho ,studia je
usk:utečněna a zaji1štěno ,přeřruzení geom8'tIľů-úře,dniků rl'o&k'llpiny A,
aviŠa.I, hohužel ne}sme dosud tak daleko, a Já ves,vé z'právě obmeúti se
ml1sím na drobtya drobečky, které j,sme na:sbíra:li. O 're,formě s,tudia as,poň
se vá,žně jedná, ale ,skupiny A dOiČkálll1e'se ,be7Jpochy;by až 'po ref()lľffiě stu-
<1ijní. J,iJsto je, že dosáhneme obého,av'šak na ·otázku kdy? - není. ještě
uspollwjivé ·odIPiOověldi.Jak známm, měl <Výbor v dohodě 'B Úistředilm při-
pmvitů lik:Wdl3Jci Odb.očkY. Nestal,o se rbak proto, že z1llÍllěné jiJžpředpo-
kl3Jdy nebyly svilněny, Il. pak i znění l>t3m,ov je tu vá.žmou tp'řelkáiŽikou.
Třeba, aby dm.e,šnímlná s,c.hů·ze·otálzku ,tuto znlOV'\1Il1váJžila. Ještě loiílslcOOO
robl uvítJaJ.í jisme v naišem ,stlřediu milého kolegu, 7Jdaltntého iPlľa.c,ovníka,
prof. v:Iad. FilIkuku, lsterý ~áltil ,se k náim z jihosJovamského Zagrebu.
PNbm1i j'sme jiej d,o Výboru Odlhoi'íkyaraidJovati se můžeme z jeho počinů
ve iP1'OISlplěchnaší věd. Ta.k na liJstojpillJdJovéč.lenslké ,slchŮlÚ,s.ezná-mU ná-&ve
&V1épřednášce ,s účelnýun yYlU'tltíro JmtmstráJní 1IIlIaJ}Yv :praxi měřické.
Doufejme, že <přednáiška mk ,zá.vaJŽná IOOjde také vý!rllJ7;Uv člámlklll naiŠeho
věstníku.

Dále má ·kol. Vl. Fllkulka zá,sluh'1l',že lconečně plOmýšdime vližně
na vj'ldiání k!alendáiře geOlIDe-trů. Redlallmi rtéto vímé :pmnů<'Jky převz·al
jmenovaný ,s llalšfm ,p,ředlsediou IPl'Of.direm AJ. T]Clhým, a mohiu říci, že vy-
dání zmíněného kaJendáJiie je ~o příští l'Ok 1925 na.nej,v~~špravd,ě.podobne.
Kolegové se vy,zývají, aby v žádném pij'fpadě neodep'řeli ,slpolu'j)ráci.
V l,istolpad'll min. r()lkiu ul>kute'čnil'ase tJaké prohlídlm ,státní tri;a,ngiulační
k3Jl1celáiře, orldiělení 'v Brně, kde zajíma'Vé plol&udikya ,sděleni slyše.Ji jsme
od .piředrrlOlsty'vl'ch. měř. rady Ing.Al Šimkia. V lednu ,to r. [l,oSlkyt<1nám
zase miěř. raJdla Ing. J. Peňálz, :p.řednosrta měřÍJCIkého ,odd!ělení mě"ta Brna,
vítanou po-íJeži·toslt !shlédnouti a 'POIl'oYna.tipomucJky V'yjplsané ideo,ve 'sou-
těže na reg1ulaci vnitIíního Brna a města Hodonína 's ,plánovými Ipomůckami
P'l"'ošlé 'R'outěže ,města Bě,lehraid'll. Svým výlklm1em 1II3IbáOialnáis ·k,oL Peňáz
k vě'@,mu !zájmu o íI)lodohné lP,rá,ce.BotěŠii!tJeJ.no je, lŽe podiaři1o Soe,píI'O'saditi
koL Ivo Beneše ,c,o našeho zálSiÍ'l~pcedo :k'Olll:ÍiSe,pil'OrposO'l1zení regulamkh
náYľhů měsrta H(jdonína a dokOlllce i d'o obdobné ooomils,ev Bmě. Mimo toho
z.a'sedal náš .předrsedia v 'P'0r3Jdním sboru rpíI'O.01:41'ky regu13JČiIlíVel. Brna.

S povděkem ISoledovati mŮlžeme rprůisobení Illllišeho nového redaktora
,.Zeměnlěřičslk'ého větnílcu", kol. J. RŮ'žičky. jenž neúnavn.ě pracuje na
zd'okonalení ,slPo1kového čaISO!p;is,u.Méně potěšitelná je liknav'OIst v~acellí
pří'Spěvků a nesrovnalosti kO'ĎVícív l'o~dělení funlkcí s/p'ol'kového poklad-
níka, účeiÍillího 3, adll1inisitir3JÍ,OO'3.vě,g:tníku. Na 'pO;pud na.šeho předsedy
podnilkl1ult~sb~ka ve prospěch v Rakousku ,strádiajicího geodJeta Ant.
TkMho a kd'yJž neOlČeká'V'aně ~mřeJ, rp!ouž,ijese peněz k uctění :pamá!tky
v'rorf. J. LíČJky ·a ti) pro úpravu j€lhio hr:obu IlJa ústředJnim hpbiJtově v Brně.
Vedení této a:k~e iPlřevzoal nyní ,píI'Ofe'sOO1skýsiboQoľzd'ejšíčel~ké teohniky.
Vynechávla.je různé podlrUlžné věci končím Is'voji iklráJtkou jed!1ateloskou
zprá1vu IS přáním:, aJbyehom nerztráCelli víru v sebe oa n3Jděj.i vel fl{I)ll1ěl1í
nru1'ich Ipo~aldiavlků zvlálště. ('...eom. EmU FaliÍll1iS.,t. č. jedna,tel.
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· Zpráva jednatelská Spolku ČS. zeměměřičů v Praze za rok 1923.
Těším lSevždy plři čtení jedniatells!ké zpráNYI,že hudu mloC'i a1s'P'oňna,přiští
valné \S~hU'zik()lI]8Itatovati, že naše hlavní <srulJhiaJ, směřuJící k reformě studia
zeměměři.č'ského, setkalas'e Ikonečně s úSlpěchem. J,ak vállIt je, jistě všem
známo, dosud se tlak neista'lo, a,čkioliv vý-bor spolku snažil s,e vBemisila,mi,
doski k'OlIlečně příznivého l"olznodnuti. _

Mám dojem, že v řa,dác.h ge,om'e'trů na,sltailo .ta,kési ochaibnutí, což
ovšem !k dO!SlllŽenící:le nijak neplřiSlpěje. .

Hlavni sm.aha 'Slpolku byla věnována, ja,k již řečeno, ref.ormě geo-
dt,tického st:udila, ježto bez této reformy není naděje na 1Í!Slpě,chv žádném
f'měru.

Břehled celé1J.o hoje o ref,orrmu pooolvá Ing. 50Ulček v č'íiSJech 4 a,ž 10
Zeměmě,řilčsrkého VětJsník:u z r. 1923, a ka,ž,aému ze členů 'Slpollm jest jistě
znám. Pouze k vůlí retkajpirtul:aci uvá,dím vývoj událostí od p'os-lední va1né
schůze.

P,O a1nketě z 15. listopa.du 1922 (celkem jtž rtřetí ;poDVní: 8. dubna
1920, dmhá: 4. červtmce 1921), konané v mliniSlt·e,rsIÍNuškolství a n:il"odní
osvěty za úč:vsti -zásltupců miniSlterstva šlwlSlt'Ví, vys. škol techn. smě'l'lI,
Inženýrské kom-olry, J.ednoty úředně 'Ů''Právněnýloo civ. geO'IIl€,t,rů, slpolku
železničních zeměměříčů a miní,stel"st'Va, financí, na ní,žse jednalo o ,počtu
hodin a prředlměitech státních zk{JiU'šek,vyda,lo nrinister!sllJv,o šk;ol-sltviz1pr:llYu
o vý.sledlku této :vnkety výno1sem Čí'S. 141.315 ze dne 5. února, 1923, v niž
uveřeóň:uje jednotné llC,he'ma nové IStudijní OI811'D>VY pro ,s-tJudi= země-
m'ěřičs.ké na 'VYIS.šlrolách te,chn. .saněro. Pro jednotll:ivé t1IlI;uky iSltanoven
směrný počet týdenních hodln. ~alt.i'Žení kraž,dého :semesJf:,ru týdennimi
hodinam:i 'přednášek a cvičeni z nauk povinných í ,doiploručovaných má
se 'pohy'boOW11tív mezích 30-'40 hold. K výnosu Ip'ři!plojena, přehledná
tahulka.

Profos,ors,késho'ry vy.s. škol te-chnick:ých m~jí pod.ati,své ná,vl'hy
s o'hledem na disciplíny již ,předná,šené.

Vzhledem k tomuto výnosu žádaly odlborné kruhy zerněměřičské.
wby :P'roOfe,!>orskýshor vys,oké ško~y 'speciálních na,uk 'P,ři čes. vys. učení
te-c,hn. v Prruze s'Vola[ anketu, na níž hy Ise jednak info'l'lll'ovaly a, jednak
hy znovu tlumoiČilysvé přání.

Anket,a bvla :slkll!tečně ,svolána, na, dne 7. -dubna, 1923. Zúčalstmili se
jí 'Zá.S1tU:pdmínistersltva fin:vnci, triangulační kancelá,ře-, InlŽenýI1ské kom:my .
.Jednoty cilV. geometrů, zá.st,upd g'eiOmetrů z vod. země'P. úSlta,VU, klubu
IP.ě'S,tJskýichí že,lezničních zem'ěměřičůa SIP10lku posluchačů zeměměříčství
na vY's. učeni te·chn. v PralZe. Pro-děkan prof. Pet:řík refe,roval obšírně
ú s.olliČa,sném stavu refo,rmy ,~tudia a ,.;děllil návrh nového progTaIIIlu stu-
dijnrho, vy.prawvaného :profe'SOT'sk.ým :shorem 19 ohledem nazmí-něný již
výnos min. škú,ls,tví ze dne 5. ÚI1JOl1a1923, 'čí;;.. 141.315/22.

ÚěaSltníky atl!kety 'byla znovu q;,dŮtI'alZněna'p,otřeba rozšiřenídosa-
vMlníJho diV1ouletéhoučehného hěhu na od!bor 0tylřletý se dvěma s,tátními
zkouškami a 'P,rávemp,TOmočnÍ!IIl. Od této ,dlohy nesltal0 ,se v otázce
reJiormy sltudia nicpods,ta,tného. Nový š,lwIní rok' 1923-19024 za;hájen byl
opět bez úlpravy.

Ahy bylo m'o~no op,raviti chy:by, zpft.w!bené nesprávnýmiinfonna-
eemí ve Sopo,lku inženýrů a arc,hitektů, 'by;lí vylbídnuti na Ioňské valné
schůzí Čilenové našeho slp'olku, !1hy hojně ,ptřistUIPolV'aJi-za členy Spolku
č-sl, tnž. a arch. a utvořili ta.mz-á.jmov·ou skll'j)inu g-eomlet.rů vedle hrněn-
ské i v Pmze. T<l 'se také ,srtll>1026. května, 1923. PřeďsedoOu zvolen Ing.
Leipe.Dt, jednatelem prof. dr. RY'š,a,vý, zá'Sltupe,em skUJPiny v old.boTUIng.
Pe1iřík. P,rvni ,poraoCÍ této !skll!piny hylo olpTllNiti "Sta.novi.&.lťo"~J)olku čsl.
ínž.a afic,h. k ,reformě s,tudia g-eodetického. :Min",stel"StivošlwISltví a ná,rodni
osvěty zaslalo t{)tiž svůj návrh na úpmvu zeměměř.studía k vyj:Wření
Spolku ín,Ž. a arch. Úl'>tře·dí 81polku si o'Pět vY'ž:WaIo po'sudik'y odhorú.
NáJzo.ryodhorů nehyly -s,te.iné. Kdežto na IP,ř. odJbo:ry v Brně, v Králové
Hradci, Parduhicích a Ml. Bole'Smvi -se sta,ví za, ,polž:vďiavky ge·ometrů bez
výhrady, odrboryp~ažsiký a hrat1&1a:vskýs výhralCLou, 'postaviJyse odhol!'Y
v Ol{)lffiloucí a Košicich proti rozš-íiení s.tudia ;odihor košický později
zmc,nil je.Hě ná,hled. Zprac'ováním těc,hto po'sudků ,prQ ministerstvo škol-
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ství byl Ipověřen v Ú,s,tředí S. I. A. Ing'. Vrba, jenž došel k názoru, že
'pro pl'ohloubení 'studiasltačí ú[llně 6semestro. Po čtyře,ch semestrerc,h
skládala by se I. 'E,tMní zkouška, která byLa postačující ~o služhu u evi-
dence katas,tl"U, po dalších dvou semes1trec.h 'by bylo možno 'složiti
II. státní zkQ>u~kru.

Ve schůzi předst,avenslÍva dne 28. hřezna 19,23 byLo toto dobro-
z,dání Ing. Vrbysohváleno a ,p'od náJzvem: "Sta,novíSikJo ústJředí Spolku
č,sl. inženýrů aarchi>tektů" všem odborům ke k'onečnému schvále,ní
rozesláno.

P,o ustavení zájmc'vé skwpiny zeměměřičské ,pd'i ,S'pol:ku inž. a arch.
v P,mze vyp['a1c,ovala ta!to norvý ruíVJ1h Zlprávy 'a fOIzeslalli jej v,šem od-
horům S. 1. A., aby mohly zaujmouti nové s,taruONi,sk,o. ,Podobně i skupina
země:m:ěřičů !plři S. I. A. od:ho>l'Uv Bmě vypmoova1a návrh na změnu
usne,sení úst,ředí ~'p'olku. Nej'P,rve změnIl .své půyO<hJ,í usnesení odbor
v Košících, kde na valné schů'l.Í, konamé ve dnech 20. až 24. července
1923, hyla 'záS!luhou zeměm'ěřiJčů !3,tátnkh d'rruh uznána nutno'si c'smi-
seme,stl'Ového ,odbmuzeměllnlěřiěského inženýil'SlÚvíse dvěma státními
zkouškami a~ávem prClIllJočním. Přija,táre,soluoe uklá.dá ústředí Spolku
čsl. inž.a a.rch., aby znovu projed'na,lo poža,davek' g'e,ome'tnlo ro,zšíření
studia ze čtyř' na c'sm seme,strů a jej ja:k1o'o,právněný (L0p'omčilo.

Výs'ledek této ľeso.luce dosud znám není.
Též na člens'ké s,c,hůrzi .,.Jednoty ČIS!.úÍ". aut. civ. geometrů v Praze",

konané dne 16. IJ.f{)since 1923 v Bruě, byla ,p1řija,ta ,resoluce, žádající zřízení
8 sem. cdhoru zeměměř. in'ženýl1S,tvíse dvěma státním~ zkoušk:a,mi ap.rávem
:prOffi'oonim, a zál'oveň vysIorvujicí se rp'ro1ti zruiŠ,ení vys>oké ,školy speciál-
ních naukp'ři českém vys. učení techn. v Pmze.

Z jiných ak'CÍ uvá,dím, že na žádost S'p>ol:ku osI. zeměměř. byla
udělena min~sterstveiIll školstv.í a nár. os,věty subvence 750 Kč na. vy-
dávání Věs:mikiu, up,ozoměno na novou úlpmvusltalve'bnich živnos,tí, při-
pravovanou min. obchodu, a podán ro'z:klad pl'Oti návrhu, a:by mohli ,nar-
c€llační plány 'Plfováděti též ,stavitelé.

Intervencváno u minL~tna. Bečky ohJedně rozpočtu.
Styky skJolegy ~ranoou7Jstkými ibyll.y stejně sl'dečného rázu ja.ko

v lete,ch !předchozích, a red~jkce ěascpÍJ8lU: "Jo.urrIla1 des Géometres, Experts"
vz.piOlIU'Ínájich ve svém únorovém čí:sle a vřelými slovyzdrnví geometry
zl'lIl1ě,s níž Francie Ulzavřela Ip1cHtickéslplOjenectvi. Prakticky osvědčili kole-
g'ové franwuzš'tía 'lJejm. Ing. Danger své 'P'řátelství kclegovi PO'tužák;ovi,
který dlelI téměř celý rok mezi nimi.

Odlb'očka Sp'0,Lku čsl. zeměměřičů v Bmě konala řádnou valnou
schůzi v neděli dne 17. únO'l'a t. r. a S'P'O'lek,PO,shlchačů zeměměři0s~vi na
čers,kém ,vys. učení te'cihnickém v Praze v liistoiP~dě 1923. Je důle,žito
uvést, že v Bratis,Lavě ustavena byla zájmo,vá skup.rrla rpři S. 1. A. dul'
2. února 1924. Spc,lkem vydáno za red,akce Ing'. RMi'čky a sipolupůso12ení
redakčního vý>bioru de'setčÍ'sel Zemělll1:ěřič'skébo Věstník:u, kde vedle
článků odhorných sledovány velmi čí.le všechny sltav;ovské otázky.

Administrační služba funglOvala taktéž ,bezvadně. Zdálo by se, žt>
zeměm.ěřiJč'Í se p,říEš rozlptylu\ií ve SIp'oHoové činoosti,žetvořízájmové
sk1.llpiny ve S. Čs. 1., ale jak z:řejmo, jsou nuooni ,p1ra-c,ovati na několika
fronltálch součalsně, což žádá, a.by všichni zeměměřiči zúčwstnilise nejen
spolkového odlborného života, nýthrž aby 'Pmc'ovali též v politicky-ch st·ra-
nách, ,snažÍiCe ,s,e inf,ormovati veřejnos1t o významu své práce ve státě a
pro jeho rozvoj. Přednesl Švec.

Zeměměřiěská skupina při pražském odboru Spolku ěeskosloven-
ských inženýrů. Na základě návrhu zeměměřHSské ,skrupiny 'Pražské z loii-
,ského mku a vrzhJedem na ,sljezd:ovou rooolooi v Košicích ,přijatou; za-
býval se ,od/bor ,prra,žský otázkou, má-li pod:p'0rovatisnahy. našep'o pro-
Moubenístudia. Vý,sledkem jednání hylo usnes,ení rze dne 10. března 1924,
ktmé 'P,ředáJ1o >bylo Úistředíve ,znění náJsledudkíani:

O od bor P r a h 'a S. 1. A. 'P od p o II' U j e ,s n a. h y z e'In. ě ID ěř i č~
ské skupiny 'o prohloubení siudia zeměm:ěřič8kého
v 'p,řed,pokladu, 'že 'p'rohl,oubení t.ohoto studia nehude
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míti za dů,sledek rOlzěíření jejích, oprávnění civilně
t ec hni c k é h Q.

Úpra-vuosnovysltudijní a rozvrhu ponec<1láváme
sborům profesorským' vysokých :škol technickýeh.

Z Jednoty čs. úř. aut. civilních geometrů. Pra.00vní a správní výhor
"Jednoty" konal svoji řádn'ou s,c,hůzi v Praze dne 29. března t. :1'. za, hojné
účasti ,činných členů. '

Kol. předseda podal stručnou ,zpráJvm o MwdkéIIDI,průběhu Sochůze,
svolané k jmenování kandídátů do 'předJstavenstva Inženýrské lwmory.

K,ol. Janč referovalz::vse 'o náVl1hu 'kandidátů do ,pd'oostavenst,va
Inženýrské k'omory na Mor:vvě a kol. TaJaš podmobdobný referá,t ze
Slovenska.

Na M.oravě a na Slovensku hylo volen1o hlas()IVacími Hstky.
Kol. Ftil1st poděkOJVal jménem "Jednoty" kol. Kodlovi za obětavé

a houžeVTIa,té hájení zájmů civ. g,e,ometrů v Inženýrské komoře v uply-
nulém období.

Dále jednáno bylo o zadávání ee,lého ipď'ídělového řílzení Státním
pozem]wcvým úřa,dem.

Z 'P'olitické ,st1rany a~rární byl podiJ.tilknut na celý stav civilních
geometrrů ne,op.rávněný útok :POIS1, Marchou. Na,padil uáJ&v deníku "Ven-
kov" (dne 13. února 1924), kde otískl zeměměřiěské sazhy a ,srovná,vá je
s cenami, jaké 'platí ,pm .státní ge,ometry. ZasJali Jsme na ,onen článek
odlpověď do Venkova (kol. Ftii'st), kte,rá ale nebyla lU'veřejněna, a,ž 'teprve
na podání Inženýrské k,omo,ry 'So\l tak stalo.

PodJe druhého článku poo,sl MJarchy, vJ'IŠléh.oop,ět, ve Venlkově, dá
se souditi, že článek ten byl iuo;,pirován některým ,s,tátním geometrem,
který o ·pO'VOI1ániciv. geometTa ,po rst,ránce Obcihoidně-j)lfa:ktické není
orientován.

Na druhý článek posI. Mamhy bude odp'ovMěno ve Věs,tníku In-
ženýrs,ké komory.

V této věci byla ,podniknuta také interV'ence u zemského finančnÍJho
ředit,eJ'ství, kde věc byla ,řádně osvětlena.

Po deba,t,ě, k.terá ve věci té nas'tala, byla usnesena rei&oluce, jež se
předloží valné hmmJadě Inženýrské komorry. Dále 'Přednesl! kol. K~IIus
t,ři náv'l'hy, týkajici 'se ,s,tavu a oprávněni c,jv. geometrů, které zas,laJ též
..Valné ,h'l'omadě In.ženýl1s,ké k'omory", týkající se '&t:vvua o'prá,vněni civ.
geomet,rů.

Usne,seno vš,echny tři návrhy jeho na Valné hromadě In:ženýr&ké
komory podpo0'!1ovati.

Po vyřízení různých referátů ,přiděleným P.řec!stavenstvem Inžený,r-
ské komory jednotlivým členům :pIředistavenstva a po vysvětlení dotazll
přitomných ,koJeg'Ůschůze sko'llJčen~.

Příš,tíschůze pracoVTIiho 'Výboru koná se dne 3. května o 7 hod.
večerni v Praze TI, rest1aura·ce Bohuslav, Oeletni. ulice č. 13 n.

V Nymbrurce dne 2. duhnla, 1924. Ing. Pmkůpek' Frant.
Zpráva o valné schůzi Spolku čs. měřičských úředníků státních a

státních podniků, konané dne 25. března 1924 v Praze. Schůze byla z,a·
hájena 'proslorvem p.ředsedy ikoJegy Sůry, který vítá pří:tomné, kteří se
Ae~Ii v taJ{ hojném ,počtu, o:hozvláŠitěkolegy ze Sloven&ka a MoraJvy, pak
p. ,prof. dm R)"š'a,vého, jenž ,se dos,tavil 'C'O host. Poté v~pom1ná zemřelých
kolegů SchUlStra a MacJhá.čka. Přítomní uctili jíc,h 'pam'á,tku povstáním.
Kolega Rudolf Schuster 'z Čáslavi děkuje za projev [piotyse ,strany s'polku
k jeho zesnulému otci.

KOIle~aŠrů'tek ujímá se referátu o stavovrských otázkáohstát,ních
zaměstnancu vůbec a měři:c>kého úřediniCJl:,v'a,z,vláště. PoukazuJe na těžké
úkoly tohotoúřednictva a ,vyslQIVUjeobavy, !zoo,Ii měř. úředníci zmohou
v!<echny práce, ,spojené s technick'ýim 'p~olvedenimpozemkové refo'l1lllY.
Končí pi/'áním, ahy ú.ředníC't,vo vy,slok,oškolské a středoškolské se .spojilo
za účelem hájenís.poJečnýe1h Q;ájmů. K návll'hu kiolegy Če'l1llláka uloženo
výho:ru, ahy ve ,smffi1l tom učinil kroky ve Svazu ,vys'dkoško.láků.

Kolega NáhIilk: 'referuje o stavu refrormy zeměměřičského ,studia.
zdůrazňuje 'potlř,ehu této ,reformy a poukazuJe na to, jak nes.prá.vná a zlo-
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my,g,lná jsOlU tv,rzení, že tato otáJzka byla vyV'olána pOllzesnahou státních
geometrů po dosažení skupiny A.

N<3Itokole~ štěpánek z Bratislavy ':lJmiňuje se ostavu, vyvolaném
nedostatkem ;pe!l'sonálu měřického na Slovensku. Do debaty o této věci
za,sáhli kolega msař, čemus, NQV:ÍJk a 'p'ředseda. Usn€seno, učiniti po-
třebné kwky 'li ministerstva financí.

Zprávy jednatelska, pokladní a revisiOfů! účtů schváleny.
iPm přiští I'ok ,stanoven členský ,pifLspěvek 40 Kč a kr,omě toho

10Kč jakopříp3ldný sje:lJdovýpřípla.tek.
Pří,spěvky iodJboček zůstaly nezměněny.
Poněvad!ž někteří členové odbOlČ\ky j>loiVenské nepJatí řádně člen-

ských příspěvků a odhoěKa se ,ocitá v dŮJsle'dJku :toho ve finančni tísni,
byl10 usneseno, dMi jí d3lT 250 K;č azáll1tu'P'Ci .odbočky moraV'ské 'Pl'Ohlási!i,
že hudou ~ed:ěti ;pros'aditi dar 'V téže vy,ši iOid odbočky jej1ch.

N3Ito Ise schůze na hodinu přerulŠuje.
Odpolední jednání zaháljeno volbami. ZV'oleni: předsedou ~ůra,

místopředsedy Baar, KliJmeša NáhHk, j.ednatehlm Prokop, zll!pisovate}em
Guldam a pdlcla;dJníkem Škopeik. Členy výboru: šrůtek, Novák, Bartůňek,
PotŮlček, štěpánek, Císa'ř, náhra,dníkyPolívka" Čermák, Persein, Pechr,
Rosenhaum a ,l:3tis,revisoOrY účtů: HáJva a Jelinek. členy ,smírčího soudu:
Mrázek, Moce'K, Králtký, Fejtek, HI'síika. Delegá:tydosvll!zu vysoko-
školá,ků Jelítnek a Hednář,do StavolViské rady Náhlík. Dále hyli ustano-
veni d'ůvěmí.ci pro jižní, východní, zápa,dní a severní Čechy, a to kole-
gové: Mrá1zek, Šrůtek, Čemus a Šimáček. Ti budlouzváni k důležitějším
"\-ýborovým Ischůzím.

V,olné ná,V'l'Ihy d'O!šléze Slovenska byly většinou rázu všeMednic-
kého a hylo uSll1eseno doporučíti je IKpři8tlušnému,projednání Svazu
vY'sokoškoláků a Sta'VovBké mdě, po 'Případě ohledně některýclh zakročí
s'polek ,sám. '

O návrhu odho.čky slovenské na zavedení společného srtat,uSU bylo
USMs'eno, vyzvM,j tuto OIdhočku k ,předJloželllÍ proprac,ovaného ná;vrhu, jak
sloučení m'ěloby sc u8!kUrtEIČniti.

Pl"O spoUmvé funl~cionád'e stanoveno oo'8tovné na dráze' dle III. třídy
na legitimaci a pak dieta 30 Kč a nodežné rOlV'něž 30 Kč.

USIl1eseno rokl'ooiti, ahy byly ,za;'Vooenyohvodové, :případně zem!ské
k,onference měřickye>h úředníků ,zaV'ed'ení :dJowrčích oOrg-ánů. Po up0f':or-
něni napřipravovanýsjez:d všech čes:kOlsloven~lkých ge'omet,rů hybo HcMze
uk,ončen:a,.

V P:~a:ze dne 9. duhna 1924. Ing. Pl'OkolJ). Ing. V. Búra.
Valná hromada Měřické slwpiny při odboru S. I. A. v Brně od-

bývána byla dne 2. diubna t. '1'. V místnostec'h "n I{odmmthú". Po 1ÍV'od-
llírri proslovu udělH ,pře,used'a ,slovo jedna,teli. Tý1ž poukáz3Jl na to, že
referát o činnOl8ti skupiny zamk 1923 hyl v podstatě ,otištěn ve Výro'cní
z,právěodboru S. I. A. v Brněado:plnil jej několika poznámkami po-
drobnýnli. Ve věeisiudijní reformy npozÚ'rni! r.a nové uStlle,sení p r a ž-
il k é ho odboru ze dne 10. ,bd'e:zna 1924. Souča,sně P'fojevil podiv nad tim,
že ústředí ne,pI'ove,dlo ,dÚ'sud revilsi 8tvého s;tanovtBka, í,řehaže určité kroky
k nápravě byly z'a:hájenyplře,d třemi čtVTtmi11OKu. ApelOiVal na kolegy, aby
trvwli houževna-tě na tom, by S. 1. A. 'p'řip,oji! se na na,še alooe:, které
zaruč'ují nejen zeměměřičům. ale i celému ,sta,vu 'Vysoka§kolských teehnikú
užitek věcný i staV1oV1ský. PokmJd se 'týče tzast'oup'ení zeměměřičů delegá-
tem za ,o(L1)orBrno, jest 'P'01třeibi, aby8lkUij)inazvýiŠi1::., pOicet svých členťt
aSlpioň nadvojná-sobnou míru. Tím o:kam2iik'em vzntkne nám jtstě mravní
nállok na jednohto deleg-áta do ústředí,CoOŽ dosud nehylo ffiÚ'žno požado-
vati. V ip'oznármeek ZlPdvě jednlatel:sk'é uvedl kol. Baar,že dostalo Sl"
mu infOI'l1l,ace odpd'e,dse,dnictva Říšského ,spolku sttát. měř. úřed., 2e mini-
sterstvo ško'lsí.vi mze,šle na interes,o,va,ná minj,st8i1Jstva návrh mmisemestro-
vého studw, zeměllllěořič,ského. P,otom na zá;k~a,ďě odipiQvěcli při,Í,de pifed-
10ha do parlamentu. Po schválení jedm,a,teIs,kévpTá"'Y referude pOlkladník
o hosp'oOOření ;se jměním 'sll~upj,ny, je,ž vzniklo d'ohrovolný:mi da,ry. Valná
hromada ,po ná'vrhu revÍsiQnl s'chváHla vyúčtováni.

Nato přikročeno k volběpra.c,ovníhový-j).oru skupiny. Zv-oleni:
pře ď B e ,d o u Ing. A nt. K 'I' á t k ý, mi'síJo'předised,ou pl'of. Vl. Filkuka,
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jednatelem Ing. Jos. Růž1čka,f}olcladníkem mg. Fr. Trá.vníěek. Členy
výhol'U: Ing. 1"'0 Beneš, Ing Jan Kubín, Ing. Frant. Peehr, Ing. Jos.
Peňáz a prof. dr. AI. Tie.hý. DeregA,tem do odbmll ,Iltanoven Ing. Ivo
Bene>š, jeho zMtu.p0em, je(I:rl;atel skupiny. SClhdze ,zakončena; výrokem
předsedy,by kolegové 'fW)Ilta.raJise, a.by ělen~V:~ skl\llpmy ,poče,tně rostLo.

Po programu ,valné hromady konala sepd'ednášk<a Ing. Jos. Růžičky,
hon. ,docelllta.,vYSlOIkéšik,oly Izemědělslké, na télma ,,0 f,olf,ok'ataJSltrá~nÍInvymě-
řování", v níž referováno bylo ,o výsleddch oněch metod fot ograme trk-
kých, které v praxi katastrální hyly již už~ty.

Kwm v minulém č~le Z. V.ozná:menÝ0h d'eI'3en:ídoš<ly dodatečně
da,lši správné ro:oluštění úlohy z čís. 3. .od Ant. Bawky, m. k. ~át. drah
v Olomouci, Ing. Aut. štvána v Prarte, It J. KO'VáJřea KnOl'Tá v BrotÍJs1avi.

Ze Vi3ech l-ešení nejlep,š:í ,podal p. Ing. E rh. S T ba. Z nedosfJatku
místa nelze uváděti zp!Ů1Sobp,ootupu zasJanýCJh řflšení, třeba že V'Šflehna
j'&OIU.syrálvná, Nutill'o zdů!l'81zniti,že řešení 'po Svbovu je anaJogický P'O'Stup
p. Kr,ovákův.

Ing. S r .o a řeší úlohu ,s-e zřeteI~m nap[';pojený obra;z následovně:
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~"'" ..---/ "..........._-_ ...------
Opisuje nejprve kružnice nad 6. BOD a A OD, zaváděje pro b+ c

hodnotu :m. Dle pravidel geometrických úhel AOD = a rovná se úhlu A01a;

podobně úhel DOB'= ~ rovná se úhlu ~ při 02' Užitím hodnot ;, a, ~-, ~

vychází: Yl = i cotg a, Y'l= i cotg ~. (1)

Ježto úhel 020tP= P. rovná se úhlu ODE (ramena úhHi jsou na-
vdjem kolmá), platí z 6. 0201P, že:

t a+mgp.=---
2(Yl - Y2)

Dosadíme-li v rovnici (2) výrazy za YI a Y2 z ,rovnic (1), dostaneme
ze známých veličin a, m, a, ~ .

t _ a+nl
g p.- a cotg a - m cotg ~
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z t:, ODn vychází dále délka OD= s ze vz)rce
sin (p. + @)

s= m sin @
q z t:, ODE úhel I' neboť t _ s sin p.

g 1 - b - s cos p.'
Hledaný směr OE. vypočte se pomocí rovnic (I)

neboť ~=1800-(p.+1). Polohu bodu () určují rovnice:
vyskytuje se již v rovnici (II» a x = s cos fl-

Vi konlkretním případě byl by ,post·UIpvý,poětu tento: a) z r.ovnice I.,
hodnota pro :1', b) z rovnice 3. v;eilikost log s, c) IZ rovmke II. hodnot,a 'í,
x, y, d)z rovnice, 1. a II. hodnota_~_. __

Je pat'rné, ,že .koJeglové se ~áimem novournbri:ku Z. V.sJ.ediwj.í a
Hm její existenci :podpírají. Bude 'OIV8emzáhodno, by zájem, jevící se
o první jednoduchou úlohu, nevyp.rchal, ale VZr.DISitl.p,ř'iře,šení !problémů
tMŠích.

Řešeníd r u h é úlohy z Č. 4. zaslaJ1A. Novotný, m. k. v Mostě.

(II)

a (II) z úhlu ~
y=ssinp. (což

Rd2:né zp~ávy.
Státní rozpočet repubHky československé pro rok 1924 ,ohsaJmje

řmdu pTO naše kmhyvýznamných čÍ/sel. Z celkového vydání v obnosu
17 miliard Kč, tv·oři potřeba ná~Jadů. osobnich 8'1 miliard Kč. V Ý d a j e,
&ouvisící 's výl\'ony 'zeměrrněřičů., js,ou 'Položkami k tomuto obnosu mizi-
vými, jak z nfrsledujtcích řál()!ků..vyplývá. Je ·totiž p,mliminováno pro:

1. ministe·rstv·o fin'anCl: a) na ú&třooní správu evidence
]ootllJstru pro .daň 'P'OIZemk.oVlou(v,četně tríaJUg. kan,celár'a Jj.togrl\;fi~ký ústav)
celkem 1,804.531 Kč; ,z toho IP'ři'Pa;dlá1,242.931 Kč na o&obní výJdaje ;

b) na úřaldy evidenční obino's 17,554.931 Kč; z toho výdaje OGobní
činí 15,496.620 Kč;

c) ·p~o Podk'arlNl'tskoo Rus. fíguruje v r~počtu mín:financí zvlá.štní
položka obnosem' 1,549.421 Kč; z t'oiho na osobní nákloady. připadá
1,278.221 Kč.

Pmti roklll 1923 jeví s.evětŠí potřeba: ad a) 321.198 Kč, ad b)
919.257 Kč, ad c) 138.015 Kč, tud!iž oblllos .y' e 1ID i ne p li>trn Ý v~hledem
k naléhavé a pro llitát TlU'tné.ÚlP'ravě ubohýcl1 lpoměrfr 'vět<šiny elaborátú
katas.trálníC'h, 'zvlášť na Slovensiku a Bodllulmpa:t,SikéRusi a vzhledem k .chu-
dičké, techniků nedůstojné, výzbrojí kancelátří e'Videnčních, k,teré po
vět·šině nemají ani nejnutnějších 'pomůc,ek' naná,šeiCich, o nedostatiku toodo-
litů., loganitlhmů a pod., ani nemluvě.

K 'VŮli uce,lení ohralzu doplňujeme, že minis,tel1&tv,ofinancí má cel-
kový rozpočet ,owačencifrou 1.641,080.782 Kč. Osobní výdaje' obnáší
725,789.738 Kč. Srovnáme-Jí tytoc,jJ1ry Isos,obnÍlInd výdaji za výlJ{ony země-
měřičů. a.d a), b), c) uvedenýrrnti, ·pak ply:tk.OISttnámitek pl10ti ,přeřiazen.í jich
do skup.íny "A" ".Z finančn.ích dů.vodu" .lJije optravdu do ,očí;

2. ministerstvozeměděl'ství: na a,grární operace obn.os
2,237.555 Kč, z .če,hQž přípa,dá na výlohy 'o\!;obní 1,746.415 K,č; na Pod-
karpats'k,ou Rus zaiíazeno v mrLp!očet 50.000 Kč zvlášť. VýLohy celroové,
určené Ipro rok 1924 js.ou vyš.ší '0 čás,tku 242.584 Kč než loň.slkého rorou;

3. min i '8 t e r s.t vo ve ř e j n Ý 'c,h Ip l' ac í: 'p,rá·ce rO'Lhraničovací
obno,s 8,358.000 K'č; os·obní nákl,adyz !této sumy tvoří čáist 6,858.000 Kč.
Celková. 'potřeha jeví .se nižší o 2,742.000 Kč pmti roku 1923.

lJhrnnézmenšení výlohz.l\; výkony zeměměřiČ!ské v oboru těcht.o
mi'llisters,tev konané je8tt okrouhle 1'1 míliionu K,č.

Pok·ud se týče !př líj m ů. vyka'zuje l"Ozpočet .pro rok 1924:
1. m:iniste·rť>tvo financí: a) úSltředníslpráva evidenčního

ka:tastru 1000 Kč; b) Maďy e,vi·dienční 2,081.500 Kč (loni 1,963.500 Kč);
c) výnos daně ,polzem'kové 151,200.000 Kč (loni 153,000.000 Kč).

2. Na Podkar\piatské Rus.i ,se IpoČítá.',že evidence vynese 17.000 Kč,
daň 'p'(nemk:ová, 1,000.000 Kč.

Snad úřední .cifry tyto ukazují, jak neodů.V'O<c!něnýmje nezoopovědné
poukazování na ,činnos.t úřadů ev'idenčníc,h. JÍ'&tě netvoří lj)oložkupar;;ivnL
js.ou-li pocímými původci tahoj že 'stát nahývá sp~liJvedliV'ým rOrLdělením
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daně 'PO'Zemkové ,obnos 153 mil. Kč. J,sou dMe,žitým 'článkem státního
a'P'arátu a jich práce je .p10 dnou, a měla <by flS1těvice ,dobrých výsledku,
kJdyby moMa hý1tiprovedena remganismce jich služby dle kara,kteru tec,h-
nic'kého, jak bylo a jeM cilem zeměměiičli. Ru.

Vojenský zeměpisný ustav obdržel nové zabezpečení své činnosti.
Vláda republiky povolila stavbu budovy V. Z. Ú., jejíž náklad je roz-
počten obnosem asi 16 miliom"t korun. S kopáním základů. se již započalo
v Praze-Bubenči, v Bučkově ulici. Dle rozpočtu soudě, jedná se o stavbu
monumentální. Plány vypracovali štáb. kap. inž. Fischer, arch. Fiala a
Feuerstein, při čemž spolupracovali prof. dr. Pantoflíček a řada členů
V. Z. Ú., kteří vykonali v cizině studia o zařízení 'podobných ústavů. Do
dvou let má vojenská správa zaručeno, že přesídlí do nové budovy a tím
zlepší podmínky dalšího rozvoje této technicko-vojenské instituce.

První sjezd slovanských geografů a etnografů má se odbývati
v Praze ve dnech asi 4. až 8. června 1924. Úkolcm jeho bude 'pooa;ti ohrruz
t,oho, co na 'Poli googrnfiea etnografie Slova.né vykmM!li a ujednati
~pe"'nou organisaci, která by měla pl'l.třičnou váhu v meziná,))odnich otáz-
káchdo těchto obolrUs,pad'ajících, jakož i pl1'obratisrpeciení otázky. Prá,ce
sjez,dová Ik,onatise má v osmi sekcích, z nic,hž I&elkceprvní hude :se za-
bývl'lti karto gr a f ií, ge ofysi~ ou, geode'&ii, hydrografii, meteú'ro-
logií a klima.tologií; této siBl~ci 'plřed&eďá ,prof. dr. V. Láska. Inf'OI~mace
pod4: I. IsjezdsloiV'alltských g'e,ogmffi 'a etnografů, Praha VI, Albertov 6.
Před~edIou&jezdu jest pl1'of. dir. PolírV'k1a, místopředse,dy ,dr. C. Purkyně a
generál Rau,sch, velitel Voj. 2emělp;1Í.SIt.aY'U.

Valný sjezd Spolku ČS. inžettýrů rbudeseodbývati 6. a.Ž 10. června
1924 v Hradci Králové. V sobO'tu dne 7. června 'zase,dia,jí: jednotHvé od-
horné skupiny v 8 hodín,zájmové ,slkupiny; (i zeměměřičská) ve 14 hodín.

Soutěže.
Město Ktitná Hora vypisuje veřejnou soutěž na získ:'mí regulačního

a wstavovacího plánu do L zMí 1924. Ceny na nej-lélpší projekty činí:
25.000, 20.000, 15.000 K,č. B1řž'ší viz v "Úředním HSltě' republiky če'sko-
slovelllské" ze ,dne 29. února 1924.

Soutěž na regulaci města Rodonina. Ve lhůtě končící 15.bře:z-
nem t. r. dool0 celkem die,s,ets,outi'ižných !návrhů. Porota, v nížz3Jsec1al
i člen S'polku čs. zBměměřičú usne,s1a.se je.dm·om;;1sllně,xby na. mí'st()
projektované I., II. a. nI. ceny uděleny ,byly tři odměny ve stejné výiši
po 6000 Kč a sice 'Proj~ktům "Hygíena", "Vita nova" a "Jatelinka".
Pr,ojektu s heslem "Pravdia, vítězí" ,přiznooa {)dměna 3000 Kč. Bři otovření
()Ibáleikb~ylo zjištěno, 'že ruutmy jsou: prqiektu "Hygiena" Ing. J os.
Peň á z a Mch. Jar. Grunt v Brně, 'projektu "Vita, nova" 'arch. Ant.
Bl3lžek v Kl1'álově PoH, iprojektu "JaltelinIDi," Iprof. arch. Karel Ma,šek
a Ing. Eduard ŠVa.IIZeTv Pralze a. ,projektu "Pravda vítězi" arch. Maxím
Šimáček, Praha,. _

Zp~ávy osobní.
Jmenováni: Měřickýmivrchními I'OOY: U e v i d e Il c e k a t a. cit r u

v čechách, na Moravě a ve Sle'zisk!u: Ing. Frant. TailU-
chyna, Ing. Dominik BnkovIský, Karel židJliCJký, Valentin Šimeček, M-axi-
milián Luka,s, Ing. Ferdinand Muc;k, Lev Kemprny, Richaric1 Pavelka., Jaro-
sla,v Žůrek, .Josef DOlskátř, Jan OreL Lng. J'os,ef Leheda, Jindřich Tlus,tý,
Ing. J3!n Kol1anda, MaximiUán Mudra. (Status II).

N a S love ns k u: Ing. Josef CingTo!í" Ing. Alois Musil (staJtus
lIla,), Ondtřej K~s;s (statUJS In h).

Na Po d!k a r IP a :t s k éRu IS i: Ing. FTant. Wie'Sner (status IV).
Nový civilní j!;eometr: Jos,. BaMlmG, PTa,ha, a ,stavebni inž. Jos.

Kwbfček.
Zemřel: Ing. Joo. Šrám, úř. aut. civ. geometr. Vilkava. u Nymburka.
Oprávnění civil. j!;eometra vzdal se Ing. Front. Duc·ll-ek.
Oprava: Na ,třetí 'oMlkové stra:ně minulého č~sla má ve vyp,s:íní

mí~t 'u Stát. p()Izemillového úřllJdustáti 's pr á vně !f. 1924, m~&to 1923.

1924/80


