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••••••••• XXI. ROČNíK V BRNĚ 5. DUBNA 1933

Za Ing. Jaroslavem Krejzou.
Dne 14. února t. r. 7:esnul neočekávaně vc

věku necelých 45 let Ing. Jaroslav Krej7:a, úl'. aut.
-civilní geometr v Kmlupech n./Vlt. Velká účast při
kremaci, konané dne 17. února t. 1. V Praze - na
Vinohradech - 7: řad členů p,ředismv,e:nlstva Inže-
nýrské komory, z Jednoty úl'. autorisovaných civil-
ních geometrů, Spolku čs. zeměměřičů. jakož i
z technických kruhů úředních a zejména hojná
účast občanů z jeho pi'tsobiště, byla svědectvím,
jaké velké vážnosti, přízni a úctě se nředčasně zc-
snulý těi5il.

. Nad rakví promluvil profesor Ing. ,Josef
Petřík za Spolek čs. zeměmčřičů, za Inženýrskou
komoru a za Jednotu čs. úl'. aut. civilních geometrů
Ing. Zuklin.

Oba ocenili vřelÝmi slovy vyn]kajicí činno'st
Ing. K,rejzy a vzporrnně'l,j jeho nehynoucích 7::ísluh o
stJav čs,. zeměměřičů, kterýClh si z~skaJ během svého
působení jako úl'. aut. civilni geome,tr.

Ing. Krejza narodil se dne 26. června 1888
v Líbeznicích u Prahy. Reá,lku vystudoval na :Malé
straně v Pra,ze. Studia technická vykonal na české
technice v Praze, kde v roce 1912 složil odbornou
státní zkoušku 7:eměměřičskou. Po důkladné prak.
tické činnosti, kterou prodělal u několika úl'. aut.
civilních inženýrů v Praze, složil v r. 1919 autori·
sační zkoušku, předepsanou pro civilní geometry a
otevřel si hned technickou kancelář v Kralupech
n./Vlt., kde působil až do svého úmrtí. Hned s po-
čátku vyvinul velkou činnost a. svou pílí, dovedností a praktickou zkušenosti pozvedl svoji
kancelář mezi největší a nejlepší kanceláře zeměměřičské v celé republice. Za svého pů-
sobeni vyhotovil polohopisný a výi5kopisný plán města Kralup n./Vlt. co podklad pro plán
regulační, dále regula,ční plán města Veltrus, obcí Libčic a Chvatěrub. dále polohopisný
plán části města Žižkova. Vinohrad a Holešovic a provedl parcela.ci nělwlika .velkostatků
při provádění pozemkové reformy. Ve svém obOn! byl speeialistou pro pol.\·g"ono-trigono-
metrické vyměřování.

Stavovské činnosti se záčastnil již za svých tccllllick}'ch studií a po vstupu (10 pmk.
tiekého živúta obětioval všechensvllj volný č.as jen zájmúm slv('ho stavu. Spo~Ulpracova.\
ve všech sta,vovsk}'ch spolcích, zejmélna v Jednotě čs. úl'. aut. civilních gl'ometrll. krle byl
lmedod !počátkn svého členství členem výboru a po dloluhou j'a,du let až do úmrtí rlmhým
jedna,t,elem. dáile ve Spolku čs. zeměměřiM byl rovně'ž po <llouholl řarlu Jet až (10 ~vóho
umytí členem výboru. Pl'O svo1jel zásluhy o stav eivilních geometrů byl v r. 1924 zvolen za
civ. geonwtry do představenstva InžEll1ýrské komory, kterollžto fllnkci z,astával rovněž až
do úmrtí.

Jak v Je(lnotě úl'. aut. civilnich geometrú, tak také v představcnstvll Inženýrské
komory zúčastnil se inicia.tivně všech stavovsk)'ch prací, zejména při návrhu nového zá,·
kona o úředně aut. civilních inženýreeh, při návrhu zemčměřičského tarifu, ph projednávání
připomínek ke kat. zákonu a pro,váděcíeh nařízení ke kat. zákonu, při návrhu Ilov}'eh ka~.
instrukcí měřických, při vypraco,vání připominek k návrhu zákona o seelování pozemků,
při návrhu zákona nového stavebního řádu a vůbec při všech pracích, kteró Inžen)'rsk<í,
komora při podávání posudků a připomínek k technickým zákonúm konala.

Neúna,vně pracoval též ve Spolku čs. zeměměřiěú a získal si velkých zásluh o roz-
slrení studia zeměměřičského. Pro svoji velkou. vytrvalou a obětavou sta vovskou činno~t
a pro svoje velké teoretické vědomosti a praktické zkušenosti byl svou stavovskou orga·
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msaci vysílán na četná mista. Tlllk byl jmooován zkušebním komisařem pro autorisaění
zkoušky pro civilní ~eometry při Zemském úřadě v Praze, byl členem zkušební komise
pro druhou státní zkoušku ze zeměměřičského inženýrství při českém vysokém učení tech-
nickém v-Praze, byl členem Masarykovy Almdemie Práce v Praze, kde jako zástupce Inže-
nýrské komory se zúčas·tnil projednávání návrhu. nového stavebního řádu, dále byl OLenem
SIA. atd. llltd.

Zúčastnil se jako zástupce Jednoty a Inženýrské komory mezinárodních sjezdd země-
měřičských v Paříži a v Curychu. Ve svém pdsobišti byl členem a funkcionářem rdzných ná-
rodních humánních, tělovýchovných a sportovních spolkd.

Jeho zásluhy o stav čs. zeměměřiěd vdbec a o stav úř. aut. civ. ~eometrd zvláště jsou
nehynoucí. Odešel předčasně, _vpilném rozkvětu svých sil a zajisté by ještě pro stav,
mnoho a mnoho vykonal.

Za své dlouholeté a skutečně úspěšné stavovské činnosltizískal si jako vzorný a svě-
domitý pracovník velké úoty a' vděčnosti svých spolupracovriíkd a kol~. Byl to kole~a
a kamarád skutečně upřímný, ochotný a nejvýlŠe obětavý. Oe8ltbudiž jeho památce!

Pk.

~estituční přístroj Mahr..Kolář.
Ing. Iúl.rel M'a h r. (Pokračování - Snite.)

Restituci provedli jsme s čookou o ohniskové dálce F. Určíme nejdřive (vi~
obr. 5.) vztah mezi dl a D/, d2' a D2':

((J .cosp): (Xo +F)o=(2cosp') : (Xo' +F),
2 _ (1 cosp . J? *) (6)

cosp' Xo
((1+d1).cosP:(Xl+ F) =(2+ D/) cosp' : (X/ +F),

2 +D/ = ((J +dl) cosP, . x~. (7)
, cosp 1

(d~ - (J) cos p: (X2+ F) = (D2' - 2) . cos p': (X2' +F) ,
, . , cosp F

D2 ~ 2= (d2-(J)-- . -~ (8)
cos p' X2

g

I
I

1- 1
I r--r

I f-x,-I
I ~x.--i
j--x--\____ x.. .:

I
I,

'. ~x:--~-.:_ x':~-~_
:--x:--j

Xn'+ F F
*) X o + F = X

o
v důsledku druhé 1'O'VlDIice čočky Xo· xú' =Fl.
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z rovnic (6) a (7); dále (6) a (8):

D ,_FCOSP[( 'd )~- ~J
1 - , O'-r 1 X O'X·COSp I o

, FCOSP[ 1 1]D2 = ,( da - 0') X + O' X .COSp 2 o
Je-li nyní restituce provedena správně, musíme obdržeti
musí býti:

a z rovnic (9) a (10):
1 1 1 1

(O'+dt) X -O'-X -(d2-0')X + (lX .
I o 2 o

Z obrázku vidíme, že se rovná:
Xl = Xo - dl sin p
X2 = Xo + d2 sin p

dosadíme a máme po náležité úpravě:
Xo=-

2 dl d2sinp.
dl- d2

Do této rovnice zavedeme hodnoty pro dl, d2 z rovnic 5.:
Xo _=!sinp .

tgro

Jelikož jest podle obrázku Xo= X -- O'sin p, nebo O'= X. Xo, dávásmp

O'=~_L.
smp tg co

Z obrázku vyčteme dále úměru:
Šs : (Xo + F) = Ss' : (Xo' + F)

S•, . Xo' +F" . FF.!
s = S3 XO+ F - SsXo= Xo . cos co

v ddsledku rovnice (5).
Zasadíme pro Xo hodnotu z rovnice (12)a máme:

S'=F sin co
s sin p

Měřítko restitučního obrazu jest však dáno poměrem:
Ss V--m----
Ss' - - F sin co

sinp

. m.F.
smp=-V' smco.

Z obrázku vyčteme:
tg p: tg p' = (X +F) :(X' + F) = X : F = F: X'

X=Ftgp
. tgp'

X'=Ftgp'.
tgp
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Je-li restituce správná, musí ještě býti:

D/ = D/ = Ss' = Š4'.

Volíme na příklad podmínku D' 1 = š'3 a zasadíme hodnoty z rovnic pro D' 1

a š'3:
FCOSf/J[' 1 1] F . f
--,- (11--t- dl)- - 11 - = -- CQSlIJ
cos f/J Xl Xo Xo

Xl = Xo -- dl . sin f/J.
Po náležité redukci máme:

dt (Xo + 11 • sin f/J) =fCOS lIJ • cos '1/.
(XO - dl . sin f/J) cos P

Zavedeme pro dl hodnotu z rovnice (5), pro 11 z rovnice (13) a zevedeme pro
Xo = X - 11 sin p ....

, sin lIJco:sp =x f· tg P

. , F.smp =jsm lIJ.

Obdrželi jsme tedy pro restituci tyto prvky:

X f1. 11=-----
sin f/J tg lIJ

2. m. F .
. smp= V smllJ

5. X'=F tg f/J' •
tgp

Tyto po prvé od Dr. Odenkranze odvozené vzorce by nám dovolily prvky
restituce na stroji přímo nastaviti. Ovšem za předpokladu, že bychom znali
přesně výšku letu, sklon optické osy komory a stočení. Určení těchto prvků
jest však velice zdlouhavá počtářská práce. Při restituci chceme právě tyto
prvky t. zv. vnější orientaci zjistiti pokusmo, vlícováním průmětu do pev-
ných bodů. Nemají proto Odenkranzovy vzorce praktického významu.

Podařilo se mi však přizpiisohiti vzorce (1) pro automatisaci posunu.
Předpokládejme, že restituční stroj má čočku o téže ohniskové dálce jako le-
tecká komora. Pak jest ze vzorce (3)

. , F. F fsmp =7' sm lIJ pro =

3 . , F .. smcp =7. smllJ

4. X=Ftgcp
tg f/J'

f/J' = OJ.

Můžeme proto rovnici (12) psáti:

X _Fsinp
0- tg p'

(Víz ohr. 6.)
Z této rovnice následuje zákon, že hlavní bod leteckého snímku musí vždy
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ležeti na paprsku, který půlí úhel sevřený optickou osou a kolmicí k letecké
desce procházející ohniskem.

Automatické splnění Scheimpfugovy podmínky nečiní zvláštních obtíží.
Říditi rovinu desky a rovinu průmětu tak, aby se proťaly vždy v přímce,
ležící v hlavní rovině čočky, není přímo možné. Při restituci se jedná
o snímky skoro kolmé, nebo od tížnice málo odchýlené a budou proto zmí-
něné roviny často téměř rovnoběžné. Podmínka se dá však lehce automaticky
splniti řízením kolmic k rovině desky a k průmětné.

------.--------- ~

.-.-.-.-/

Z obrázku 7. vyčteme:
a b a X

tg P : tg p' = -: - =- =-
Ci Cl b f

nebo:
, Cg Cs b - m

tg p : tg p = a + m: b - m = a + m

b-m
a+m

Z toho následuje, že průsečík kolmic k1 a k - T leží na přímce t - t, která
má od středu systému S tutéž vzdálenost jako čočka. (DokoM. ptiltě. - A .1Ůft8.)
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Užití" Coografu" v polní měřické službě bez náčrtového stolku.
Ing. Kiaa'elVo sáh I o.

Přistroj, jakož i jeho užiJti pl'o presnó práoe náčrt,ni se stolkem, byl z.etVlrubněpo·
ptiián v ZeměměřiěSlkémVěstmiku. ČÍJs.5 z roku 1929. Ú!kJolemtOIhoto~jednáni jest, p0-
psati zoela. str\liČně upotřebeDli "náJCrtDílhona,nálŠecího čtyŤÚJhelníku zn. "Ooograf" v poli
bez stolku, tedy ve volné ruoe. (Vi2zmenšený obr:.tlZ.)

Za. podložku slouží le~ová desika, rozměrů % sekčního listu Iuvta:strální.mapy,
v měřické S<1užběstá1JIliílist příruční lilll<pyopelmwho obvodu. do. čtwtky složený.

Velikost d~sky <coograJfupřipouš~, aby hyl UlstaVen,ovládMl a vžádloucí poloze při-
dIl1ŽeiDJstiskem palce levé ruky, zatím 'co ruka. pravá zilJstávávolnou k provedení kre,sby.
Poněvadž dese<tilly jed:notek~ne~menších dHků) se při vywíAení toliko odhadují, ~ůstává
zaiízení, sloužící k přesnérmu odsunutí poddí1ů při polním vyná<ŠelIlínepoužito a z téhož
důvodu pomíjí se též číslování příčných měřítek.

Připojený obirazee znáJzorňuje obdélnou deisku př,Ls,troje, z průhledného oeluloidu,
v jejíž p!1oěejSlOO. 4 měříb ú s e ,čiko v á, vždy dvě ,pllll'aJelniseswjným dělením, takže
pl10 měřítka 1: 360 a 1: 500 znaěí nejmenší dítek 1 m, pro poměry 1: 720 a 1: 1000 hod-
notu 2 m. Číslování j6lBtpo de!lÍitkJáchmetrů.

\~
.g.----- -=r:j
:. - I
- 1• -= f

I
.- I

I

I
I

~11111111'*111111111

- I=- I_. I
::-1
- I
=---, p±---

I
I
I
1

- I

I

I
I

Náčrtní nanášecí čtyřúhelník "Typa B".

Po hr.anách diesky jsou měřítka po řad nic o v á se stejným dělením jaJro nJapříJsluš-
něm měřítku úseělootvém,'alJa bez očíslování. Číslování nahrazeno jest ná«>adnými znaky
teček., Vlždy,pro 5 ililů: při měřítku 1: 360 a. 1: 500 odpovídá jejiJch vzdálenost hodnotě
5m. při pomělre1oh1: 720 a 1: 1000 hodnotě 10m. ZaříZ6lIllÍtoto jest velkou výhodO'lloproti
oboUJ8IIlěmérmuOČÍslovám,kterré by m3.vQlvalozra.k a vedlJok Olmylům.

Nulové body měřítek úsečkJolvýohi pořadnioových jS()u VJehranách desky.
V obrazci z,nIázoměnyjsou 4 !případy vynášení v 'PrraVloúhlésoustavě, Osy úseček,

~totožněné s dJan.oupolYglonálníSttmnou ~resp. E\ měřickQu přímkou, z.akresleDloudio polního
náčrtu), jsou označeny sytě čárkovaně. Pořadnioo jsou omačooy sytě plynule (po hra-
n.ácll desky coografu).

1. pří pa d: V měřítku 1: 360 se coog:rai 'OIrrentujetak, aby jeho měřítkJo úsemrové
procmzelo zVlolenouosou (polyg, stranou) a; dále, aby počá,tek této OBY,O!ZIDl.ČIElnýpatou
šipky, se ~totOlŽl[lils,oním čtením na měřítku, kt6l1"éodpovídlá.délce úsečky (na pf. v obr.
je to 13·Sm). Ztotoznění se d1ěje čtením na. 13m přesně, na 80 cm odlJa.<OOm.N8i to se.po-
dél hrany desky coograJfuTýlBujekolmioo "ke straně levé", na 1Il~dile teček mMítkapořad.
nicovélho se vyznačí bod s přílSlušnou lwtOlU(12·5 m, při čemž se 50 cm odhladiuje).Popiso.
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va.ným zpŮJsobem se znaz.ocr'ní bod přímo, a to jediným úkoorem, jakJo jest tomu u složitých
přístrojů vynáŠecích.

2. při Ipa d: V mě,fttku 1: 720 vynesena Qbd~bně případu prvému úse,čkJa 31,0 m,
"S tím J1ozdíJem, že k nastavení užito bylo měřítka parr-a.lelniho s tímže dělooím, k odečtení
však užwo byl1JoČ.íselných hodnot měři1JkJa vlastniho, t. i 1: 720. Tímto zpw8000m se umož-
nilo kreslooí kolmice "k,e stJran~ tpIl"avé" a na ní plak vyznačeny d,va body dle měř€lIlých
pořadlllic: 12'5 m a 33'0 m.

3. při pad: JedJn:i.-li se '0 vynešeni diVOUbodů s [)OIřadlllilce<JnJtzápmnýmli lli kladnými
IlJa té~e ús'elčce, Ip1oot1llPujese taikIto: Symetrálu para.1em.ích měřítek úsečJwvých ztotožníme
s poJyg. stranou tzvo~enou ,osou) a sestrojíme v počátku polyg. strany k&mici. P'ak posu-
neme coogr3if tak,. aby zmíněná kolmice ukazovala na "obou" par.alelnfch měřítkáJch
příslUiŠné čtení úsečky (víz v obr. měř. 1: 500 čtení úse1čky 20'9 m). Na to vYlzna-
číme pomocí měřítka. pořadnícového podél hrany coogralfu obě pořadnice (2·4 m vpravo,
7·8 m vlevo).

4. p!f i pad: Obdobným postupem dJ.~ př~I13Jdiu3. ustaví
ÚJsečkJov,ou hodnotu 57·10 m a na pr'V'IllÍmě,řenou pořadniťJOlV'OU
1 : 1000. Po hroně kreslelJ1a kolmioe od nulového hodu mělitka
?;načen druhý bod pořadJnice s měřenou hOllfuotou 15'0 m.

Tohot,o případu lze s výih·odiou užiti při měření pruhových pa['ool, silnic, cest, drah
a pod.

Vynesení pořadnic de,Išich 20 m. dotyčně 40 m" zřídka kdy přiciliáJzejícÍch, provádí ,se
mstaVleIllÍm měřítkem pořadmoovým. případně přímo měřítkem úl>ečkQvýlIn.

ČáJry rovnoběžné na určitý da.n.ý:, či měřený 1'0rzcJrod [lrumlelních měřítek, kons-truují
se oIbidiobně dl'81P'řÍ'padu 3., neb 4.. z výkresu odpadá. ovšem znázornění přímky záměrné.

Ku vkJres.lení wčité délky dio příruční mapy v měřítku 1 : 2880 už~jeme měřítJm. "od-
vOZOOJého". 00. il)ř. 1: 720, jímž vyneseme hodnotu déllkJOIVoll,dělenou čislem 4. Při ,odsunutí
ur~ délllky lb p~Í!1'Uěnímapy v měř. 1: 2880, mWitkem 1: 720, násobíme oosunutou hod-
notu délkOvou čÍJslem 4. Obdobně p!l'ovede I>e přib1Jižný záJk,r1es.neb odsunutí v příruČ/llÍ ma;pě
v měř. 1: 2000, měřítkem příSIŮIo,je k. p. 1: 1000, dělením neb násobením čís~em 2.

Přistroj tudíž umožňuje i pl'ov;edeI1Í běžných ,pokusných z.áJkresŮ v příruční mapě,
nob na kopii mapy.

Popsaný 'způsob upotřebení přístroje ke zhotovení polních náčrtů v přibližném mě-
řítku jest v pri1Xi jiIŽ 'používán a dobře se osvědčil.

se 000graf sQlUčasně na
hodnotu 8'0 m, měříjjkJa
směrem vlelV'o, načež vy-

Résumé. L'emploi du 'coographe systerr"e Vo·s-áhlo dans les tra-
va u x dem es u r a g e ft d éf a u t d e Ira. p 1 a n {l h e t e. L'auteUcr' pU1bHa la coru>truc-
tion de son coographe dans le numéro 5 du joumal Z,eměměřičský Věstník en 1929. Dans
l'Mticle précédent, il indíque 1'emploi de son appareil pour le de,ssin des.c,roquis appro-
ximati",ement ft 1'éche11e pres SIlr 10 champ. Le dessIn des croquis s'elflfe·ctue de la ma-
Illiere quo, 1'applllreil tffilu pM' la ma.Ín gauche, est orienté ft la directrice tracé sur le
plan tendu snr un SIlpport diecarton. Les ordonnés sont píquées ft la looture des éche11es
.et par leur estímation. Pour faciliw:r l'empIoi de l'appa.reil snr lechamp, 1'.auteur rem-
pla«;3J le numérotage des éťJhelles. positives e t négatívels par les marr-ques -tres ~rapp.antes
a la forme du point. L'appareil a fait se·s preuves pour le de8sin des moquis ft 1'éche11e
voulue.

Literární novosti.
Posudky.

TieysSjl,e,r-Kotyškai: Technický slovník naučný, d~l VIII. Na.k1adatelství Bor-
ský 'a Šule, Pmha XII. Subs'kJr. cena 462 Kč.

Právě vyšeJ) VID. díl monllmiCllltálního slovm"ku, nejmodernějšího lexiJka snad vůbec.
Pir<fuírá helllia: Luh až Newportít, celkem 659 L hoslo ,s 1792 vyobrazeními a 2 přílohami na
1088 stránkách. K i1wstraci l'ozmě,rů tohotJo díla budliJž uvedelll obsah sv. I. a. VIII. s hesly
A :li Newportit: 40.211 hesel, 15.101 vyobraz enií v textu a 15 příiloh, celkem 8704 stran.

Z řad zeměměřič.l>kých přilbyl jako další spolll[ltacovnÍJk kJo!. Ing. A. F i ker, Praha.
- Z hojnOlStJ, plo~dmaných heael budřž zde krátoe poukázáno na hesla. zeměměřičsk:ého
směru, aniž by všaik: wnto poukaz· byl úplný. B ,e d n ář : měřické předpisy a měřioké
úřad.y, F i ~ 1a: 'Mrurkova ~oha, mnoholkuželové. lllIIlohostěnné a. Murdochovo zobrazení,
nadmořská výška, li 1í dek: mapování, nadir v leteckém fotog1ramu a. nadirOlVlÍ, triangul:we,
H!f U š ka: charaJkter města a uprav,oíVacl plány města, N Q V á. k: lupa, N ,a c h t i k a I :
metmcik:á. soustava .měr a vah, Pe tří k: mleznúki a meznÍJkování, R y š a v ý: měření pod-
Ulmmc,h pro,stor, mlěřický setrvačník, Sem e rád: IlIanáJš.elcípřístroje, T i c h ý: mapa, ka.-
tastrální, horní, pozeankJová, železniční Dli3«JIa,měřoorí l,esů, měřioký stůl, měřické přič!ky a
přímky, měřítka, mwometrický dkuláJr, milkroskopiCJký teodoliJt, nepřímé měření délek,
V n u k: repl'odukce maJpy. V QI j t ě c h: mllIteml3ltika a různá matem. hesla. -Sp.-
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E. Lan g let: Cours pratique de top ographie élémentaire. (E;f;ra,n288 a 3 tab.)
Pa-ris. Berger-Lerv:rault.1932.

Topografií nazývá autor, jako běžně je užíváno, ěáet geodesia pro mapování.
Úmyslem jeho je jak v úvodu uvádí, ukázati mladému IDJIlžitopoguoafiia jeH zajímJav~
stránky. poněvadž Hd,émiLuji ,to, ooz.nají, ukáizatí mu ~nadnost, s jakou 1ze obdrieti
dobré výsledky, ulehčitď.mu poznání prostředk.ůa metod! Ipro řešenÍ. Kn.ilhamá. usnad-
niti, aby i poddůsto,jník pěohoty a jízdy dovedl řešiti ul1čité ÚJkoly, pOlIlěvadJžtopo,guo~ie
~ především svědomitost i pn jednoduchých IIJIOillIŮiCkáloh.Není ps>áoo.pro in.ženýll"ya ne-
ob6aIhuje tudiIŽ'Lákladů pro velké práce topografické.

Je to práce zajímavá i tím, jak ,se divá ii1ancouzský důstojlI1Íik.a. 'bývalý profes<>rna
voj. škole pITOpOOhJotuna výcthQIVUpoddůstojníka pro topografii, číIDIŽlze i vysvětliti si,.
že kniha vycháJzive čtvrtém vydání.

Na poěáJtkuzahývá00 úkoly, které ře.ší geodesie, topoguoafiea kJal1'tografiepři sestro-
jování mapy a probírá proj,ekce a jejich záJkl:adiIúvlastnosti. Nato piřikmčuje k rtopogrufii,
kterou dělí na plalIllÍ.metlriia aJ.timertrii.Vysvětluje měřítko a 'ZJlIaiČkysmJuvooé a výrznam
Vl8Likos,tipopisů, VTstewricea :šrafování. Nato uváJdí. jmk jsou 'opatřeny mapami jednotlivá
tělesa vojenská. Pak zmiňuje 00 o mapě Ptolemoověz6 II. století po Kr. lil její reprooukoi
dle arabskýlClb.klreseb z T. 1478 v Římě a- 1482 v U1mu.

ŘímJaméz'ři'Lovalisi itineraria a středo věk sděláva! !SiiportulJany a teplrve XVI. sto·
letí možno pOIkláOOtJi,za počáJtekmap a Mercatom za 'zaklailltteJ'ekartografÍJe. Y, další stlLti
uváJdimapy hlavnlch stá.tů, jako Německa, RakoUlska (1 :75J)()()), Belgie" Dá:nskJaJ,Španěl-
ska a !Spojených stá.tů a,merický'ch,Anglie a Lndie angl., ltaJ.ie, JIaPOmlka, Lucemburku,
NQl"ska,Niz<YLemi,Polska, P()rtugallS<k.a,Rum unsk.ai,Ruska, Sorbsikla,Švéd!ska,Švýoor a. Oes-
koslovenska.

PodJr{)lbněz,abývá se pak ma.Jl'OIUFrancie v měř. 1: 80.000 a v osrtatních měřitkách. a
k.&Ttografiíkolonií frarncouzských.

Nato přilkročuje k TOIZIDlložoYánímapových listů.
Dále řeší úlohy s užitím mapy, sestrojování čtvercové sítě. o orientaci bez i & buso-

lou; probirá měiie\Ilíúhlů busolou a sestrojolVání náčrtků polnlÍC'b(m-oquis) 5 busolou.
Nato probirá měření délek přímo, řetězcem, odkrokovámm a redukci délek na bori-

zont. Popisuje tah, protinání vpřed i zpět, nivelaci, měření výšek a vyšetřování W"Stevek.
Pak dává ná,vody P,I10 vojenské náčrtkv a pro bitevní n.áčrtky. Dále probírá g-oniometr,
grafometr, busolu, přístroje stadimetrické, telemetr, stůl a pravítlw eclimetrickě a nazna-
čuje využití fotografie. Končí fototopografii; uvádí nejen pozemní, nýbrž i [et.eclkoufoto-
grametrii a její význam pro topografii.

Na kionec je Ipřipojen přťihled pro instruktory tJopografie, jak vkládati úlohy me7j
přednášku v poslucbiárně a mezIÍcvičení a výklady v pmodě.

Kniha je zajimavá cha.rakte~istickýttnzpil:SiObemúpravy látky, předpokJádrujid nejjed-
nodušší prostředky k pCltVzbuzenilásky [l'l"0'topogra.fii Ibez obsáhlých teoretických vý-
kladfJ.. -k.

K recensi prof. dr. Ing. Tichého: Korselt: "Užit~ geOde8ie v lesnictví".
I. Vysvětlení vzniku a účele. Užitá geodesie v lesnictví jest vlastně obsažena v učební

p<>vinnostiřádné nrofesury. Poněvadž tato byla přetÍlŽ1ooa,byl jlsem suplováním pověřen.
Snažil jsem se podle svých sil, abyoh předmět posluchalčům co oojs'1'O'zumiteJnějipodal
a cestu do praktického života 'co nejvíce usnllJdllil.

l)() disciJpHnyspadá. cvičení v lese a ITýsovně.Obé vyžaduje zdlouhavých výkladiL N3
naléhání posluchačů, abych jim, než budou vydány slíbené přednášky pana prof. Tichého,
do praxe něco poskytl, sestavil jsem tyto" nikoliv přednášky, které ve dveu hodinách se-
mestrálnich ani zmoci neqz€, nýbrž poznámky z geodesie, jako odpovědi na sta otázek.
jak se mně v 33leté praktické činnosti za nejrůznějších situací vyskytly. Tento koncept
pro s voj e pot ř e b y posluchači vlastním nákladem r o zm n O'ž i I i.

Nečekal jsem. že tyto skromné, nenáročné poznámky, určené pro interní potřebu,
naleznou takovou odezvu a že budou podrobeny kritice vědecké autority; toho ani ne·
zasluhovaly. .

Pan recensent jim ,vytýká cellou řadu závad - já rovněž. Jsou neúplné, tabulky ne-
odpovídají textu, schází úprava po stránce jazykové a zejména index. Revisi jsem provésti
nemohl.

Že však učiněné výtky nejsou. zcel:;t oprávněné, budiž irwokázáno na nmoo'l~kazá-
sadních otázkách:

II. Záměna azimutu se směrníkem. Starší autoři: Bauernfeind 136, Baur 298 a j. ne·
činili 'fO'zdílůvůbec. Prof. Petřík praví Gstr. 85): "Je zřejmo, že pro rozsah IV rovině bude
rozdíl mezi azimutem a směrníkem tak malý. že bude možno ho zanedbávati." Jord.an
str. 225 (1893) praví: "Man nennt diesen Winkel ot Richtung'swinkel. Diesen Winke1 nannte-
Gauss ,Azimut in plano' oder ebenes Azimut zum Unterschiede von dem Azimut auf der
KugeI. In der ebenen Trig'onometrie- und Koordinrutenrechnung' ist die Benennung Azimut
fur jenen Winkel ot ziemlich allgemein gebrli.uchlich, in dem man als selb8t-
v e Ttl t li.n dli c h annímmt, daJ3 man es in der Ebene mit ebenem,. auf der Ku~l mit
sphli.rischemAzimut zu tun hat."
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Pro určení poledn,iku jest Gauss ·citován na str. 47, 52, 53. Ostatně uvádí tento znáffiý
způsob: Abendroth, Novotný, Hohenner a jMt v astronom. kalendářích obsažen.

III. Vytýká se mně, tvrdím-li, že busola s excentrickým dalekQhlp-dem jest nepřes-
nou, jak je.st VlŠeobeoo,ěznámo. Tapla, s. 85. III, praví: "Instrumente mit z.entrischem Kom·
paB und excentriscner Visierebene als u n l' i c h t i g gebaut bezeichnelt werden mtissen." Dů-
kazy jVběžných příručkách. na př. Croy 296 a Do'ležaJ 497. (Die Korrektion kann bedeu-
tende Betrag'eerreichen, r = 6 cm, W = 9'.)

Určení deklinace jest pro lesníka častým úkolem, kde? Nuže, na temenech Velebitu.
srázech dinarských Alp a v divočinách Krivošije, kde následkem nedostatku pevných bodů
musely busolním tahem zaměřené t. zv. grabelže býti orientovány buso,lou (deklina1c.i), jak
bylo s tehdejším katastráJ1. ředitelem Inchiostrim smlu.veno a schváleno. Poněvadž jsou
obdobné poměry na Slovensku a Podka.rprutsku,uvedl jsem několik jednoduchých způsobů.
jak za těchto obtížných poměrů sobě pomoci. V našich krajinách toho zap,otřebí není.

IV. Nesprávný jest vzorec pro srážku papíru v šikmém směru s = ~ p2 + q2. No-
votný II, 510 praví: "Je-li sražení papíru plánu polohopisného ve směru SJ = dx a ve
směru ZV = dy, jest příčné sražení: ds =v dx· + dy2. Tímto způsobem lze též určiti míru
přičného sražení papíru pro QibQvolnou přímku plánu polohopisného." Podle toho a pomocí
grafikonů postupovali jsme až dosud v praxi. poněvadž vědecky založené výpočty. jak je
udává na př. Nahbauer 263, jsou pro nás příliš složité.

Pro dělení ploch při jedné bonitě uznávám jen dělení zkusmo na plánu za správné
a tento zp1lsob jest podle recense p o s 1e dní. V lesnictví jedná se o dělení na seče.
pachty, deputáty. tedy ve vlastnictví, proto tento způsob stačí. Jiné přesné mmody, zalo.
žené na počtu souřadnico,vém: Zimmermann, Gauss, Eberhardt Dorgen.s, j,BOUpro praxi
složité a nákladné. Břímé dělenlí pozemků v poli, VY'žadující mí-ry příčné a kontrolní, v lese
(stromy) a houštinách, neb dalmatský1ch džungHch (ráko·s MetkoviJč), bohužel provésti
ne~ze. Druhý jednoduchý Izpůsob pro dělení pozemků při nejll'Ůznějlších bonitách a který za
vš ech o k o I n o s t I ve dek ·ci I i, zaveden jest pře.s 30 let 1.t agrárních operací.
Tímto 'způsobem bylo na pf. do konce 1930 na Mor:lJVěpři úředním Melování rozděleno 251
obcí ve výměře 112.403 ha. ohsahujkí-ch 27.077 náhrad a katastrem pře'\"zato.

V planimetrech neuvádím kompensační, ale Prytz'llv ano. Na velko.sta,tcich zaveden
jest posud starší Amslerův, uvádím však výslovně planimetry Coradiho, který kompen-
sační vyrábí. Prytzův planimetr uvádím, poněvadž jest lesnickými autoritami doporUičen.
(V. Guttenberg: FOIrsthetriebseinrichtnng 233.) .

V. Kap. "ŘeišenÍ lt"'Ů.zný1chúkolů v praxi" nebyla pod,rohena bitke.
VI. Určení konstant z Jordána a příklady primitivně volenJJ...Ujišťuji, že musel jsem

se svého času prokuso'vati celou literaturou, Lan.genbacher, Mlller.. SchreiJber, HtHt·El(lhl
(Aneroide), Liznar a-td., než dospěl jsem k těmto jednoduchým a pr()to primitivním vzor-
cům. Jeden a tentýž příklad jest řešen různými způsoby, ovšem klasickými tabulkami
Jordánovými podle jeho ná<vodu.

Následující staf o triangulaci jest podána skresleně. Pro triangulaci plati jasné
předpisy ka,t. instrukce (1904) a pokud se týče apHkací na lesy, jest směrodatnou: "In-
struktion ftir die Begrenzumg, Vermessung und Be·triebseinrichtung der Staats- und Fonds-
forste," 1902, a pro volbu bodit platl všeobecně: .,Die Anzahl und somit di~ Entfernung
der Dreieckspunkte ist abhangig von Terrainverhaltnissen. Unter gtinstigen Verhaltnissen
ist auf ca. 200-300 ha oder auf 4000 m Entfernung, unter ungtinstigen auf je 1500-2000 m
Ab6tand ein Punkt zu rechnen." (Runnebaum 41.)

Pokud se týče další výtky o triangulaci s body 300-500 m vzdálenými lli spojenými
busolnimi, počíta.nými pořady a která by podle náhledu pana recensenta byla příliš ná-
kladnou, pravím: metoda tato jest v lesnictví pro svou 1 ev n o s t dá<vno zavedena..
Z ú s p o I' n Ý c h d ů vod ů ~řejllita i agrárními operacemi pro zaměřování méně hod-
notných kultur pastvin a lesu ve strmém územi alpském. (SvMek Ing. Oehm.) Jest méně
známou, poněvadž nebyla literárně 'zpracována. Jel>t potěšiteluo, 'že i nový katastrální
"návod" z r. 1932 ))11'0 méně hodnotné pozemky i méně přesné metody p,řipouští.

Vytýká se mně. že čerpal jsem z Croye. Zeměměřičství bylo v lesnictví dávno doma.
Historik Chadt praví: "Koncem XVIII. a počátkem XIX. stOl1.neměl v Oechách žádný stav
tak výtečné zeměměřiče, jako stav lesnický."

Uvedu jem jména spisovatelů: Vierenklee, Dazel (zavedl polygonometrii 1799), Ha-I'-
tig, Cotta, Wedell, Geisler, Kropf, Hennert, Winkler, Bam, Kral1, Kaiser, Runneba-um,
Bohn, Baule a.td. Croy z těchto čerpaných zkušeností sestaviIl pro lesniky bibli a doplnil
je kat. 'nstrukcemi, za 'co mu lesn:íiCibyli neobyčejně vděčni.. Croy znamená pro lesníky
tolik, jako pro geodety standardní díla: Jorda.n, Doležal, Novoltný, Boccardo, a protQ 88
musí každý lesník k tomuto dílu vraceti, pokud nebude na.psáno lepšÍ, Proto jsem i po·
sluchačům, mimo Semeráda a Pe,tříka, Cro-ye doporučova.1.

Definice geodesie jest všeobecná a ani s Croyem zcela totožnou (děliti v řec. pís.
memí.ch. Croy lat.). Rozdělení podle Abendrotha jest běžné a nemohu jej ani citovati,
poněvadž 8. bod jest odlišný.

Míra pro zakřivenost země jest autory udávána různě, na př. Doležal 12~15 ml}
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(690-860 km2), Schill 920 km2, Adamczik 12·5664 mJ,2, Tap,la radius 15 km atd. Uvedl jsem
300-350 km2

, poněvadž pro lesnické účely stačí rOIzměrillJlohem meiIllší.
Přístroj Engiho se již nevyrábí. Budiž. uvádí jej však ještě Bosshard,t 1930, str. 38.

I t&chymetr Friedrichův a t&chYgTafplanimetra transpolrtér Schlesmgeruv se jÍiŽnevyrálbi,
ale u jiných firem ohjednálvá.

Vytyká se mII1ě,lže jsem doslovně opsal instrukci. Nemohu iIllStrukci podati jinak
ne~ v původiIllimznění. V III. kap. na str. 37 prarvím vý;slovně: ,,;Bro v;ed'ejnéúčely sta-
noví imstruk!cez 1907 následujicí předpisy (ViiZ přílohu)."

Po 33 let prostudoval jsem několik set učebnic, příruček, instrukcí, předpisu a na-
řizení i časopisu pod z 'or n Ý m ú hl e m den n í 'ch pot ře b p r :li x e, než jsem je mohl
vtěliti v tyto skromné poznámky. To ost&tní j,oom ,si již osvojil praxí sám. Hledal jsem
pro a p I i k a ci g e ode s i e v I e s ni ct v í Vlždycesty nejjedlllodušši a proto snad pri-
mitivni, nechtěje V'zhuditi dojem... .,du(['chl:angatmige Glei'CllmngskomplexeUM schwer-
fa1lige Z~ffemrechnung delIl aul?leil'enNimbus ganz besooderer WissensCJhMtl1chlroit"(BasU:
Reformvorf'ichlage 1931. str. 19). Naléhavá potřeba této, výhradně pro úzký kruh
p o s I u iC h a ,č u uooooé pomucky, jes,t zjev nou ,z té okolnosti, že byla běihem několika
měsíců nejenaibf'iolventy lesního odboru, ale i zeměm. praktiky téměř rozebrána.

Nechť nestranný čtenář posoudí, zdaJi tato kritika byla věcnou vzhledem na účel
litografovaných poznámek. Ing. Korselt.

V,'/Jšll.knihy.

I Knížka o měrách zemských z r. 1617 od SymeOlllaP 01 d o lrsk é h o z Podolí,
vytJištěná ja:k1osV!azekČ. 22. Knihovny (í.eskémaťice teClhnickév PIlaze 1933, zasluhuje
- j<'l.knapsd čestný přediseda StP.?1kučs. 7,.6měměřičůprof. fug. Jos. Petřík, - aby
,le'žela na stole každého zeměměřiče. Oibjednejte ten hiJstorickýdokUIIIIJento vyspělollti
česikého zeměměřičství ihneid!a ozd1obtejím íPiÍetněsmj pracovní stfll.

fug. Dr. te,chn. J'M. Hruiban: Poznámky k metodě numerického řešení lineárních
rovnic o několika nerznámých podle Ing. Mall{a. R o z š í ř e n Ý otisik stejnojmenného člán-
ku '~e ZeměměřiČlSlkehoVěstnÍlku r. 1931. Strnn 12. Nálklad1emautorovým, 1933.

P11of. Dr. Jos. R Yš lL'V Ý: Fotogrametrie. Zvláštní otisk z Doda,tků Otto'Va slovni'ku
naučného. 10 swan. Prahla. 1932.

P.rof. Dr. AI. Ti c h ý: Fotoletecké zaměření žabčického školního závodu zeměděl-
ského a přílehlého území. Bmo. 1932. Stran 8 w 2 přilohamd.

Ing. Lud'V'fkŠ p i r k: Sbírka důležitých rozhodnuti 'Ve věcech patentových. Piraha
1933. Cena 25 Kč. Vydal Smz vynále1zců.

Bulletin géOdésique. Organe de rAsS'ociationde Géodlésie.Année 1932. No 33. H. K i-
m ura: Pl'oiVisioooJ1Relm1t of the Work of the iJntemational latitude Service of the, nor1:lb
p.aIlaIM+ 39'8° during the }'leM 1931. K. W o Id: Mod'~ation of old von Sterneck JPOO.-
dulum-ap03.r.atus feT ,rela,tive g-mvity determinartions. G. Jel str up: Descaiption of the
OOIIlvelI1tedvon Sterneck pendulum aippal'atus. E. S 'o1e r: Sur ceTtaiIllsprOlblěmesde Gra-
vimétr:ie.

R e n é Dan g-e r: Cours d'Urbanis'me.Avec lP'l"éfacede M. Risler. membre de rIn-
stitut. Paris. Librairie de l'Enseignement technique. Léon EY'rolles. 1933.
, L'annuaire du bureau des longitudes. Pařiž 1933. Vydal Gautier-Villa,rs. qua.i des
Grands Augustms. OlJlIlla 12 fr. brož.

R. W a Vil" e: Figure planétaire et géodésie. VydalI GaU!UeI1's-Vi[la,rset Cie, Paris 1932.
Cena 55 fr.

Coast and Geodetic Survey. Washington : _
Annual Report ·of the director I()fthe Coast and Geodetic SUIllVeyfor the fis.cal ye1ar

ooded June 30. 1900. ISe'rialNo 552. Ha 'C a r d: Result.<;of the M:agnetk ohservations made
by the United St,ates Ccast and Geodet. Survey in 1930.

Odborn.á pn.i"dnání v Č"snpisecn.
Technický obzor. ČÍJs.1. Dr. K .J ů va: HOSQYOd!áiíslko-techn.ÚV1llJhyo krtčí drenáži.

Cís. 2. Dr. K ř i van e c: Osno'VlLzákona. o ve>řej.silnicích a cestáJch... Čís. 5. Dr. J. Z a-
vad i I: Půdní vÝzkum v silničním stav>it'ei~tvi.

Věstník Inženýrské komory "ro CSR. Čís. 2. Dr. F. Ra do uš: l'eehnic.ká komora.
čís. 3. Ing'. A. Ka lb á č: Svobodná pOlVoihíní. Čis. 4. Dr. F. R a do uš: Možnosti hoSlpo-
dáiískJéhoplánu (dloiI{JQnč.v čís. 5.). Čís. 5. Ing. Jaro'slav Kre'j1zat. Čis. 6. Změna min. nař.
Čí,s.77 z Q'. 1913 o <lÍvi1nichte~hni'cíoh.(Tyče se návrhu na utvoření kategorie civil. ill!ž.
k;{) n s tru k t iv n í c h [dopravních] a vod o h o s p od á řs k Ý ch [kulturních] a zaved!ení
názvu .<'ivi1. geometři a civil. inženýři zeměměřičtí".)
. Technik. Čís. 4. Čap e k -K on e č n ý: Technik ve spO'l,elčensikém,řádu. Ing. J. R a j-
ni š: AkJademiC\kásvobooo na vys. ško:Iách techn. Čís. 5. Dr. St. Š pač ek : Technlokra.cie.
te~hnika a technici. Ing. Jas. Růi i č ka: O po,"olání zeměměřičSlkém. (Autor ve světle
číslic dokládá. ž:e máme přebytek dorostll v ČSR.)

Naše Věda, čÍJs.2 z 1933. fu. AJ. Tichý podává re1censis/p,isu:Ko(['zelt,"Uiitá geo-
deBiev lesnictví". ._
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Zprávy veř. služby technické, čís. 5. Dr. A. Sem e rád: "Nový typ nive,lač!ního
stroje závodu J. J. Fr;rČ.

Časopis ČS. inženýrů - Technický obzor, ěis. 3, přinesl za řízení Dr. J. S t o c k é h o
seZIll3mičlJáJnkůuVleřejněnýoo v T. O.z.a r. 1910-1932 (roč. XVllI--XL) a doplněk rej-
střílků zpráv Spolku M'ch. a inž. IV král. ůesikém od r. 1896-1901. MerzičJ.á.n!kyve skUJPÍ.ně
"Ge,odesie" by!llootištěno 61, matem.-fyJSlikállních15, ze slta,vby měst 13 strutí.

časopis matice moravské, selŠ. 3-4 z 1932. JOIS.F i šer: LánO'VéVisitace, na MoIrarvě
v XVII. století. (HcidleroVJa dOmněnka o měř,enía třídění !ploHpři rvisHacíclh v letech
1656-1657.)

Journal des géometres-experts et topographes fran~ais. 1933. Čís. 147 (leden). L.
Cam ib()I1ll: Alidade aiLti~stadi-métJI'Íqueautoréducůr:ice. G. B e c rke r s: Éva1Uti{)1lldes ter-
rains urbaiJns. O. Me s s e r ly: Contribution ft l'h'istoire de, la tachéométrie. čís. 148 (ÚDlor).
L e f e v re: Les a.nci,elllnesme'sures agrairels. R. Ma r t in: Un CaJS pa,rticulier dle photoras-
titutiolll :par oJi.ché aélrin unique. - Petit nivoo.u a lunett,el Wi1d.

Bulletin officiell de l'Union des géolmetres-experts fran~ais, leden, 1933. Jar r e: Le
géometre fralll~is dJa.nsla Brousse et les cités africaines.

Osterreichische Zeitschrift f. Vermessungswesen, čís. 1. W~lek: Anwendung der
Vektorrechnung m1f die SneHiusli'che Dreíe1cksaufgabe. - r8 -

zeitschrift fiir Vermessungswesen. Č. 1. P i n k w ar t: Díe Gelliliuigik.e:iJtder Ermitt-
lung des milttlerell1Richtu:nglsfehilers beim trigonlom. Einschnead1en (\'IJ čís. 2). Č. 2. G o u s-
s 'in s k Y: Zur Prolbe illl Koordina.tenrechlllungen. S o y k a: GrenzveirhandO-ung,VertJretung
und Voll!lrnm.cht.Č. 3. For st ne r: Ausgleichung von Polygonzug1CII1(a pokrač.). S c h u 1-
t e: Beru:liss{)rgelllder ang;ehend,en Ve'rmessungsin~ernřeure. -8-

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik. Č. 1. B ,ae ,sc h·
I in: AbteliJung einer F,ormel fiir den Richtungs- und Hohenwinkieafehler €:ines Theod{)~ten
un1Jea'gleichz.EliItJig1elI's,trenge,r Berii0k!sichtigung' vlOlllKoIIima.tmonsfehle,rund HoIrizootalach-
&ensclh1efe(1konec z ČiÍs.1932/12). K r a i s z I: Das KarrenfeM 31ltsFormtyiP in der Gerna:gs-
kJartigra,phie (31 'V'yobr.). -8-

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten. Č. 1. Herrmanlll: Genauig'keÍit d'ffi"polY'~Q-
nom. PunkJtbootfunmoog mít BeriidkJli'ichtigung dCll' Polarmethode (p()lkro.č. z čís. 1932/50-52,
umnč. v č. 1933/2, 3). Č. 2. G a st: Der tr1goIl!ometrusche Punkt als Koordinatenmarke.
Č. 4. Ke 11" I: Ein Be[trag zum Problem. Mli' Quad!!'lIJtwurzeLausziehe'llJsmitte1s dler Rechen-
maschillle. Č. 5. S a r n e t z k y: Die K100rdilllatenbelstimmung de!!' PaBpuIJ!kte. Fin s te r_
waadlelll' R.: Die Oste!lTeichisCiheKarta 1: 50.000, Blkltt Lielllz, cine neua Losung OJe.smO'-
deirnen K~rtenprohlems. Mi c h a e I: ZeitverbrauCJh einleir Triangulati'O\Il und Poly~onisie-
ruIIlg. Č. 6. Bicher: Die Wiinschelrute im Vermessungswelsen. -8-

Geodezist Č. 11-12 z 1932. A b o I in: PlIJtnláct let. T r 'o j i c k i j: K vyvracoválllí
návrhu pětiletky všesvazového !kartografického trustu GGU. R u s i n o v: Zásadní :PIoikyny
piro z.jištělruívýsiledlk.ů raciJonairisace topografick{)-g-eodelticikiévýroby. V'i r o v e caR a b i-
n o v i č: PřevOld!Gauss-Krtig'erových souřadnic. I!k e jev: :Metoda s.třeďnich po'lygonáJ.ních
tahU: v letecké fodJogramedlr'ii.J a g o I i m: O moood'ě určCDIÍooměpisné šířky a času pOZOlro_
váním hvězd v témže almukanta.ratu (vedlejší kiruih n~ sférel neheské, rovnoMŽIIlý s hori-
zontem). D o [ g O' v: Ústav pro !P{)ZlorOlVáničasových ,sigtrllálůpři geode,tieko-kartografické
fa:kuffitěGGU. UlI j a n o v s k i j: O aerolfotogrametrické telrmiDlologii. K r a s o v s k i j :
úloha inželllýra.. kartografa-gameta při kartografických prací,ch. I van o v aCh r e n n i-
k 'ov: Určem délky měřením malýoh základen a os11rých !paralaktických úhlů. P o I j lIJk :
K otá,zOOspo'jitJooti kartografie a geogm.fie, Sem j {)'1Ilo v: Top{)~af'ic:IG1 m.'tpa Švédlska.
Ši,rok,ov: ZdokoDlalelllý tacheotrarusformá.tor. Drobyšev: Azmnutový přistroj. Kači·
m o v: Vodorovný krulh 'Ptroz.'ÍJrrěrnýteodůlit. D o I g o v: Momemy periodických signálů.

Zprávy spolkové.
Zpráva o valné schůzi M{)ravské odbočky Spolku ČS. inženýrů státní měřické služby,

loollalllé,dine 11. Úllom 1933 v Bmě. Valrui schůze byla. zahájena předsedlou Ip. Ing'. Br y l' li-
t o u v 11 hodliindiopol.edm, který uvíta~ vl'echny přítJomné, jichž bylo 58 s třem[ hosty. Po
p11os10vu.v němž VYZýJVMvšechny členy spolku k intensJi!VIlí1P1l'álc~a VŠ>ClCiOOYpříslušníky
stáitní a vař. slooby ke, vstupu do Oi1'ganisace,J1epreoontOVlanémšÍI!DISIpONrem,udědiJI siovo
hQlSiÍlllp. Ing. FailJtuSOlVi,který tlumočil pozdrav měřické s!kupiny SIA., přál V'a1né sooůzi
nmohJoZd~l)rua zdůrazňoval mltnos,t spolup,ráee všec.h zeměměřičů. Po srvém rpírosilovuse ze
sehfize vzdiálllila bylo příkročelll,olk tplOŤa.dllvalné B'chůz,e podle progrnmu. Zápis m.iinulé
sehŮlZe'nebyl na. náVlrh koL Ing. Vilímce čten, ježto byl uve,řejněn v ZeIl'ěm. Věstníku.

Následovalia zprá.vIa j e dna t er1s k á o činnosti spol~ové za l'o!k 1932. Zmínil se nej-
prve o pohybu členstva, načež přešel ik vlastní činnostJÍspolku. ZdůTaznil dilll€lZitostvšech
alroí pO<lnÍikalllýClhve pl'ospěch 'molegů a celého stavu naším spollikem.SI3lIIl!otným,jakož i
v součinnosti :s VY'sokošilrolským sv\&z.em,Exekutivou, jakož i ve Stavovské radě. Zminil
860 všech chystanýClh OfPatřeních, rr,terá mají účelem další finanční ÚSP0l"Jve státní ~právě
a jež !by znamenllJ\y další ztenčení chudých příjmů. Při tOllIl zdůraznil naprostou nutnost
společného postupu s ExekutiV10u a dOporllČOVaJ.,ruhy toto Isdiru:žerubylo odbočkou podpo-
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řeno též finančně. Na k()llloose ZIlIlIÍnilo cihystaném ivydání kale:nd:áH'ezeměměřičského a. vy-
zýval lrolegy, IlLby v těcJhto těžkých dobách nelUtÍJkaliz Ol11ganisacenaší, aJle hájili ji a pra·
co~li v ní i v diobách zlých, taik jM.O to dovedou manuelní dělnici. Ve zprávě byl podán
1'eIferáito všech záJkrocich ústředí spolku a. podána též zpráva o změIl\á.clr.jež nastaly v mi-
nulém ,roce ve vedieni !Spolkovém. ZpnílVa jedIliwtedovabyla pHjata s jedn!omysblým schvá·
Lenďm.Kolega Ba.ar, navá~v na zprtáVIU.jedlnatelovu, navnhl, aby !bývalému předsedovi Ing.
SllOOVlibylo odiboolwu zvlášť písemně poděkováno za jeho 'VyIkiona.nolUpráci ve prospěch
našeho stavu. Návrh by[ jednlomy,s,lně přijat. NláJsl\.ed!wa.lyzprárvy pokl3Jdiníkia a reviooni
účtů. Zpráva p O!k 1a d:n í ko v a byla revÍ8()ry nej€1ll schváleIlia, ale vyzdviJž,ena zejl1l1/éna
soom pOikllJa.dnílkoV'a,aby přÍJSpěvky členské byly vČiaJszaffll!aVlOiVány.N:iV'rh na abSOiluto-
rium poik1adníkOlV'ibyl valnou schŮJzívš,enLÍh1llLsypřijat.

Poté [lIřikrOOOulok vol bim. Kolega Ing'. NovOltný navrhuje, aby byl zvo~en nezmě-
něně stM"Ý výbor. Th'oti tomu žádá doB1aVlaiďníjednateli, alby byl vys.třídán ve SlVéfunkci,
ježto jí za.s.tJávájiž šest roků, a byLo by tudiž I1iaclase, aby se práce ujala oerstvá, mladší
síla. P'OIdiOlUlhé'liozprruvěbyl přija,t návrh koleg-y IIlig. Bruara, aby byl zvolen do výhoru
mladšíkiolega, který by jednateli vypomoM. později případne převzal funkci j.ednate~01l.
Na. návrh koLegy Čecm zVoliellldo výboru též kol. Ing. M~.cháJček,aby SIloVláckoměLo za-
stoupení.

S 1o ž oen í v Ý b O'r u po provedených změnách je [pOdLejedIliomyslného usnesení vllJlné
g;chfl~e následující: P řeďe e d ou Ing'.. J. Brychta. Olenorvé výboru Ing.: VláčiJ, l{[oupica,
Hanák. Syrovátko Mařík a Ned'oma. Náhradníci Ing.: Baňoch, MacháiSek, Pavlik. Revisory
ÚičtftTn!!'.:LysÝ. Vilímee,.

Valná 'schllze byla n~to pře1fUšena a 'po přest<ávce l)flo:llelSlpřeldseda Droj,eYk v. r.
Ing. Ha j n ém u. ~terý 1. lednem: let,ošního l'oku odieMl do výslužby. Pod1lkova.l mu za
všecmu jeihic>sna.hu 'o správné hodlllocení namámvé J)rác'6' (kidl.e,g-ťl,státlIliÍSIPl'ávy, za vše-
chno, 00 'Ve plI1Qspěchstavu uděl3il, ujistil ho oddillJThOstív,šecih pnslušniliků. a přál mu, ahy
odpočinku užil hodně dlouho IV' úplném zdrMTÍ, K Ipll'O,jevu předlSed!ovu !připojil se i v. r.
IIlig'.Kr e; c ~ r, který IlaIstíni[ eeJ101Usilužebni dráhu v. r. Ing. Hajného a vylZdvihl jeho 7.á-
sluhy o náš staN. V. Il".fug, A. Hajný poděkio~l pohnut Z8, projevy a zdllrlllZnil, že jeho
r-áJsIadouV1ždybylo nikomu se nestavět hez'kým do očí, ale!nikomu také PO'sitraně ooš~od~t.
Jeho projev byl přijat s upřimným rplotle,skema souhlta,sem všech přítomných. Toto sice
kirátké. aJle urp<římnéro,z!oučení s odcházejícím p. v. r. fu'g'. }Tajným ukončil dioslovem ikol.
Ing. Baar, ikterý IlJa kone<c pozdivihl číši k přípitku na zdra,vi "stla.rého pálllla", jak mu byl~
vždiy v ne1upřímnějšm slova smyslu jehOlpodřízenými říkáno.

PNkroěeoo by/lo pak k vol n Ý m n á vrh ů m.
1. N:i.vrhkOl1eg'Ůz IJhell'Slkohradišťska stran Ipřipomínek k výnosu min. fin.ze dme

19. čCll'venoo 1932, č. j. 74.467/32-III/6, budle výbol1elmprojediruíln v ústředlí, které bude po-
žádáfl..()o d~Jši 'kJroky.

2. Návrh kolegy Ing'. štvána stran osobníhO! a k~Meláiíslkéhb pauš1álu byl VUllnou
schůzí přidělen výlbOlJ'llloobočky k d~lšímu projednámJ s ko[. pod~v3IteilJetm.

3. PIrojoedrnn návrh na vyloučení kolegů, kteří přes upomilIláluí nelpll'ttí příspěvk1'J.
Usnes.elllOjednomyslně návrhu vyhovět a podat jej va.lné ·schŮzí v Piraze.

4. Debatována diále o spoi]kových poměrecJh a USillesooopmcovati pokud! l~e společně
s ostatními Slpoilk.yzeměměřiČJSkými, aby nebylo zbytečného tří~tění sil.

Podle zápisu kol. Ing. pavlíka.
Zpráva o schůzi před8ednictva Svazu spolků čsl. inženýrů země'měřiČ9kých, konané

dne 22. ÚIliolrn, 1933.
Předseda prof. Pe<třík zahájil schů~í vzpOlID!inlkouna zesnulého 'ko<l.Kr e j z u, který

byt pilným spolupra.cOlVníkeilIliStv:azu.Pak Ipřečten :31scihváLenzápis minulé schŮJZea přiSt,(lU-
peno Ik [lII'ojednávání ,pra'cov:riího programu S~zu, KonstollltovánOl;jako v před!6Šlých
schŮJZích,že konvClIl.cionelní značky neib:.e sestavit. ježto jak min. fin., tak Voj.zelměp'. ústav
nevydaly jejiCJhdefinitivní seznam. Předisednictvím kiomil>e!p[iOs,elStaVleníjedno.tných geodetic-
kých pojmů a veHčin pověřen pIrof. R y Š a.v ýt, [llředs,ednJiotvímkomise ,slovníkové pověřoo
prof. F hd a. DOlPUstnéodchylky, jiCJhJžBesta.vetni bylo 8IVěřelllJOIIng. Kirčanářovi a Klepáč-
koviJ, bude možno projednláVlati až po schválení návrhu inlSitrUlkoopro íka.taJstr.měli'. práce.
Ref6'li6'lltpl10<IlIormy;pro sportovní měření prof. Ryšavý sděluje, že se Mlaži! dorozumět l!e
s AtleHcIkou anm.térSlkou u:nií, na jeho diopiJsnediostala se mu však dosud odpovědi. Upo-
zorňuje na to, že touJtéž liátkou: se' obďrá Ing. Pro< ke Š IV Brně, a dopolllč>ujeJ,aby mu byl
referát pro nlOIl'IllYpro SíP'OO'tovniměření svěřen.

Aby mohli býM přÍip1'aveni nDIVímndidátJi pro valnou schůzi, vy,loSOiVám.abyla. druhá
třletiml. Svazových zástupců" vy s tup ují c í dle s ta n 'ov v tomto 'roce, a,'to [lIámové:
Ja.nč, Kre,jza, Potftčeik, Prdkůpek, Pudr a Sůra. Zá&tupce Jednoty O'ZJ1amu~_že kol. Janě
a ProkŮ(pe'kbudiou kandlidiováni znlovu,za kol. Krejzu bude Uil'čennáhradník. Navl'ženi Ql&tla;t-
nich zástupců provedou spolky, jimž vy&tupující rnál1ežejí.

Zpráva () výborové schůzi Spolku čsl. zeměměfiěů. lronané dne 22. února. 1933.
Schilzi, k. níž se: omlluvili kol. Bouček, Payell' a Klega, za.ha.juje pl1of. Petřík po<smrt-

IIiOU v,zpomínkou na koL Ing. K rej z u a oooněnďm je,ho záJalUlbVleSpoIlIkuosI. zeměměřičů.
Ke zprávě o mmulé schŮJzipoznamenává prof. Petřík, želprof. SemerádOlVIÍ.byl ZiliSlián
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dQpís. Prof. FiJaJla.sděluje, že dos,tal od !kol. B e [l e š ,e,dopis, v němž tento ooorumuje',že pro
zaneplrá.zdnOOí.v KO.ubuměř. iIllž.hl. m. Prahy a :v j,inýchkOll'P0racícha dáJe z důvodů zdJra-
votnich nemŮJ~elfunkci předsedirúckou ve Sipo,lIkruč,sa.!zeměměřičůpřevzít'i. Thof. Pertřík do-
iPlOIrUčujetud:iž výbOlI"U,aby jednal s jinými pány. N~ to čtena byla zpl"áNaipoikl:arln.i.dle
lI1Ížje stav spolkového jmění ke dni 22. února 6320·05 Kč, stav dlužlných příSlpěvků 5289.50
Kč. O přijetí za ě1e1naSpOOlkužád'á dx. Vacl1avŠpaček, prof. v Rorudnici.Výbor dám k při-
je-ti soUihlas.

Prof. Petřík podáNa paJk zprávu 01 j,ednáná ~J,endářové komiJse.koo['á !Připravila mz-
počet, dle něhOlžVychází n á k 1a d n 11 k ale n d á ř p~1 1000 kusech na 20.000 Kč. Pro
první výdaje! potřebuj,e komise celkem 5000 Kč. 'Dato částka by1a by rozvržena na naše
tři spolky a na. Klub měř. inž. hl. m. Prohy. VýbClrdoporučí vaJné schfttzi,abyrIJIalJmJJ.enrll:\.ř
pOVlolila1500 K!čna předběžná vyd:ám;ía 5000 ~č na náklad, kteréžto peIllÍzehudou SpOOiku
V!ráceny,j~le bude kalendář rozelmím. Obšírnou z[lltávuo přípravách pro vydánilmlen-
Mře !pOdána vaJ1né'schůzi koll.Pudr.

Ke iklOIl1cičtenla res,oluce OdIbočky spolku čsl. zeměměř. a měř. skupiny SIA. v Birně.
podporující pofžad.aveik:úř. aut. civ. g€iOOle1Jrt1, aby byli zastoupeni dvěma členy v prtaoovni
sekci Inž. komory- v Brně. Výlbordlopdručí resruuci vnlné schrdizi.aby ji podpowvwla.

Zápis o valné hromadě "Odbočky spolku čs. zeměměřiěů v Brně' a "Měřičské skupiny
Spolku čsl. inženýrů, odbor Brno". koooné ve čt'fI"tek 16. února 1933 v hotelu "Pass~e".
Valná hromada zahájena v 19 hod. 30 min. předsedou Ing. J. Peňázem, který po uvítálllí
přítomných a hostů uděluje slo'vo Ing. A. ProkešovL Týž v obsáhlé a velmi poutavé před-
nášce o "Mě ř e n í pro ú ě f ~Y S por t o v n í" seznámil nás s mnoha! úkoly země-
měřiče na poli sportovním. kde dosud činně, jsme nezasáhli. Po přednášce k dotazi'lm po-
dává kol. Prokeš patiičná vysvětlení.

Nato přistoupeno k vlas,tnímu programu valné hI'omady. Na návrh Ing. Otvrtlika
zápis o minulé vailné hromadě není předčíitán, protože byl již uveře'jněn v Z. V. Poté M-
sledují zprávy činovníki'1. Zprávu j e dna tel s k o u podává Ing. V,.Vil/mec. Ing'. J. Vrba
podává zprávu p o k 1a dní. R~visoři souhlasí se zprávou a navrhuji udělení absoluto,rla,
což schváleno. Ing. J. Vrba podává též zprávu za adminis,tra.ci Zeměměřičského věstniku;
zprávu redakční přednesJl Ing. J. Růžička a zprávu knihovní Ing. L. Tesař. který konsta-
tuje, že ,většina knih není vyvázána.

Nato přikročeno k vol b ě předsedy, a to aklamací. Zvolellli jednomyslně:
předsedou Ing. J. Brychta, přednosta oddělení pro nové měření; členy výboru: Ing.

F. Fuksa, Ing. V. 'Syrovátka" Ing. V. Mař/k, Ing. L. Kožoušek, Ing. A. Arnošt, Ing. A.
P,rokeš, Ing. E. Faltus, Ing. J. PeňáJz, Ing. B. Hliríng, Ing, J. Růžička, fug. J. Vrba, Ing.
K. SVOlbod3J;delegátem do výiboru SIA.: Ing. Fr. OtvrtIik; náhradniky: Ing. V, Vilimec,
Ing. M. P.wlík, prof. Ing. VI. Filkuka, Ing. R. Janč, FIr. Krátký; revisory účtů: Ing. O.
Vičar, Ing. L. Kostelecký.

Vol n é n á vrh y. Prof. Ing. VI. Filkuka navrhuje, aby většina knih (cennějších)
byla vyvázána a kol. Ing. J. Vrba dodává, by bylo poukázáno na vyvázáni knih 300 Kč.

Dále referuje kol. Ing. R. Janč a prof. Ing. VI. Filkuka o dosavadním zastoupení
ciV'.geometrů v Inženýrské komoře p!l'Očsl. republiku (v pracovní sekci brněnské) a o
budoucím jejím zastoupení.

Po rozpravě jest přijat návrh koJl. Faltuse a VI. Filkuky, jímž doporučeno valné
hromadě S. Ús. Z. a SIA., by návrh scelovacího zákona byl co nejdříve uzákoněn.

K návrhu prof. Ing. VI. Filkuky byl p['ojeven odstupujícímu předsedovi Ing. J.
Peňázovi a celému výboru i jednotlivým funkcionářům dík za. jejich obětavou činnost
spolkovou. Ing. B, Hiiriny. zapisovatel.

Zpráva o XX. valné schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, roonané dne 5. Ibřelzna1933.
XX. valnou schůzi Spolku čs. zeměměřičl1 z a haj u j e pro f. Pe tři k v z p o m / n.

k o u n a z a 1o žen í 8P o I k u. Pokládá za vhodno vzpomenouti, že před 20 lety konána
byla ustavujici vaJná schůze spolku (8. prosince 1912), který při svém založení měl při-
hlášeno 334 členů. Mezi návrhy bylo na předním místě založení čalsoDisu, který by byl
hlrusatelem našich odborných a organisačních snah, dále úp!l'ava studia zeměměřičského.
Časopis přes obtíže války světo.vé konal vzorně své poslání odborné a organisační, za ,což
třeba poděkovati redaktorům a redakční radě. Další snahy po úpravě studia zeměměřič-
ského byly jen částečně provedeny. Reforma studia neznamená pražádný zisk hmotný pro
absolventy zeměměřičského studia, leč je vítězstvím ideální touhy po prohloubeném vzdě-
lání a je alLespoňro·zřešena o·tázka akademické hodnosti doktora věd technických, čímž
opatřena základna pro vědeckou soutěž s inženýry ostatních odboru a pro soutěž meziná-
rodní. Úkoly tyto nejwu dosud dořešeny. Naše následoiVIÚky.čeká je8tě další a tuhá práce.
Při této příležitosti vzpominá prof. Petřík prvních činovníků našeho spolku: obou místo-
předsedii In~. Holuba a Karbusa, jednatele Ing.. Doškáře, pokladníka Poniatovského. účet..
ního Ing. Beneše a prvého redaktora našeho časopLsuDr. lSemeráda. Z oné sC<hŮJZe'byly na
návrh prof. Dr. Semeráda zaslány pozd!'avné depeše min. Trnkovi, sekč. Mfovi Globočni-
kovi, prot Dole~alovi a vládní rada Ziwotski zvolen za zakládajícího člena. I když spolek
nesplnil do,sud všech přám.ítěch, kdož stáli při jeho založení, přece vykonal tolik, že ná-
sledovníci mohou budovat. dále v dftvěře, že jejich 8'Ilahy dojdou splnění.
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Na.to udílí předseda silovoIng. A. Pro k e š Ov i, který přednáší o me r e ní pro
s po r t o v n í ú čel y. Kol. Prokeš ukazuje ve své přednášce, jaké úkony čekají zeměměřiče
v tomto oboru působnosti, jednak obecně, jednak p,odrobně vykládá. jaké druhy měření
by měly být zeměměřičůmsvěřeny. Prof. Dr. R y š a v Ý poznamenává k této přednášce, že
z pověření Svazu spolků čsl inž. zeměměř. lIe snažil navázat spojení s na·šimi sportovními
korporacemi, zejména s Ama!t.lehkoa.tle,t.unií. Me bez velkého úspěchu. Prof. Ryšavý vítá
zájem kol. Prokeše a doporučuje. aby byl pověřen vyprac(wáním zprávy pro příští kongres
Mezinárodní Fede'race Zeměměřičské. Jako da.lšimu udílí předseda slovo Ing. F i ker o v i,
který krátce demonstroval nový W i 1d ů v b u s o lov Ý t h e {)dol i t.

Dalším bodem pořadu byly zprávy činovníků. Jako první ptřednesl kole~a Šve c
zprávu j e dna tel s k o u, v níž stručně vylíčil význačné události ze spolko'vého života
v minulém roce. Památka kolegů Josefa Der r i c h a, Bohuše N ech víl e a Jaroslava
Kr e j z y, kteří zesnuli v uplynulém roce, byla uctěna povstáním. Po koL Švecovi podává
kolega kpt. Pa y e r zprávu p'o k I a dní, podle níž vykazuje závěrečný účet přebytek
Kč 874'10.

Jednotlivé položky příjmu a vydání jsou tyto:
Příjem:

1. Horovost u Pošt. spořit.
a Čes. Banky . ..

2. Úroky . . . . . .
3. Zápisné a člen. příspěvky
4; Na upomínkách dlužníků .
5. Za insertní poplrutky . .
6. Předplatné na Zeměměř.
Věstnik .

7. Tiskový fond .
8. Za. separáty autorů

Vydání:
1. Tiskárna "Palygrafie" Kč 26.184'70
2. Autorské honoráře. . . Kč 3.439'05
3. Odměny redaktorovi, admi-
nistrátorovi a poikladníkovi Kč 4.600'-

4. Společné výdaje spolkoíVé Kč 2.081-75
5. Výdaje Mor. odbočky a.
administrace . . . . Kč 2.486'80

6. Drobné výdaje redakce Ze-
měměř. Věstníku Kč 431'50

7. Běžné výdaje pokladníka Kč 858'7()
8. Běž. výdaje ústředí Spolku Kč 133'70

Součet příjmů Kč 45.828'35 Součet vydání Kč 40.216·2()
Rozdíl sou0tů, t. j. hotovost k 31. prosinci 1932 Kč 5.612'15
Kdežto hotovos:t k 31. p,rosínci 1931 . Kč 4.738'05
Tedy přebytek k 31. prosinci 1932 Kč 874'10

Kolega pokladník líčí nesnáze, spojené s vymáháním příspěvků a žádá ko,legy, aby
včasným vyrovnáním členských příspěvků usnadňoiVa.lispolku, aby mohl plniti své povin-
nosti. KoL Rum 1 přednáší pak zprávu r e v i s o r s k o u, sděluje, že účty byly shledány
v pořádku, položky byly řádně doloženy a doporučuje, aby zpráva pokladní byla schvá-
lena. Valná schůze schvaluje nato jak zprávu revisorů, tak zprávu pokladní. Kol. po-
kladnik předkládá pak návrh rozpočtu na příští rok, kte,rý se rovněž schvaluje. Pak po-
dává kol. Pudr zprávu o jednání kalendářové komise, kiterá byla ustavena
před rokem při výboru spolku na popud kol. Payera. Cleny komise byli: Ing'. BrandI,
Krejza., Pudr a později byl kooptován IwL Fejlek za Spolek inženýrů stát. měř. služby.
Komise konala cellkemšest schůzí a výsledkem jejich prací je program obsahu, Be&tavený
na podkladě připomínek našich odborných spolků a rozpočet na kalendář.

Ob s a h kalendátře byl sestaven takto:
Kalendarium, poštovní předpisy. kOilkovésazby.
I. Míry délkové a plošné.
II. Tabulky:
1. druhých mocnin a odmocnin, jakož i převratných hodnot pročísla. od 1 do 10~O,

2. hodnoty goniome'trický·CIhfunkci, 3. tabulky pro převod úhlů ze soustavy 360 o do &OU-

stavy 400gr a naopak, 4. tabulky pro převod: sáhů na metry (délkově i plOlŠné),5. dovo-
lené odchylky délkové, plOOnéa úhlové, 6. hodnoty 'It,; atd. 7. převodně koeficienty p
z miry úhlové na obloukorvoupro ,soustavu 300 o a 400gr.

III. Vzorce:
1.. algebra. 2. analyt. geomeúrie, 3. planimetrie, 4. stereometrie, 5. goniometrie,

6. trigonometrie.
IV. Zákony, nařízení, předpisy:
1. Zákon ka.tastrální z r. 1927 a rvládní I13Jřízeník němu ~. r. 1930. 2. Ze 2ákona

o přímýoh daních: daň pozemková, 3. O rveřejných knihá.eh. 4. Předpisy o moonákování
pro železnice. 5. Ptřeďpisyo ohira.niěovánipro silnice. 6. Předpisy o nivela.eíClh.7. Nlliřiz,eni
o cirv.technicích ~ zákon o I~. komoře. 8. P,ředpisy o usta.novorva.eíCih2:kouškáeh pro
ob()ll'm:n. financí a min. ve,ř. pra.eÍ. 9. Měř. sltmba rv čSR. a její organisace v jednotli-
V'ýJchoborech státnísprá;ry. 10. Seznam úřad~ s aprárvněnímpodpisorvat plány.

V. Inserty:
S ohledem na tento obsah byl vypracován na podkladě nabídek tiskáren následujici

rozpočet:

Kč 6.552'10
Kč 96'30
Kč 20.671'80
Kč 503'-
Kč 4.799'-

Kč 11.956'15
Kč 1.127'-
Kč 123'-
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1. Sazba. tisk a papír podle nabídky při nákladu 1000 kusů:
2Y. tisk. archů kalendáře a reklamy,
6 archů odborného obsahu,
8 Y. archil. hladkého petiltu a 1200 Kč
Přirážky:
a) na matematickou sazbu a tabulky
b) na nonparei1le .

2. št
v
O!kl' :,' .

3. Bězna vydám. . . . . . . .
Poštovní spořitelna a expedice kalend íře

4. Vazba v plátně s IÚ.pisem. 1000 exemplářů a Kič 2'90
5. Honoráře:

redakční
autorské

. . .
Kč 500'-
Kč 1700'- Kč 2.200·--

Kič 2.900·--

Kč 2.184'-
Kč 459"'-
Kč 100'-

Kč 1000,-
Kč 2000·-

Úhrnem náklad
Kč &000'-
Kč 21.893'-
Kč 2.000'-

Potřebný náklad Kč 19.893'-
t. j. přibližně Kč 20.000'-

přispěly zálohou, která bude ;vrácena,Komise navrhuje, aby na částku KČ 20.000'-
jednotlivé spolky takto:

Spolek čs. zeměměřičů . . .
SpdJek inženýrů stát. měř. služby .
Jednota úř. aut. civ. g-eome,trů . .
Klub měř. inženýrů hla.v. města Pra.hy

Kč 6.500'-
Kč 6.500'-
Kč 6.500'-
Kč 500'-
Kč 20.000'-

Předseda doplňuje zprávu kalendiářové kJomise sdělením, že komis{) by si přála, aby
k.IlJendář vyšell během října, aby iIIlOhl být VČas expeoilJOlván,a že člemllká cem byla vy-
počtena na 30 Kč. Předseda žádiá, a;by V1aJruischůze roz,hod1a, ~li být kalendáJř vydiá.n,
a v kiladném přílPladě aby zmocnila komisi, aby jedIl.iala závazně s oBt3Jtillmi mAimi rrcorpo-
lOOemi. Po obSiáhlé dJeibatě, j~ž 'se zúčastnili plJk. Hi1íd:ek.,~oll. Petirálk. Brandl, RŮlŽička, Svá-
tek., RumJ. Mikula.. Pr!ok'6š, Pokorný a Varva.žoVl3lký, a ve které ,byla mnohokráoo doporučo-
vána SiUb.~pi0e, dJává předseda hla.BoIVa,ti o tom. ,s'ouliliLsi-1iVIa100 schil.w IS vyd.iillm k:aloo.
Mřel, povoluje-lJiJ mSi1Jku 6500 Kč llla dvakrát splatnou jako ZMohu na vydání kalendáře a
zmocňu:je-li kalerulliJiovou komisi, aby jednalas ostaltn4mJi kOrpD['lacemi ,o z.álohy ,VIeJ Sltejné
výši. ValOO.schůze návrhy schvaluj-e.

Na to zahájeny v 'o I by. Místo členů výboru, vy&tlllpujících d1e stanov" dále místo-
resignujícího kol. Sůry a místo zesnullého kol. K1'ejzy js,olUkaI1ldJi.d,orvánikůl. Brandll, S01loek.,
Pa-yer, Krčm.ář, Klega, KavWír 'a Kural, do reda,kční komise, IlI3Nl"žemď':kol. lhše, pl1of. FU·
ku.lot. HlaV1S1a,dr. Kladivo, Bogu~aJk, PeM7" dr. Pooloorný, Ptr101kůpelk,pl'of. RyšaVý. Štván
a Wiesner, za redallrtotry: kol. Růžičlka a prof. Fiala" za administratora, kol. Vrba, dále za
revisory ÚJČtů: kol. Ruml a ,Sochor. Volba byla provedena aklamací. "\nšich:ni navržení byli
zvoleni. Ze Svazu spolků IZeměměř. inž. vyPltupujicí záSitupce Inlg".Pudr byl zvolen 'znovu.

POISléze při&toupeno k V'OIIMpředsedy. Prof. FiaJa. oooamuje, Žel kdyz prof. Petřík
sdělil. že na resignaci. kterou již dříve ohlásil, trvlá, že :iednal s vrch. I13d'ou Benešem, ale-
be?Jvýsiledně, ježto kol. Beneš pro zantJ{Plrázdnění jinými funkcemi a ~e z.dravOltnich důvool\
llIemoh[ frmkci lP,řijmlout. Předseda pmf. Petříl~ pierušuje ;tedy schůZii llla 10 m~nut, aby moblli
býti připrra~ni kMldiidáti.

Po novém zahájení l>chůze j50u naVl"Ženi za přoo5edu Jl:,ol. O. Kr č m á ř, měř. m.dnmm. veř.prací, a prof. Fiala. Kol. PetráJk navrrhuje hl3.l8<J1v1ámil3Jklamaci, :koI. Ptr10keš Maso-
válnlí Ustky. Ježto llJeIbyla a,kfumaoo jednomysllně schválena, dává předseda hllllSloV'atlistky.
Za. Slfurultátory z,vohlllli kol. Doležal a RŮžič:ka. Kol. Doležal O'LIl3JffiujepO! sečtení hfuJsů Vý-
sledek volby: Kr č m á ř 22, prof. Fiala 3 a kol. Pudr 2 hlasy.

KoL Kirčmář ujúná se funkce a dě'kuje odstupujícimu předsedJov,i prof. PetřilkOlVi za'
obětaV1ou práci. kterou p'o 20 let ikional pro srpo1eik a mjmy zeměíměř:iČŮ:.zdůiI1azňuje', že za'
úspěchy, kterých spo[ek dosáhl, je v první řadě povinen svému d101Uholetému pd'-ed\ledovd,.
a dIoiporuěuje" aby valná schůze sehváJilil. !rot. Dolež.Mem '[lIOful;ný Mwh na zvolení prof.
Petří:ka ,oostným předsedou gpolku. Prof. Petřík odmítá díky a dJovoznje" ž,e !kJonaJ1jen po..
VlÍnnost. kterou měl jako člen spodku a f.lJko vYSiOlIDošlmtSikýpil'ofesOlr.

Nato z vol i I a val n á BC h ů z e pro f. Pe tří k a je dno mys I n ě čes t--
n Ý m,p,ř e d sed o u 'S P o 1k u a SOIUČJaJSn.eza člena výboru na mí&to upráizdnivší se vOlLbou
kol. KJrčmáře za předsedu.

Poslednim bodem pořadu .je žadost brněnské odOOčJky spolku za podiPioru resoluCl6,
v niž úř. aut. civ. gIOOmetři žádlaji. 'aby byli zastoupeni 2 členy v WaK'JOVllÍ sekCii lm. kOl-
mory v Bmě. Po vysvětlení, ikOOré k OO8Ioluci připojili Ing. RŮlŽiJčka a BI"okeš, usnesla se-
vaJná. schůze uvedený po~avek [lodporOlV3it u IIlIŽ. komory v Praze.

Ježto volnýclh návrhů není. končí předseda ,schůZii a děkIuje UL hojnou účast.
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Různé.
Tiskový fond bylzvysen darem p. Dr. Váckwa Špačka, docenta. geofysiky na čes-

kém vys. učení boohn.v Praze a profesora reál. gymnasia v ROOOJnicin. L.. ve výši 200 Kč,
Nže oolková výše fOllldudosáhla. obnosu 3513 Kč. JmenovanÝ' dáJrc,e lJa.s~avě Z1a(p'Ůjčil
red~lJmiZ. V. dva šbočky k otiště<ni.z,lličežvzdiáváme mu '8Jl'dečnýdík.

Příklad tento neohť pobídne kolegy k náJsiled!OIVání:Spolelk náš vydá. kalendář čs.
z,eměmJěřičfta je třeba shromá:ždi,tiuž nymí mnoho peněz, aby toto významné dílo se uRku-
teénilo,aniž by Spo~ek čs. zeměměřičů nebyl VY0ffi'pánla tím také vydá.vání Zeměměřič-
ského Věstniku po stránce finanční nebylo zt,LŽlIDO.Kdo "L Ilm~egftmá zájem .o stavoV8ký
a otlborrnýtÍS'k, kup si ml, !poště složenku i!nbianoo. vyplň ji š'eikovýlmčíslem 14.674,Praha
(Spolek Č'B. zeměmělřičův Praze), [ploz.namenejve střední části nahoře "Tiskový fond" a
odeš[i obnos. I malý obnos jel vitán. Nežehrejte na krisi a podporujte stavO'Vskéakce, jež
Vám mají být nej.bližší.

Osterreichischer Verein fiir Vermessun1!swesenzv,e;k XIII. valné ,schůzi,pořádané dne
8.-9. dubna 193~ve Štyrskéan Hradci, kdež ved[espommvých jednáni se koná dne 8. dub-
llIa.přednáška prof. Drr.K. Zaaro: Geooati,schesa,uSmemem Kriegstagebuch a dne 9. duhna
prof. Dm KJO'ppmaárra:Probleme der Geo1dasie.Přihlášky na adl1esu: Ing. Paul Czakert, Graz,
Finanzgoelb1iude.

Jak 'se ,CLovidáme,by,1 15. března t. r. promován na dokWra báňských vM na vys.
1ikole,biáňské v Poříbrami,p. Ing. J a.n Fo 1p rec h t, vrchní insj)ektor a přednos.ta, měřič·
'ského odděl1eníVít!~olVÍckýchkarrn.enouhelný1chdolft v :MomvskéOsbmvě.

D~'rw.ce Ing. Folprechta jel z oboru u~ité geoIOIgie.
Ing. Dr. FO~p'rechJt,nyní 60[etý, je v odborné literatuře známou osobnol1lti, jeho

vědecké publlilmce i ča·sté rozhlas,ové přednášky těší se pozornclsúidomácí i ciz.i Jmenu-
jeme-li z jeho prací jen :vreIkoiepoumooografií "KameIl!ouhelné doly ostl'aV8a-:o-karvin-
'8Ikéhiorewiru", do jediihožprvního svazku snesl s mrta;venčípílí přelbolhiatoulátku, soud'ime.
že toto dílo samo pOlltai'\í,aby mu zajistillo vědeckou popula.riltu.

Prftzkum revíru, životní to úkoI Fo~prrechtŮJv,bude, nyní ,obohacen prová:děllloumo-
·demní;revírní trianguIací, k níž pi'isúoupHaředite1ská konference těž,a.řstev z Folprechtova
podnětu a jejíž vedení mu svěřila. . .

Osobní změny Ve stavu měř. úředníků poz. katastru na Slovensku (!leden-únor).
L Při jat i za měř. rooncipis,ty:Ing. MiJJ'oslavJanla.ta (Zl. M,omvce).Ing. Ferd. Froh.

Uch (Brat~slava, n. m.), fug. Josef Precliik (Dol. Kubín), Ing. Jan ZJikia(Košic.e, k. m. ú.).
Ing. Jindřích Pschorn (B. Bystrica), lig. Václav Nelž,e~k3.(Tomalla) a Ing. .Josef Engel
{Nové Zámiky). Za smJlUvníměř. úředniJ~ypřij,a.ti: Ing. Josef Dudík (Levice) a Ing. Vasilij
T.'ltarmov (Ke7mal'olk).

II. Jmenováni měř. komis:ary: Ing. Josef Lizále,k (Košice, i. k. v.) a VítěZlslJav
KrejcaJI' (Koš,ioe,i. k. v.).

III. Vystoupil měř. konc. Karel Ryšán.
Změny ve stavu úřed. opráv. civilních geometrů: a) Oprávněni (autorisace) n a-

byl i: 1. Ing. Bedřich Klugrur, Liberec; 2. Ing. F,mntišek Bálka, Če1l.Budějovice; 3. Ing.
Jiří NovotnÝ',Brailia; 4. Ing. Antonín Pick, Oelákovicej 5. Ing. Rudolf Reischel,Kozo-
lupy; 6. Ing. AlexrundrMiIlJčenok.

b) Oprávnění se v zd'a 1i: 1. Ing. Čeněk Klugar. Liberec; 2. Ing. Jan KoUanda,
Přívoz; 3. Ing. Karel čemý, Přerov: 4. Ing. Bohuslav Malecký, Petržalka u Brattslavy;
5. Ing. Emanuel Snížek, Braha·SmÍJchov.

c) Oprávnění 'za n i k I a· (úmrtím): 1. Ing. Arnošt Dorre, Teplice-Šanov; 2. Ing.
FrootÍIŠekUška. Dobřiš; 3. Ing. Bohuslav NeClhvíle,Zbrashlv; 4. Ing'. Jan Freng'l, žatec;
5. Ing. Josef Willing'e~; 8taré Benátky; 6. Ing. Jind,ř. Zahrra<1ník,2ele'wý Brod; 7. Ing.
Jaroslav Krejga, Kralupy n'/Vlt.

Zeměměřll S víceletou praxí (též u nového měření) hledá
misto. Ovládá jazyk státní i německý.

Nabídky do redakce tohoto časopisu pod značkou "Samostatný pracovník".

Hledám místo smluvního zaměstnance při pracích spojených s no;vým
ka t a str á Inim měř en f m a se zakládáním pozemkového katastru. Pracoval jsem při
délimitačních pracích .od r.1922 jako pomocný te.chnik a ~onalpdce· kresHčské
. i počtářské a jako pomocná síla při měi'enípodrobném. .

Na b I d k Y do redakce tohoto listu pod značkou .K r e s 1i č·.

1933/72


