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VĚSTNÍK 1932
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XX. ROČNtK V BRNE 1. ŘtJNA 1932

Budování jednotné trigonometrické sítě katastrální (1.-4. řád)
v oblasti města Písku.

Ing'. Antonín S o k o 1, měř. rada triangula,ční kanceláře min. financí.
(Pokračování - Suite.)

Jsa pověl'en vybudováním jednotné trigonometrické sítě katastrální v ob-
lasti městn, Písku, měl jsem za úkol vytyčiti v 1'. 1931 potřebné trigonometrické
body 1. až 4. řádu a zaměřiti body L řádu a na nich též směry na· body
2. řádu *).

Návrh trigonometrické sítě vypracoval jsem ještě v Praze v mimoúfedních
hodinách, ,J:loněvadžv úředních hodinách jsem byl zaměstnán revisí kancelář-
ských početních prad.

Nejbližšími danÝ'mi body jednotné trigonometrické sítě v okolin:těsta
Písku byly body: 221 Volyiíský vrch (správně Boleniny), 251 V. Kamýk a 261
Zahořanský vrch (správně Koňský vrch), jež však nedostačovaly, protože trig.
bod 251 Vys. Kamýk nachází se asi 5 km jihovýchodně od hranic katastrál-
ního území města Písku a nebylo by možné dobré vyvinutí trigonometrické
síťě. Bylo proto nutné přibrn,ti ještě další trig. body: 211 'Tok, 231 Boubín,241
Kleť, 381 Větrník, 401 Vysoký (Markštein), 371 Svidník a 271 Mezi vraty.

Při vyhotovování ná,vrhu trig'. sítě bylo hleděno k tomu, aby bylo použito
pokud možno nejvíce trigonometrických bodů dřívější trigonometrické sítě ka-
tastrální - ovšem se zřetelem na řádné vyvinutí sítě. Dále bylo dbáno toho,
aby bylo možno připojiti novější triangulační práce, zejména triangulaci m8sta
Tábora, provedenou v r. 1922 a práce provedené Vojensk}Tmzeměpisným {lsta-
vem v r. 1928, a to triangulaci pro cvÍ<Snémapování u Votic a triangulaci 1)1'1)

vojenskou střelnici v Drdech.
Návrh trig. sítě byl vypracován v generálních mapách 1: 200.000 za po-

užití speciálních map 1: 75.000. .
Dosavadní trig. síť byla zhuštěna novými trig. body 1. řádu: 3051 Chlum

u Pleší, 3061 Potálov, 3071 Kosejřín, 3081 Helfenburk, 3091 Mužsk)' vrch a 3101
Zdánov, poněvadž některé strany této sítě byly příliš dlouhé, na př. strana 251
Vys. Kamýk - 371 Svidník skoro 52 km.

Vý'vin trigonometrické sítě a určení jednotlivých trig. bodú 2. až 4. řádu
je patrno z připojeného náčrtu.

Rekognoskace území **) byla provedena na základě mnou vypracovaného
návrhu trig'. sítě.

*) K zdolání uvedené úlohy byli nmě přiděleni kolegové: Ing. Ant. Lukáš z triang.
kanceláře min. fin., dále Ing, Tomáš K1epáč3k a Ing". .Julius Mikula. Měř. rada Ing. T.
Klepáček měl býti zaměstnáván v okolí města Písku, poněvadž byl mimo triangulačních
prací v jednotné trigonometrické f'íti pověřen pracemi podle závazku státní finanční správy
a mimoto pra.eemi autentifikaěními.

Se zřetelem na pokročilou dobu (konec května) bylo k urychlení prací, zejména sig-
nalisace. vyžádáno přidělení čtyř stálých figurantů.

**) K polním pracím odejel jsem dne, 27./5. 1931 s Ing. Luká~emdo Písku. Ing:.
Klepáček a Ing". Mikula nastoupili službu dne 2. června H'31. Příděle-ní fig-uranti přihlásili
,se většinou pozdl'ji.
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Trig. body: 221 Boleniny, 42 Kbýl, 12 Klesanova, 3101 Zdánov, 231 Bou-
bín, 22 Vobory a 261 Koňský vrch l'ekognoskoval Ing. Lukáš, trigonometrické
body 241 Kleť, 391 Kohout a 381 Větrník rekognoskoval Ing. ~Iikula, ostatní
trig. body rekognoskoval jsem sám.

Při rekognoskaci používal jsem k dopravě nájemního osobního auta. Byly
vyhledávány staré trig. body a nebyl-li nalezen kámen, bylo kopáno a hledána
spodní značka; dále byla zjišťována výška staveb měřických signálů a viditel-
nost potřebných trig. bodů. :Mimoto bylo vyšetřováno, kdo je majitelem po-
zemku, na němž má býti vytyčen trig. bod, kde lze naja,ti nejsnáze potřebné
dělníky, povozy, a kde je možno koupiti nutný materiál stavební a stabilisačni.
Zároveň byl o stavbě uvědomen vlastník pozemku a starosta příslušného kat.
území a připomenuty jim povinnosti a práva se zřetelem na zákonná usta-
novení.

Z trigonometrických bodů, určených zemřelým prof. Ing. Fr. Novotným
při triangulaci města Písku v r. 1892, nemohlo býti použito žádných. Byly Bta-
bilisovány obyčejně čtyřmi kolíky, kte ré od té doby shnily. Triangulační ela-
borát vyhotovený prof. Novotným byl nám zapújčen městským stavebním úřa-
dem vPisku.

·Signalisace. Trigonometrické body byly signalisovány postupně podle po-
třeby a tak, aby se mohlo začíti s obser vací nejdříve na vysokých kopcích a
aby mohla býti observace nerušeně kon ána na bodech 1. řádu a zároveň 7:1ml>-
řovány směry na body 2. řádu.

Ing. Lukášovi byly přiděleny trig. body: 221 Boleniny, 42 Kbýl, 12 Klesa-
nova a 231 Boubín, aby mohl začíti s observací na trig. bodě 3ilH Zdánov,
kam byl dirigován k signalisaci figurant Hort. Ing. Lukáš postavil na 221 Bole-
ninách měřickou věž se středním sloupe m 13'50 m. Na ostatních bodech na-

koupil a dopravil potřebný materiál na
místo stavby, stavbu měř. věží provedl
figurant Fr. :Mikyska,

Ing. Mikulovi byly přiděleny k sig-
nalisaci trig. body: 241 Kleť, 391 Ko-
hout, 381 Větrník, 3051 Chlum u Pleší
a 401 Vysoký (Markštein).

Na trig. hodu 241 Kleť, jímž je
střed zděné turistické rozhledny, byla
zřízena pyramida připevněná ke zdivu,

na trig. bodu 391 Kohout hyla po-
stavena pyramida a zřízena též podlaha
pro observátora (bod byl potřebný pro
orientaci),

trig. bod 381 Větrník byl signali-
sován měř. věží se středním sloupem
16'50 m, trig. bod 3051 Chlum u Pleší
měř. věží se středním sloupem 6'00 m a
na trig. bodu 401 Vysoký bylo posta-
veno lešení 14'50 m kolem zděného p1-
líře. (Obr. 1.)

Ing. Klepáček provedl signalisaci
a sice stavby měř, věží na bodech: 22

Vobory (střední sloup 16'10m), 102 Varta (stř. sl. 16'40m), 92 Na pyramidi:-
(17'35 m) a 132 Zlatý vrch (18'30m) a stavby pyramid na bodech: 14 na Švim·
berku, 24 Mezi hůrky, 134 U klitšterskJ"ch rybníkú a 64 Mezi vrchy.

Na ostatních bodech provedli signalisaci stálí figuranti podle rozkazů sku-
pináře. Každému figurantovi bylo určeno místo stavby a v~)ršlmstavby, dále
bylo mu sděleno, kde je ke koupi potřebný materiál a kde lze najati dělníky
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a povozy. Před skončením stavby musil figurant oznámiti, kdy bude stavba. do-
končena a podle toho bylo pak použito auta a provedena přehlídka stavby
samé a rekognoskacc s měřické věž,e, zejména jsou-li viditelny potřebné trigo-
nometrické body. Stavební skupina fig-uranta Horta byla specialisována jen pro
vysoké sta,vby a. byla převážena zpravidl::t lehkým nákladním autem, protože
mimo Horta byli v ní ještě dva stálí tesaři a jeden zručný dělník. Bylo-li při
stavbě měř. věže zjištěno, že některý- směr na trig. bod je nejistý, musila býti
okamžitě podána zpráva nebo telegrafováno. K dopravě na trig. bod, případně
na místo překážky bylo použito auta, íljišt(';na skutečnost překážky a dány další
rO:t;kazy.

8tav,ební dříví bylo skoro na všech bodech přímo na místě nebo v nejbliž-
ším okolí.

Na všech trig. bodech, j('ž měly býti signa1isovány měř. věžemi, bylo
třeba provésti obě konstrukce -- lešení pro pozorovatele se střechou zakonče-
nou záměrným truhlíkem a konstrukci pro postavení měřického stroje, pouze
na Mužském vrchu u Netolic stála dřevčná turistická rozhledna. Tato byla se
svolením majitele - odboru Klubu československých turistť1 v Netolicích -
upravena pro účely triangulační a to
zřízením střechy s truhlíkem a vestavě-
ním konstrukce pro observační sloup.
(Obr. 2.)

Z triang111aceprovedené v r. 1928
Vojenským zeměpisným ústavem zů-
staly ještě signalisovány trig. body: 211
Tok, Rohatec, 261 Koňský vrch, Lam-
pýr, Tešno, Hluboký les, Na hradě, Vá-
penka a skoro všechny body z votiúké
triangulace.

Bylo třeba signalisovati trig. body
191 Studený vreh (potřebný pro orien-
taci), Vranč a opraviti měř. vež na trig.
bodu Klene.. Na Studeném vrchu a
Vranči byly postaveny měL věže se
střed. sloupem 14m vysokým. Na trig.
bodě Klenč bvla měř. věž částečně roze-
brána (střeel-la a jedno patro odstra-
něny) majitelem, jemuž byla věž prodá-
na V. Z. Ú. Poněvadž s majitelem -
hospodářskou správou velkostatku Pál-
fyho v Březnici - nebylo možno se do-
hodnouti a stavba byla jinak úplně za-
chovalá, byl materiál věže koupen a Obr. 2_
provedena nutná oprava.
. Spojení vojenské triangulace s triangulací katastrální bylo docíleno signa·
lIsováním bodů 12 Hrad u Bud, 32 Na bambuli, 73 Javorová skála a 32 Buko-
-yice, který byl bodem táborské triangulace. Protože body vojenské triangulace
JSou nově stabilisovány, stačí provésti připojovací měření na bodech Klenč,
Vranč, Lampýr, Hluboký les, Na hrad~, Vápenka a rozšířiti tak jednotnou tri-
gonometrickou síť katastrální na celé území u Votic a Sedlčan a částečně též
spojiti s triangulací brdskou, a to bez velikých výdajů.

Ve východní části byly signalisovány trig. body 22 Stražiště, kde na zá-
kladnu 371 Svidník - 22 Stražišťě byla připojena v r. 1914 triangulace města
Pacova, a dále body 42 Na vrškách (Rodná), 52 U sv. Anny (Měšice), 62 Čer-
mákův vrch, 23 Na hraničce (Kášovice), 13 Čampule (Dlouh~T Pachrobat)
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z triangulace táborské, které bude lze využíti, budou-li provedeny potřehné
doplňovací prá,c1e.

Mimoto bylo rekognoskací zjištěno, že by bylo možno - bez velkých ná-
kladu na signalisaci - zhustiti trig. sH vložením trig. bodu 3. řádu: 173 Zběž-
nice (17 m střed. sloup), 183 Chlum u Velké (12 m stř. sloup), 193 Zvíkovec (7 m
stř. sloup), 203 Na strážkách (pyramida), 213 Kupa (pyramida) a 43 U věžičky
(pyramida) a docíliti tak spojení triangulace písecké s táborskou a votickou.

Se sig'nalisací bylo zaiSato 4. června a byla dokončena 23. října 1931.
Cel k e m bylo s i g n a I i s o v á no 86 trigonometrických bodu, z toho 15

bodu 1. řádu, 25 bodu 2. řádu, ~5 bodu3. řádu a 21 bod 4. řádu. Podle druM
staveb bylo 21 pyramid (2 na hodech 1. ř., 5 na bodech 3. ř., 13 na bodech
4. řádu, 1 pyramida se zV~'šený-mpostavením pro stroj (3'20 m na bodě 3. řádu),
1 čtyřboký signál (20 m) na bodě 4. ř:ídu a :3 stromové signály na bodech
4. řádu a 61 měřiekých věží (13 na bodech 1. ř., 25 na bodech 2. ř., 19 na bo-
dech 3. ř. a 4 na bodech 4. řádu).

Podle výšek středního sloupu pro postavení měřického stroje bylo posta-
veno měř. věží: od 5 do 10 rn 5, od 10 do 15 m 19, od 15 do 20m 19, od 20 do
25 mlO, od 25 do 30 m 6 a 1 opravena a 1 se středním sloupem 33'40 m(na
bodě í2 Vel. Kameník). Součet středních sloupu všech měřických věží dává
1034m.

Pruměrný náklad n'a signalisaci 1 m středního sloupu
byl c a. 1 8 O K č.

Stab:tisace. Na bodech 1. řádu. kde byly zachovalé horní značky - oby-
čejně kameny rozměru ~O X 30 >< 100 cm s nápisem C. R. OPER. ASTR. 'fHIG.
PRO MENS. GHAD. MED. EUROP (hody stupňového měření) - (obr. 3.) -
byly horní značky po přpo.chozím zajištění vykopány a přezkoušeno, jaká a
v jakém stavu je spodní značka trig. bodu.

Jako dťlvod, proč byly kameny vy-
kopány, se uvádí, že vyčnívaly jednak
příliš vysoko nad okolním terénem (až
1'20 m), jednak byly nahnuty, ale hlav-
ně proto, že bylo nutno se přesvědčiti,
jsou-li obě značky centricky nad sebou.

Spodní značky byly různé. Nejč~s-
těji byla to kamenná deska s jamkou
uprostřed, která byla vylita olovem. v
němž byl vyryt jemný křížek nebo tečka;
jinde je zapuštěn v kamenné desce zin-
k9vý konus s vyrytým křížkem. Spodní
značky byl) pozorně přikryty cihlami
nebo plochými kameny a na ty pak byla
naházena vrstva hlíny 20 až 50 cm a
opatrně upěchována. Horní značka (hra-
nol) byla pak osazena s'visle a přesně
centricky se značkou spodní a upevněna
vrstvami cihel na cementovou maltu.
Zbývající prostor v jámě byl vyštětován

plochými kameny a spáry vylity cementovou maltou, nebo byla zbývající část
jámy vybetonována. Kameny vyčnívají .nyní asi 40 cm ze země. Mimoto byly
značky trig. bodl"! zajištěny osazením zajišťovacích značek - kamenu ._- zpra-
vidla 15 >< 15 >< 75 cm s vysekanými křížky na horní ploše.

Popis stahilisace a všechny potřebné údaje obsaženy jsou v místopi;;e('h
jednotliv~'ch trigonometrick)-ch bodú.

Přezkoušení a doplnění stabiliBace bylo vykonáno na trig-onometrických bodech: 211
Tok, 221 Boleniny, 251 Vys. Kamýk (byla zjištěna odchylka obou značek 65 mm), 261
Koňský vrch, 271 Mezi vraty a 381 Svidník.
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Spodní značka na trig. bodě 241 Kleti nemohla b),ti odkryta, protože je v cihlově
obezdívce, na níž spočívá nosný sloup konstrukce věže.

Zděný pilíř na trig-. bodě 401 Vysoký (Markštein) byl (viz obr. 1.) opraven a vlastní
značka, nacházející se uprostřed horní plochy žulové desky. jíž je pilíř zakončen, byla za·
jištěna 3 kameny s křížky na horních plochách.

Na trig. bodě 231. Boubíll byla horní značka nalezena v chatrném stavu - byla
proto nahmzena žulovým kamenem rozměrll 30 X 30 X 70 cm s označením K. V. a 1.931.

Na trig. bodě 3061 PO'táJov byl nalezen zachovalý kámen rozměru 20 X 20 cm, osazený
při triang-ulaci města Tábora,. Poněvadž je nyní bodem 1. řádu, byl kámen nahražen žulo-
vým kamenem o rozměrech 30 X 30 X 90 cm s K. V. a 1.931. (Pokračování - A snivre.)

Ing. J·osef C e y na r, asistent českého vysO'kého učení te'chn. v Praze.
(Dokončení - Fin.)

Pro druhý předpoklad (převedení obrazce na jiný o lichém počtu vrcholů)
není přirozeně opakování jednoho z boiů značnou časovou ztrátou a možno
práci ještě zjednodušiti, opakujeme-li onen bod, jehož jedna případně obě sou-
řadnice (jak to bývá pravidlem u počátku měření) rovnají se O. Výpočet
strojový se ještě zjednoduší.

Tohoto výpočtu možno užíti všude, kde jde o přesný a rychlý výpočet
ploch zaměřených souřadnicemi (plochy parcel, vyrovnání hranic atd.). Doba
potřebná k výpočtu bude nejlépe patrná z příkladu výše uvedeného. (Udány
jsou průměrné časy několika počtářů na různých strojích.)

1. způsob i s převodem souřadnic 3 min. 20 vt.,
2. Zpllsob: Přímé počítání i s opsáním souřadnic 2 min. 40 vt.,

vlastní výpočet 1 min. 40 vt. (minim. 80 vt.).
2. V Ý poč e t p I o c h y a výš e k t roj Ú h e I n í k a u r č e n é hoj e n

délkami.
I v tomto případě mohu použíti s výhodou postupu dříve uvedeného.

Celý výpočet může se provésti přímo ve stroji, aniž by bylo třeba výpočetních
poznámek. Pro výpočet platí vzorce

a+b+c
8=--2--'

Výpočet 8 provede se běžným způsobem, a v)'sledek ponechám zatím ve
Výslednici a všechna počitadla se vymaží. Do obrátkového vytočíme a,
s přeneseme do nastavovacího, v:\'slednici vymažeme a v obrátkovém poči.
tadle přetočíme a na s. Vyčíslen je nyní součin s (s-a) a výsledek ponechám
ve výslednici. Jinak počitadlo vymažu. Dále se pokračuje jako při výpočtu
prvého součinu, až celý výraz obdržíme ve výslednici a můžeme jej běžným
způsobem odmocniti. Z takto stanovené plochy vypočtou se pak výšky.

3. V Ý poč e t p o I y g o n á ln í c h tah 11.
Postup výpočtu jest obdobný, jak udáno v přednáškách prof: Dr. F. Fialy

(Geodetické počtářství, II. běh, str. 182). Pro urychlení práce nejvhodnějším po-
stupem bude vysaditi při strojích s desetinným převodem souřadnici x bodu
počátečního ve výslednici. Hodnotu c o s a vysadíme v nastavovacím počitadle
a v obrátkovém vytočíme délku strany s a ve výslednici jest souřadnice x
dalšího bodu. Ponecháme-li ji tam a zbývající počitadla vymažeme, můžeme
stejným postupem určiti souřadnice další. Ovšem je nutno dáti pozor na zna-
ménka c o s, a je-li znaménko záporné, přesunouti před vytáčením páčku na
,,-". Stejným způsobem mohou se pak vyřešiti i hodnoty y. Nevýhodou vý-
počtu polygonálního tahu počítacím strojem jest to, že chyba, učiněná ve vý-
počtu, nemusí se objeviti ani v kOliečném výsledku, je-li jojí hodnota taková,
že dopustná odchylka l~eiJyJapřekročena (tato chyba ovšem muže se stejně ob·
jeviti při dosavadních V)-počtech [ngaritmických).
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Při strojích dvojitých je výpočet značně zjednodušen tím, že v jednom
nastavovacím počitadle vysadíme hodnotu s i n, v druhém c o s, a vynásobíme
délkou s. Dostaneme pak současně obě souřadnice.

4. V Ý poč e t p o moc n Ý c h bod ú n a pří m c e.
Pro výpočet bodú na přímce užíváme vzorce

Pro současné vyčíslení při dvojitých strojích, po nastavení souřadnic
počátečního bodu vysadíme v nastavovacích počitadlech konstanty

Yk-Y.
[s J '

a vynásobíme hodnotou Sn' V případě, je-li měření prúběžné, sta,čí v obrátko-
vém počitadle vytáčeti jednotlivá staničení, abychom obdrželi souřadnice jed-
notlivých bodú.

5. V Ý poč e t pro t í n á n í v pře d.
Výpočet protínání vpřed, uvedený prof. Dr. Fialou (Geodet. počt. II. b,

str. 55), je nejvýhodnější pro jednoduchý stroj. Pro dvojité stroje dá se užíti
kratších řešení. Uvažujm6 dva případy: .

a) Jsou-li dány jižníky, múžeme pro výpočet užíti následujícího postupu:
1. Ys = Y2 + (xs - x2) tg a2S

2. Ys = Yl + (X3 -Xl) tg alS'

Výraz (XS - X2) tg a2S z prvé rovnice rozložíme tím, že přičteme a odečteme
Xl' a rovnice bude pak míti tvar

3. Ys = Y2 + (Xl -X2) tga2s + (XS - Xl) tg a2S'

Rovnice 2. a 3. vyčíslíme současně na dvojitém stroji takto: Do výsled-
nice levé vysadíme Yl a do pravé Y2, po vyma,zání nastavovacího počitadla
vytočíme v obrátkovém počitadle X2• Pak vysadíme v pravém nastavovacím
počitadle t ga2s a otáčíme, až v obrátkovém počitadle obdržíme Xl'

Vysadíme do levého nastavovaeího počitadla t gals, aniž bychom vy-
mazali některé z počitadel, a nyní otáčíme dotud, až obě výslednice ukazují
stejnou hodnotu. Vi obrátkovém počitadle máme nyní hodnotu xs, a ve výsled-
nicích YS'

b) Známe-li jen měřené úhly na
daných bodech (obr. 8.).
Užijeme pro výpočet rovnic:

L1 Ylk = L1X3k cotg Oh,
L1 Y2k = L1X3k cotg 1iJ2

a L1 X1k = L1Y3k cotg 1iJ1,
L1 X2k = L1Y3k cotg 1iJ2•

Do výslednic vysadíme Yl a Y2,
do nastavovaeích počítadel co tg liJ

co tg W2 a po vymazání obrátkového
počitadla přetáčíme, dokud v obou vý-
slednicích nejsou stejné hodnoty. V ob-

I

,X rátkovém počitadle jest nyní LI Xk3, ve
výslednicích jest Yk' Pak vysadíme Xl
a X2, postupujeme stejně, a obdržíme ve

I
výslednicích Xk a v obrátkovém pOči-
tadle L1 Yk3' Znaménka obdržených hod-
not nutno ovšem určiti ze situačního
obrázku.
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6. T ran s for m a c e s o u řad nic.
Pro vyčíslení vzorců při této úloze je nutné přesunování saní, a dosud je

to jediný stroj "T h a I es G E O", kter ého možno použíti *).
Musíme řešiti rovnice:

Y n= Yn-1 + a . Li Yn + b . Li Xn,
Xn = Xn-1 + a . Li Xn - b . Li Y"

při čemž a a b jsou konstantní pro výpočet všech bodú.
Vlastní výpočet se provede následovně.
Do výslednic natočíme Y n-1 a X n-1 (bodu .p n-1 hlavní soustavy). Pak

vysadíme do nastavovacích počitadel b a a, které pro celý další výpočet tam
zůstanou. Dle znamének čísel b a a se postaví páky buď na "Div" neb "Mult"
a na 1. neb II. Vynásobíme hodnotou Lixm takže dostaneme ve výslednicích
Y"-l + b . /lx.. a X .•-_1 + a . L1xn• Obrátkové počitadlo se vymaže a saně se
dají tak daleko napravo, až levá vÝ'slednice se dostane pod pravé nastavo-
vací počitadlo. Nyní násobíme hotlnotLl L1 y", takže obdržíme v levé výslednici
Yn-1 + b . L1x" + a . L1Yn' Saně posuneme pak nalevo, až pravá výslednice
bude pod levým nastavovacím počitadlem a přetočíme hodnotu L1 Yn v obrát-
kovém počitadle na O (nulu). Obdržíme tedy v pravé výslednici hodnotu
X"-l -+- a . L1xn + b . L1Yn' Nyní máme ve výslednicích hodnoty Yn a Xn a
pokračujeme-li dále stejným způsobem, obdržíme postupně souřadnice všech bodiL

7. S čít á ní ú h I ů.
Máme-li sečísti řadu úhlů (na př. při výpočtu polygonálního tahu), mM:e-

me i zde použíti výhodně počítacího stroje, pro tento případ dokonce i některý
z obyc:ejných kapesních šoupátkových, jejichž cena se pohybuje kol 50 Kč.

Uhly sečítáme stejně jako běžná čísla, s tím rozdílem, že me.zi kolonami
. stupňů. minut a vteřin necháváme vždy jedno místo volné proto, abychom sou-
čet jednotlivých hodnot dostali samostatně. :Máme-li tedy na. př. sečísti:

156" 38' 54"
162053' 52",

vysadíme ve stroji 1560380M
a připoČ',t,eme 1(j2053052
a ve výslednici bude 31809110G,

kteroužto hodnotu 'převedeme na stupně současn"m přiěítáním 940 v kolonách
minut a vteřin tolikrát, až se na prvých místech kolon objeví O a zbytek bude
bude menší než 60. VÝsledek bude 319032' 46".

Při sečítání delších SlOUPC1~1nebude počet přičten)'ch hodnot v obou kolo-
nách stejný a přič,Ítámf> tedy tak dlouho, až se objeví O na prvém místě té či
oné kolony, odpovídajících 940 vymaž·eme a přičítáme nyní jen v koloně druhé,
až i zde na prvém místě jest O.

Na př. součet úhlů dal na stroji 863425871.
Vysadíme 940940 a přičítáme.

Po sedmém přičtení bude ve v}Tslednici 870012451;
v koloně minut 940 vymažeme a po čtrnáctém přičtení dostaneme

870019' 31".
Při odečítání postupujeme na stejném principu opačně.

Při výpočtu jsme omezeni ovšem počtem míst v kolonách (3), takř.e muže-
me sečítati jen do 999, aLychom mohli užíti tohoto způsobu. Poněvadž mťtze-
me i tak v nejnepříznivějším případě sečísti 16 hodnot, jest pro běžnou praxi
plně dostačující.

Uvedenými příklady nejsou ovšem zdaleka vyjádřeny všechny možnosti,
kterými počítací stroje mohou zjednodušiti zeměměřičovu práci **). Á bylo by
dobre v dnešní dotlě mechanisace a nO~'malisaee věnovati jím větší pozornost,
než tomu bylo dosud.

*) Čtenáře upozorňujeme na insert této firmy v Z. V.
**) Některé dam pHpady uvedeny budou ve čLínku Ing. R. Klosse.
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Eésurné: Les nouveaux modEdes des machines a calculer et leur usage
dans la pratique du géometre. L'auteur donne un apen;u sur les appareils 1.) qui
travaillont vite surtout a l'aide de l'énergie électrique (Mercedes-Euklid, Monroe, Archimedes etc.),
2.) qui a cause du perfectionement des anciens types sont a bon marché (Brunsvigu, Madas-Por-
table, Mira - produetione tchécoslovaque etc.) et 3.) qui sont construits spécialement pour les:
travaux géodesiques (les machines double p. e. Thales-Geo). - Ensuite il montre comment on se
sert des machines pour calculer: la surface, l'altitnde du triangle, le cheminement polygonal, le
point auxiliaire sur la droite, I'intusection en avant et la transformation des coordonées. laquelleo
peut etre éxécuter seulement avec le type Thales-Geo.

Zprávy odborné.
Autoredukční dvojobrazový dálkoměr Kernův. Uspokojivé výsledky, jichž bylo-

v posledních letech dosaženo s dvojobrazovými přesnými tachymetry, podporuji značně-
rozvoj výroby těchto strojů, takže dnes již se užívá několika typů jejich, lišících se na-
vzájem způsobem, kterým jest dvojitý obraz vytvořen. Aregg'e,r umístil před středem
objektivu klin zvláštního tvaru, Wild používá před každou poloviriou objektivu
jeden klín o polovičním účinku, Breithaupt vyzbrojil svůj dálkoměr dvěma zrcadlícími
hranoly. v nichž nastává odchýlení paprsku totální reflexí,. nikoliv lomem, jako u klínů.
a Bosshardt užívá za účelem autoredukce dvou klínů před jednou polovinou dalekohledu,
jejichž vzájemným otáčením lze měniti dálkoměmý úhel. Všechny tyto stroje byly v tomto
časopise již popsány.

V poslední době opatřila firma Kern, Aarau ve Švýcarsku, známý svůj dvojobra-
zový tachymetr autoredukčnim ziařízením, umožňujícím měřiti ihned horizontální vzdále-
nost. Je zařízen tak, že jej lze užíti také jako obyčejného nitkového dálkoměru po za-
krytí dálkoměrných klínů. Firma Kern doplřmje dvojobrazovým zařízením dálkoměrným
též své dotykové tachymetry. 'Dato kombinaoe má tu výhodu. že lze sklonzámery ode-
čísti v procentech a z odečtené horizontální vzdálenosti lehko odvoditi výškové rozdíly.
Při použití dálkoměru nitkového dostává.me též hned redukované vzdálenosti. Jako u
všech ostatních tachymetrů dvojobrazových čte se i u stroje Kemova na, horizontální
lati, jež jest.s malou změnou podobně upravena jako lať přislUJŠná k puvodnimu Ker-
novu dálkoměru neredukujícímu.

Popišme podrobněji autoredukční zařízeni stroje. Pro dálkoměr autoredukční jest
třeba, aby úhel paralaktický bylo možno zmenšiti až, o jednu třetinu jeho normální ve-
likosti. Tomuto účelu slouž; dva kliny za sebou umístěné, jež 'lze kolem optické osy da-
lekohledu otáčeti proti sobě o stejné úhly. Pozorujme, o kolik se změní paralaktický
úhel a tím i posun obrazu, jestliže otočíme každý klín o úhel 'f. Vezmeme-li pouze jeden
klín a dáme jej před objektiv dalekohledu, jímž jsme dříve zaměřili na bod O. obdržíme
posunutý obraz A bodu O. (Obr. 1.) Otáčíme-li klín kolem osy dalekohledu, opisuje tento
obraz kružnici o poloměru OA a středu O. Otočíme-li klín tak, aby oba obrazy byly na
vodorovné přímce, obdržíme největší příčnou odchylku. Po otočení klínu o úhel 'f padne
posunutý obraz do bodu A', jehož prumět jest v bodě P. Příčný posun jest tedy OA . 80S 'f
a ježto stejná rovnice platí pro redukci šikmo měřené délky na horizont, mohli bychom
takto stanoviti redukovanou vzdálenost. Nevýhodnou jest však okolnost, že obrazy ne-
jsou ve stejné výšce a odečítání by se muselo díti vertikální nití. Odstraníme tuto ne-
výhodu použitim dvou klínu o polovičním paralaktickém úhlu. Otočíme-ll nyní jeden klín
ti úhel + 'f a druhý o - 'f "onadne posunu~ý obraz bodu ani do A', ani do A". nýbrž
do středu - do bodu P. Odchýlený obraz se při otáčení obou klínu pToti sobě pohybuje
sále po vodorovné přímce OA a posun jest rovný OA. cos 'f. Přesnost tohoto zařízení
záleží hlavně v přesn~m provedení kruhovýc,h ložisek a ježto kosinlls se kolem O o jen
nepatmě měni, nemá malá chyba v mechanismu téměř žádného účinku, jestliže záměra
není příliš skloněná. Při výškovém úhlu asi 5 o způsobí chyba 6' v natočení klínů při
vzdálenosti 100 m odchylku od správné hodnoty jen asi 1'5 cm, při 22'5 o však již 7-cm
a při 45 o již 12 cm.

Mechanismus, provádějící natočení klínu o úhel sklonu dalekohledu, vidím~
na obra.ze 2. Klíny Kl a K2 jsou zasazeny v objímkách po stranách ozubených. Do
zubů zapadá kolečko 0;, pevně spojené s ozubeným kolečkem F. Do něho zabírá kolečko
E, jež je připevněno na otáčivé ose D. spojené na druhém konci pevně se svislou tyčÍ
CD. Tato tyč je částí kloubového rovnoběžníku ABCD a proto při otáčení dalekohledu
kol horizontální osy A nemění CD svou polohu vzhledem ke svislici. Podržuje tudiž
svou polohu vzhledem ke svislici též kolečko E, avšak vzhledem k záměrné přímce da-
lekohledu se otočí o úhel sklonu dalekohledu. Aby se toto otočení přeneslo ozubenými ko-
lečky ve stejné velikosti na klíny, jest třeba, aby počet zubů objímek Ul a U2 se měl ku
počtu zub!"l kolečka G" jako počet zubů koleč,ka E ku F. Zaměříme-li dalekohledem pod
vertikálním úhlem 'f, otoči se objímky s klíny každá o úhel 'f v jiném směru. Potom
však, jak jsme již pozorovali, zmenší se úhel pa,ralaktický a tím i posun obraw v po-
měru cos 'f a provede takto samočinně redukce délky na horizont způsobem mechanic-
kým a optickým. Jelikož klíny zaujímají téměř celé místo před objektivem, ptivádějí se
paprsky do spodni poloviny dalekohledu hranolem (viz obraz).
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Jest prakticky nemožno, vyrobiti klíny tak, aby jejich přední a zadní plocha spolu
přesně svíraly úhel vypoČtený. Tímto jest však způsobeno, že násobná konstanta nerovná
se přesně 100. Chyba tato se vyrovná tím. že dilky lati se příslušně zvětší nebo zmenši.
Pak ovšem každá lať patří k určitému dálkoměru a není přípustno lati navzájem zamě-
ňovati. Případný zbytek odchylky násobné konstanty vyrovná se t. zv. rektifikačním klí-
mim;, umístěným před klíny K1 ra K2. Tento klín slouží však ještě jinému účelu. Popsa-
ným redukčním zařízením redukuje se pouze vzdálenost klínů od lati. Součtová konstanta
9 cm, t. j.vzdálenost klínů od středu stroje, jež jest z počtu vyloučena umístěním nuly
nenia o 0'9 mm vlevo od nuly hlavního měřítka, zůstává ne.redukována. Aby nebylo nutno
odečítatí vý'škové úhly a součtovou konstantu redukovati zpaměti, provádí fa Kem dělení

Obr. 2.
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Obr. 1.
lati tak, že při normální vzdálenosti 80 m se odečte o 9 cm více. Malým otočenim rekti-
fikačního klínu se tlato odchylka zase opraví a nyní při šikmých záměrách redukuje
stroj vzdálenosti o 0'0011 větší. Při vzdálenosti 80 m je tedy součtová konstanta správně
redukována, při 40 m redukuje &e pouze polovina, při 120 m o polovinu součtové kon-
stanty vice. Zbývá tedy při těchto posledních vzdálenostech a sklonu ± 40 o chyba 1 cm.
Pouze vzdálenosti od 5 asi do 25 m o sklonu 30 o až 50 o bylo by třem zmenšiti. asi
o 2 cm. Přihlížíme-li však k tomu, že měření dvojobrazovým tachyme1Jrem má nahraditi mě-
ření pásmem nebo latí a že ani těmito prostředky nelze při větším sklonu měřiti přesně
na centimetry" vidíme, že zbývají ci chyba jest docela nepatrná. Kloss •.

Prozatímní zobrazovací soustav~ pro nové vojenské mapování. Ministerstvo financí
jako ústředni úřad, vedoucí v patrnosti triangulační práce, sděluje, že ministerstvo ná-
rodní obrany podle dopisu ze dne 10. září 1!i32, Č. 12.382-Hl. št. (~. odděl. ex 1932), se
rozhodlo, vzíti za základ pro nové vojenské mapování st€jnou prozatímní zobrazovací
soustavu. jako je předepsána ustarnovením § 1, odst. 2., vI. nař. Č. 64/1930 Sb. z. a n.,
pro nové katastrální mapy.

Aby trvání tohato prolvisoria bylo omezeno na dobu co nejkratší, požádalo mi·
nisterstvo financí čs. komitét geodetický a geofysikální, aby ve smyslu ustanovení § 10,
od8lt. 1., vI. nař. Č. 64/1930 Sb. z. a n., obs ara1 co nejdříve vědeckou přípravu pro bu-
dování definit,iva, t. j. čs. jednotné sítě trigonometrických bodů.

Mechanický planij!Taf. Pod tímto pojmenováním I. B u ,rj a k v GeodierZÍi8ituČ. 11-12,
1931 se rozepisuje o přístroji, který za.ujimá svou kons,trukcí a hlavně smělostí my'81enky.
Poukazuje na to, že ;všechny měřičské práce mají směřovat, k vypracování map způsobem
nejjednodušším a nejlevnějším při dodržení patříčné přesnosti; považuje proto m ech a-
n i s a c i v oboru ieměměřičských pra,cí za zjev naprosto přirozený a vítaný. S tímto před-
pokladem byl po dvouletých teoretických a pokusných pracích, teoreticky promyšlen a
sestrojen mechanický planigraf.

V hlavních rysech nový přístroj představuje tříkolový vozík, nesoucí soubor po-
třebných mechanismů. Při projíždění vozíku všemi přístupnými body v měřeném území
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soubor mechanismů uvádí do pohybu pMřičné zařízení pro vyrýsování plánu. Při projíž-
dění ve výši celometrové vrstevnice zazní na stroji umístěná siréna a zároveň z,vláštní
ukazovatel ukáže číslo vrstevnice. Krátké sig"nály sirény za,znamenávají se na plánu jako
body a později spojením s>tejnoznačných bodů rýsují se vrstevnice. Pohybuje-li se vozík
podél vrstevnice, siréna zní nepřetržitě a, přístroj samočinně rýsuje vrstevnici.

Autor však poukazuje na zásadní složitost přístroje a na možnost jeho rozdělení na
několik hla,vních výkonný-ch funkcí. Maje snahu zkonstruovati jednodušší variantu, aut-or
zkonstruoval za spolupráce inženýra A f a n a s jev a teoreticky planigraf pro zaměření
osad a komunikací. V podstatě jest to konstrukce analogická předchozí, s tím pouze roz-
dílem, že zde chybí "úhlové zařízení" a tedy nedá se rýsovati plán vzhledem k vodoro-v-
ným úhlovým změnám polygonového tahu. Při použití tohoto přístroje úhly a délky se
změří obvyklým způsobem a polygon se :vynese na rý'sovací papír a založí se do t>troje
pro podrobné zaměření, které se provádí též zvláštním zařízením pomocí až 10 metrových
drátů dotykem na význačný detailní bod. Vozík se pohybuje po ocelovém laně, napnutém
co nejvíce vodorovně, aby se vyloučil vliv sklonu terénu.

Obě tyto konsltrukce však autora neuspokojují pro svoji přílišnou složitost a proto
zmiňuje se o tom, že se mu podařilo ujasniti si určité detaily a vyjadřuje přesvědčení, že
geodetická mechanika chová spoustu zajímavých a neprobadaných tajů. Pracuje se i na
třetí konstrukci určené specielně k zaměření osad.

Pojednání .jest doloženo výkresy, ale pro jejich složit{)st a nepřehlednost je vylou-
čena možnost důkladného seznámení se zařízením. Karpuškin,

Posudky .
.T. .J e d I i č k a: Mapa a busola, Vydala knih tiskárna Pokorný a spol., Brno, 1932.

Cena 5 Kč. Stra.n textových 70 + klíč značkový.
Brožura má účel poučiti interesenta, jak třeba používati mapy a busoly. V úvodu na-

črtnut je kratičký vývoj mapov:íní místopisného. Autor nato pi'echází k vypsání pojmu
mapa zcela všeobecně; pak podrobněji se obírá určením měřítka. a mapou speciální. Uvádí
zobrazovací metody rakouských map speciálních, popisuje vznik topografické sekce, vy-
měř<wací čtvrtky a vedle toho přehledně informuje o reprodukci map heliogra.vurou.

Ve stati "Obsah speciální mapy" je obsažen výklad o kostře mapy a jejím !Jod-
kladu trigonometrickém a výškovém, o terénu ~kótování, vrstevnice, šrafy) a nomenklatuře.
Zmíněna též vnější únrava speciálky a několik poznámek věnováno mapě generální.

V části praktické vykládá autor pojem orientace, naznačuje, jak podle mapy lze
prováděti o.rientaci a jak určovati polohu 8,větových stran (busolou, hodinkami, pomocí mě-
síce a polárky). Obšírněji se zabývá nž1tím busoly, a to hlavně typu Béza,rdova, uváděje
na příkladech, jak je třeba s ní zacházet. Spisek doplňuje zpráva o výrobcích voj, zem(\p.
ústavu v Pra,ze a jich objednávce a dále klíč konvencionelních značek pro speciálku, a
konečně seznam zkratek v mapách.

Brožura štkpt. Jedličky vykoná dobré poslání v kruzích vojenských, pro něž je
v prvé řadě určena; pro turistu je obsahově obsáhlá: geograf i inženýr osvěží a doplní
jejím přečtením své poznatky ve studiích nabyté a leckde najde ve spisku poučení pro
zpřesnění představ a pojmů. R-a,

Stručné poznámky k recensi spisu Dr. A. Semerádill" "Topowafie~. uveřejněné
v čís. 6 tohoto rOlčníku a čas,op,isu. .

Pan Raz rálZně posoudil ISJ}'sa vyUČování topogTafie z.púsoihem dosti nelz.vyklým.
\čykl:wa. jak othtsáhlé znalosti na,Ulky o terénu a 'zlnáJzor'Uěníies1t třetba k zaměření a zná-
zornění terénu při regulačních plánech, trasování komunikací, při melioraCích a pod. V před.
mlwvě spisu bylo pO'Lnamenáno. že se tu jťldná o návod mětřické. te,cll1li;eké topografie
VIe Ispojemí s i'adou ,předmětů. jež se na oddělení zeměměřičiského ÍruženÝ1fství 'Vyučují
a to hospodárně podaný, by se lát.ka neopakovala.

Panu recensentu uniJkJo.že seznáJzornění terénu, na něž klade důraz a Jehož tu
postrádá. vyučuje a c.V'~Čív,e spedelním ,předmětu ,:Rý,sování sitlWJění a terenní" třikrát
2 hod. týdně.

N~IPOis'třelhnul, že zelilllěměmcké inženýrs,tví má vychovati iruž€nýra a uikoHv topo-
grafického kresfriče a že jest úč,elno. kdj'1ž dostnne t&ž alespoň p,řehiedně vědomosti °
veIiký'Cll to,pog'l'aťIcký'ch pracklh zallrani.Čníc h a o pracích měření ·expelditivních, jež pan
recensen:t zamítá.
. Z nástinu přednášek vyjímá slova a věty a pOUlka:zuje n,a neSprálVl1JOsti. Definice
S01JJSitavy:byla uV1elďenato:poglrafkky s n.ruvázáním jednotné kHometmvé sítě. jež k1ad,e
počátek d,o střejlu j1žního okraje listu mapy spedellní 4260 Vsetín (L. Benelš. VOljenské
RoZlhledy. r. 1929, S. 696 a 2, doplněk ke služ. předp. čs. bran. moci D-x-4), jak sám
pOlzlll'lmeuává, a jež jaJko .jedlnotná, pro ceIé íuzemí st~,tu jest zatím konvenční a bude
přesně projlelkcí převedena do 'wdny.

,P:fj sestrojení listu Is'toIního se uvádí postup kOlllstiruktivní starého a novějšího
listu stoLn1ho, co do změny.
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Jeslt známo, že nO'Vé práce topografické OsI. Voj. zeměp. ústavu jeou pracemi stu-
dijními ku proponOVanéllILll novému: topo~afickému vyměl·ováni, pro nějž se pracují
'8m~rnioe, jak pro j~iho základy, taik pro Jeho orga[ljisacli a p,rovádělní.

KOIIl'Venční znalčky j,sou vyjmuty 'z klíče smluvenýcih značek - služebního p·ředpisu,
ovšem ve zjednodmšení.

ÚkoIem č.e,ské techniky jestsewámiti studující předem s naší látkou topografickou,
jllJk v nadpisu je poznamenáno a tu se podává lá.tka z předpisů dJříve používaných a
nových, jJlokud jsou k dlisposicí v nynějším prov',soriu jich. cHováním; nelze tu dávati
osobní názory, což pan recensent vytýká, překládáním ~ opis.ováll1ím.

Na olsoibní nálzory různý:clh výirazů a frází panem re,censentem znamenaných nerea-
guji, j'€lŽto ,také slovní kontroverse jsou pro třetí osobu nechutmé a nezajímá mne, jestli
pan recensent zůstane při svých ,výrazech o svojí mentalitě. Každý čtenář, jenž spis
projde vážně bez zaujatosti, si vytvoří svůj pOlsudek nejlépe.

Recl€nsle ve válŽném odbonném ča.sop,ise uh[a,zenou ~olfmou Iprode,dná,vá věcné zá-
'Sady, které nejlépe recensent podá svou po 3'itivni prací.

Jlak má,lo jest pan re'Clelllsent informo,ván o vYUlčování na zdeiiŠi vysolké ,škole tech-
nické, vidno z toho, lŽe v posledním odstavci vytýká, že Ipři vyučování topografie není
žádnýoh hodin pm:lQe,. Kdyby nahlédnul do učebné ol&novy české teCIDniky v Brně, na-
l,elz:lIby tam V!ed~e 2 hod. p,řednášek dále 2 hod. konstmktivnkh a měřických c'V!~čení
v poli, jež jsou po návrhu podepsaného zavedeny aooJogicky, jako u jiných 'pralk:tických
předmětů encykloped.ických z československých ,škol j.ed.ině na zdejší techrruice.

'I1elchnik se seznánú s t,erénem nejlépe a nejrychlejli v poH, nikoJJiv dalekosáhlými
popisnými výlklady a Ip'!"OtOjsou 'zde, 'Zia,vedena polní ovičeU1Í topograilj:cká již odz3Jčátku.

Pan reoenserut uV!ed[ řadu přáni 'co do vYUlčování, p,atmě má 'za sl€lbou d,louhou
JJrnx~ U1Čitetlskou a YyCJhoval as genemce techn:iků a snad jilž nap1sal i odborná díla, jež
jsou dokladem jehlo vývodů, aJIlebo snad! je p,iíipravuje. Bool€lz.ajisM každá positivní prliJce
vděčně přjjata. Semerád.

Odpověď pisatele posudku o brožuře "Topografie":
Ves'V'é recensi spisu prof. Dm A. 8emeráda "Topog;r3Jfie," vy,slovil jsem požadavek,

aby přednásky ty vedJlle popisu top'ogl'.lfického měření obsaho'valy i dobře 1JTopracovanou
stať 'o tval"elch te,rénu a jejich znázomělllí. Již z tolho jednodJUlCihého dů'Vodu, 'že nauka
o tWl>!'le{;ht,erénu je nejdůl€lžlitěijoší a taiké nejohtížně.iší složkou topogtrMického měřeni.

Podle poznámek autora, ,.,Topografie," vyučuje a cvičí se zllláwrnění terénu ve spe-
ciáJním předmětu "RýSloiV1ání "itua,ční 8J te'rénní". Pak by bylo ,skutečně h OSI pod á r-
něj š í celou stať vyne1chiatL Nestalo-li se tak, mě'l autor této s~ož'CJ€Ito~ografie věnova-ti
vět,ší péčii pmto, lže je ull1čen3Jpro pOBluchače vysoké .šk,o,ly te{;IDnkké.

Dommívám se, ~e se Z1eměměřičs.kému inž.enýru mají predkláda,t,j fu.kta a, čts,la a
nikoli ru€ls.prárvnosti. Autor se pokouší vysvětliti jen někt,e.ré z nich. Trvám však na všem,
co jS€1IDv recensi spisu uved~, s opětovným podotknutím že t,o byla jen část vad. Kon-
formní kuželová prOIjek,ce opravdu rue,s'Oll'Visí s jednotnou 'kilometrovou s,ítí iplánů
1 : 25.000. nl€lboť máme dvě rů'zné ki10metrové sítě: jednu pro pŤevzalté plány 1: 25.000 a
-druhou (v konformní kUlŽelové projekci) pro plány nového topografického měření 1 : 10.000
a 1: 20.000.

I kdyby Illové topogr3Jfické práce voj. z~lJIllěp1sného ústa;vu byly studijními. nebylo
nutné. ahy je autO'r ..Topo/!,ra.fi1ef' POlp'sova,1 s toHka nelspráNnols,tmli ,'1 neja,snostmi a z á-
I' o ve ň S, původním vymě~ováním mkouslkÝm v mě1\' 1 : 25.000. I při velmi SousN'Ai\'ěném
a pO'zorném studiiu SpiSll nehe si vytvořiti jasný obraz toho, jak vznikal a vyhlíží plán
p Úo vod 11 í P. i:ak V1znik,al a vyhlíží plán n o v é h o měiíení.

Informační sta,tě o cizozemských pracl€lch byly by vel1mi vítány, zvláJště když by
obsahovalv nověj,ší údaje (u Ruska) a byly j,a,sněji a věcněji ,se'staveny (u FranCJte a Ně-
mecll,.at Uznávám téá 'že kdo nic nedě,la1. nemohl chybiti a Il'eikIopýtl.

Oček:ívám. 'že autor ..Top0gTafie" 'V doda;tku sv'ého odborného díila opravi nespráv-
nosti, na něž jsem upozornil. R(1z.

Br.a.ndenbllrg H.: Sechsste1li~ trie:onometrische Tafe1 a1ter Kreisteilun~ ,flir
Berechnun~en mH der Rechenmaschine. Nákladem Alh'eda Lorentze. Kurprinzstm6e 10,
Lipsko. 1932. .

ThIP,l1~ky tyto vznilklyz díla lan.i vydaného tímtéž autOI1em pro trigonometri<cké vý-
počty počítacím strojem. Loňské tahulky byly VŠ8JkJ 81edmimístné a nyně}ší odvozerny
oz nich 'laok'rou1h1errl;ím na lš·es,t desetinnýclh mí~,t,. '

Nově vydané tabulky fiestimíRtné mají. t,entýJž obsah I;l,to,té,ž uF,poř:íd:ání jako sedmi-
místné. o nich:Z !bylo referováno v tomto ča~O'Pi'SI!lna sltr. 142 •. roč 193,1.

Hlavní jejich ohsah vyplňuje vyčís,lení trigonome,trických funkcí sinu, cosinu, ta.n~
genty acotangenty úhrrů šedesátinného dělení na 'šest desetinných mís.t v intervalech
doesetivteřinovych. P1řipojené tabulky interpo hční (.pa.rtes prop()lrtiolllales) umožňují co
nejryclMediíí a pohodlnou in.terpola,ci.

Z tahulky vidíme, jak ryclhle se mění hodnota co tangens pro úhly blízké nule a j~
samozřejmé, že u;ž:ití lineámí interpolace v těc.hto místech by neposkytlo dostatečne
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plřesný výs,lledek a pmtož přidána zvhtMnÍ tabulka pro vyčÍs1enÍ wtangenty; úhlů od O o-
do 3 o v intervalech vteřinových, jež vyjadřuje hodnoty wtang-enty potřebným počtem
desetinný;ch míst, aby výpočet poSlkytoval pro vlš,ecky úhly ,příJbJiŽlllě stejnou přesnost.

Mimo to ještě je přidáno zvláštní vYčÍs1enÍ sinu a t,ang-enty od O o do lOv inter-
vale'clhdesetkv'Íl6'finovýcih p01S1tupněna deset, d1e'vět, 06m a g,edlIll desetinný'ch mÍ~t, aby
eventlue,lnÍm dělením těmito fumkcemi byla zaručena UiI'čitá přesnost, neboť hodnoty sinu
a tangenty tilik ll1aJlého úhlu jsou malým čislem a kalŽdá malá chyba v dělJi,te,Ji pů'soibí
velké chY'by v podí:lu, je-li ~ěIlenec :podstatně větší než děliteL

Na konerc díla jsou prřipojena ně-Merá důletž<itá,č,ís1a často se v g-eiomeit,riivyskytující
a pro úče:ly 3JSIÍJl'onomkké oti:štěny přervodní tabulky z času hvězdného na čas střední a_
naopalk, j1ako!Ži ipřevody z míry úhlové na časO'vou.

Oprava t,rigonometdckých t''lbuJek, jež vle svém :šlcMÍmÍstném uspořádání jsou nej-
způsohi1ejM a ne1jhospodárněljiíí pro obyčejnévý:polčty geodletické, je V'~orru1, hledáJn!Í
v nich způs.obuje co nejmeniíí únavu, tisk Je zřetelný a proveden na srrlném papí:ře, ta,ue
. t,abulky zan!JČují trvanlivost i při znacném upotřebení a jejich cena je tudíž zcela přimě-
řená jak Qlsti. P.

Vyšlé knihy.
Výroční zpráva voj. zeměpisného ústavu za rok 1931. (Str. 144 a 11 příloh). Tis-

káima Z. V. V., Brno 1932. Obsahuje 'VIeKirlezajímavé úrřední části ,články: R a u s c h;
Měrřitlka válečných map. K o I a·ř í k a II o IlJI, Stře1dní ll\ldmo'řské výšky spráivních okresů
země Slovenské a PodJkar,pat,:;komské. L u k á 'š ,ek, Kata,&tráJní souřadnicové systémy na
územi OeskoISllo'Ve:nslkél1eprubliky do r. 1918 a jejich V'ztah k t,opogra,firckému měřeILÍ.
II I á v k a, Vojemká geologie ve světové válce ,a její po'slání u ná,~. 13 o g u& z a k, Př~spě-
vek k top0g'fajj,ckým vyměa;ovánim na území našeho StáltU. 13 uch a r, Přibližné urooni
průchodů hvězd circumzenitálem v blízkosti IIllleridiiánu.

Prof. Dr. A. ISe me rád: Foto~ametr'cké zaměření Pavlovských vrchů. Vy;šIo v-e
Sbírce ,.Prá1ce momvské ,přirod'ovědecké spoh~čnastJi" ve svalzku VILč. ,spisu 6, Brno 1932.
Na skladě: A. Píša, Brno. Čerská 28. Stran 32 bez franc. résumé a příloh). Cena neudána.

A. 13 n'c h hol tlZ: Etude sur la polygonation aérienne. Vyšlo j.ako zvláš,tní oMsk ze
Sborníku Ma,e,arykoVy ,akademie prke, ročníkVI. Ms. 2. Praha 193.2. Stran 32 s 2 přílohami.

13 i e r n a c k i i S lom c z y Íl s k i: Odwzorowanie quasi-stereograficzne wojskowe~o·
instytutu geograficznego. Stran XXXVI + 13. Cena 6 zlotých. Vydáno od "Wiadomosci
služby geograficznej", Warsza,wa,-Wilcza 64, 1932.

Mi c h a:10 ws/k ii S i k o r'8 ki,i: Katalog punll:tów trygonometrycznych. K do-
stání: "Wiadomoš('i Islužby g-eog-raficznej", Walszawa-Wilcza 64. Cena 25 zlotých. Vyšlo'
1932.

F. Dan g-e r: La propriété fonciere. Palřiž 1932. Vyda1la, L:bm.ide de I'Enseignement
t€'chn.ique, 3, RUle Thénard.

Instruction pour l'exécution des opérations de remembrement. V:\nda:loDirecltion des
Eaux et du Génie Rural au Ministěre de l'AgrkuMure, 1932. Tilskla Imprimél'Íe lor-
mine, Nancy, rue, Sa.int-Georges.

L o i ret: Remembrement de la propriété fonciere' dans la Somme, 1932.
Lan g' I e It: Cours pratique de Topogr aphie élémentaire. Vyndal Berger- Le:v'rault,

Rue Auguste Comte v Pail'Íži 1932.
Dur a ff o u r d: Rapport Sur ies travaux de triangulation, poursuivis dans les

Etats de Syrie, diu Lib'l:Iwn et des AjouiteR. K dOlstání: eec1rétalriat de la Sect.ion de Géo-
désie, Paris, Rue D'Anjou.

Dr. Gerlhard Sc ihr a,mm: Der vollkommene Gleisbo~en. Vydál .Tu\. Spri:nger,
B'8'rlin 1931. Cena 6 ř. m.

Die preu8ische Landesvermessunl(, -- II a up t d r e i e c k e. 3. Teil, Berlin 1932.
K dostání u fy E. 8. MHler u. Sohn, Berlín, SW, KochstraB'8 68. Cena 30 ř. m.

Odborná pojednám v časopisech,
Technický obzor, čís. 16. Ing. M a II r K. FOltog-mmet,rie ,z upoutaného b:lJlonu.
Věstn~k pro vodní hospodářství. čís. 67. Z,má,vl;l o VIII. f.l,clhŮ'ziporadního výhonl pro

výzkumnictví v obo.ruzemědělské techniky. (Zde otištěn referát Ing-. Oehma (} výsledcích
výzkumnic,tvÍ ve &celo'Vání).

Mernieclbas nnd KultnrtechnikasVestnesis, čís. 3-6. In~;. Dr. Fr. Ma šek, Praha;
Volba nejvhodnější kartografické pro.iekce pn Lo,tylšsko (část I.). D a u g u I ,j s: NQVé mi-
kwskopy. Z iz i k i n ,s: Příklad polygonálního vyrovnávání d1e rovnic podmínkových a
neipřímélho P'O'wrování.

Journal des Géomětres-Experts et Topographes Fram;ais. - Čís. 141 (červene,c)
S c h w e y e r: Remembrement en AIsace-Lorl11ine. Fr o,:;t: Pré'CisdollJde la de~ernIination
d'une d!irection avec les prohlemes de IIansen ertdJe Potll1'8inot.Čis. 142 (sirpen). Jar r e: Le
role de I.a photogrlllInmét.rie da,llIs l'art du géometre. Po n n i es: Le régime fis·cal de la
F01rét. - 'Dachéomet,re a tripd'8 ima,ge (de II uge'ro1hoff).
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Geodezist, č. 5. Z a k a t o v: Diferen CJiální vyrovnávací metoda,. Ves e lov s k í j :
Traversy při triangulad III. ř. Smí r n o v: Urlč'flní chyb ozubr·nélho d'sku aut.omkltíCJkého
.o.ělicího přístroje. B u r j a k: Malý Quasi-koordinatograf. S a I i ,šč ev: HranolovÝ ast,ro-
lah. t~m i r n o v (p,řeklad): Koeficienlt wztaži vosti inva,mvý,ch d,ráJtů. A TI a n jev: 'TaCJheo-
t~·ansform~tor. Věc h o v: Určení maximální chyby při měl\e,ní šířky řeky. F e I j: SP:l-
ptost mOZI soudobými t'riangulalc.emi a Struve - Tennerovým poledníkem. S e I j a k o v :
Z pokusů k.azgkstanského m(,r-erní. Dub in i n (pťekkld): O;·t.o,gra,fick:i metoda ,p],a,stického
zo'bil"a~e?í betr'énu nn t,opografic'],é mapě. D () 1 g·o v: Momenlty pe,ríod~ck)'dh s,~gm.á[ů!.ČíSi. 6.
G la u Š !1'I1: Polygonállní VJ'TO'vnávací met,orl,,}, triangulacnidl tahů. S o k o~ o v: Výsledek
;pozorování bez kiontmln~ho da.lekohIedu v tri angu,la,cli I. ř. Der b ě n ě'V': Stlřed:ní mno.ho-
letá vvšk~, hladiny Černého mOlre u kavkalzs kého pobřeží. S m ir lil o v: Tavísboblký teo-
dolít. N. Š.: Top0'grafkké práce v Číně.

Geometarski a ~eodetski glasni1k, Č. 3. /I. n d o n o v i č: O katastru srbském z r. 1918.
li i ~j a n i ~: O zápisu budov v ka.tastru. - Zpníva o SChllZi jugoslávských kolegů (hn-
nOVllla dravskát

Przej!llld m:erzniczy, č. 8 (srpen). S i en k i e w i c z: lTvahy k članku Ing. Dra Kr.
Os.trowski-ho-, "Teorja i praktyka. nasr-ei komasac,ii" . .J ach i m o w s k i: Vyrovnání poly-
gonů vzhledem na chyby délkové a úhlové (pokrač.).

Zeitschrift fUr VermesSungswesen. Č. 10. Fen s c h: Ein Beitl'a,g' zur Flachen~
teilung (a i\. 14). Č. 11. Lip s: Zur Bel'echnung 10 stelligel' Werte de;; Erdellipsoid&.
S c h o pf: Ober Eig'entums- uud Grenzverha1tnif'se in Reihen und gemauerten Grenzsehe,i·
-dungen in den a.Jten Bauqual'tierou der f)tiiclte (a Č. 12, 14, 15 a lG). Č. 12. Dr. V I h r i c h :
Der WinkelabschluBCehler in Polyg-onzligen. G. 13. G r a b o w s k 1:. Vel'w:ll1dlU'lg d(']'
isometrischen Bre-ite in geog-ranhische nnd Anwenclung- derselben bei der .,stereogra,nhi-
Bchen" Abbildung-.... Roh 1e der: Das Problem der Baulandumlegung. Č.15. Ber n d t :
Dber die neue Versuchs,st.recke fUr Nivellementsfestpunkte des Reichsamt" fUr Landes-
aufn3ohme. Znsamrneohange zwischen Gl'undwamer lmd Feineinwag-ung. S' c·h u m an n :
Die Gestaltun!!' der Dreiecke eines Netzes und Brol'al'ds vVinkeI. Č. 16. G r o n w a.l d :
Die neueren Feineinwagllllg'cn der Trip:onllmetrischen Abteilung des Reichsamts fur Lan-
desaufnahme. L ti dem a n n: Die Genauigkeit von Prisrnentl'ornmeln nach Steinheil-Dechel'.
Dr. H. Mti 11 e r: 10 ,Tahre Beirat f. d. VermessungswePfm. -kr-

Osterreichischtl 7eitschrift fUr Vel'messun~swesen. Č. 2. Leg o: Feier des 70. Ge-
burtstages des HofraJtes Prof Doleža!. L e r n e r: Die Fe~tschrift Eduard Doležal. Dr.
U I br i c h: Gnmdlagen der Vektorrechnun9; und ihl'e Anwendung lmf goodatisclle PTO-
bIeme. -kT-

Schweiz. Zeitschrift fUr VermessunJ!Swesen und Kultnrtechnik. Č. 5. NI o o s: Grund-
buch und Vermessung im Kanton Luzern. R e r rot h: Gr30vimetrische Feinmessungen zum
Zwecke der ErdCorschung (a Č. 6). Č. 6. Ze 11 elr: Aufnahrnen mit der Donnelkammer
und FolgebildanschlllB am Wildautogra.nhen (a č. 7). Č. 7. G r u ber: De 1'équipement
pholtogrammétrique du "Comte Zeppe1in" lms de ]a croisÍl're arctique de 1931 et des
métho-des de restitution utiHsées pour exploiter la documenta,tion photogramméJtrique
constituée. Č. 8. Z o II y: Geodat.ische Grundlagen der Vermessungen in Zug und Schwyz
(a. pokra,č.). A I b rec h t: FHichenberechnung. -kr-

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten. Č. 19. B e c k: Feinnivellement der Stadt Karls_
ruhe (a Č. 20, 21). B 1u m e n ber g: Der estnische Landmesserberuf. Č. 20. B I u III e n-
ber g: Der let.tische Landmessel'beruf. Č. 21. B I u m e n ber g": Der ita.lienische Land-
messerberuf. Č. 22. Se hub e r t: 1'-<euzeitliche Stadtverrnessung mit dem BoBha.rdt7Zeiss-
Tachymete,r (a č. 23). Č. 24. S c hol ze: Die erste Plantagenvermessung in Kamemn.
Č. 25. 1\1a-r x: Stereometrische Formeln nnd Tafeln bei Reindurchsltichen und Rampen-
anIa-gen. Č. 26. S c h m i e d e b a. c h: Der stadtische Realkredit. und seine Rechtsgmnd-
Iagen. Č. 27. Fen n e I: Dopnelbild-Tachymeter-Fennel. Č. 28. Str i n z: Dm' W€rt des
B3ouIa,ndes und die Wirtscha-ftlichkeit des Bebauung-spIans. Č. 33. B e c k: Die wirlscha.ft-
liche Bedeutung des stadtischen Vermessung-swesens. Č. 34. L ude ni a n n: Die Genauig-
keit der ErmittJung- de·r Lang-8 ,von MeBblindern in der Pra,xis. BIti m e·n ber g: Das
schwedisehe Landmesserner80na1. --/rI'--

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetltunde. Č. 3. B e st: Poznámky k organisaci
k3ota.stráJního personáJu a k úsnorám. K.l o 18t. erb oer a E g g-e r s: Něko·lik názorů o
polních asistentech. Fennel: Nové mikroskopy. Č. 4. Greve: Výpočet přibližných
souřadnic ze Snelliova, bodu dle metody Cassiniho. B.: Rozhodnuti o pracovni smlouvě
akatastrálni zaměstnanci. - Úlohy ze zkoušek kat.astrálních zeměměřičů.

Zákony, nařízení a normy měřické.
Nové přetlp1sy důlně měřické.

0pIa·vn důlního měí'€11Í provedl ul.Jetný horní zákon č. 146 ř.z. z 23./5. 1854. Některá
jeho ustrunovenízměnil adopllnil zákon 'z 23./11. 1927, Č. 169 ,Sb. Z.lI! n.; vládní nařízení
k tomuto zákonu by10 vydáno 13./2. 1931 po d Č. 29 Sb. z. a n. Nyní vydalo pro z.em~
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MoravskolslezskoubiLi1-ší předpísy o důLní mapě báňskó hejtmanství v Bmě. nařídivši dM
15./6. 193~,č. j. 1745 toto:

1. K čI. 1, hoou 2 a 3 'zákona č. 169/27:
a) Di'llní malP~ budiž doplňována. aspoň čtvrtletně; na zadní s,traně každé mapy je

třeba vyzn"lJčiti d,en, do kterého je'St dopLněna.
b) Obdobně tře<b~ doplňovati povfCJhovOll situaci v důInich mapách nejméně }eldnou

za rok.
c) t:nímky mlap ,pro revírní báňský úhd bud1tež doplňo:vány jednou Zla. rok, leda'že

rev. báň. úřad stanoví podl,e potřeby od přípa,du k případu lhůty ,kmtšL
d) Pro mapy nově za'1ožené s,tanoví se jednotně mětřítko 1: 1000.
e) DůIní mapy již Vywbanýoh ložisek, je,ž jsou poříz,elI1y v jiném měřítku. mohou

zi'lstatí nezmětněny, d:!llžno však vyznačiti v nich dodatečně nápoonou barvou síť v no-
výleh di'lilních mapách pOUiž:itou,s ,plříslUišným číselným označenímwua'adnic, dále čáry
katastrálních sekcí s piříslušn(ým označením a metrové mě,řítko. Mimot,o musí býti Zla-,
kresIen a oZl1Ja,čenšipkou Jmtastráilni seve,r.

2. K § 3, bodu 1 vI. naJí. č. 29/31:
a) Vyměřování di'lJních prostor a povrchové sdtuu,ce připojí se na. body čs. j<edlIwtné

sítě trigonometrické. Kde není dosud takových hooiL dlu:žno p,řipojiti pro'zatímně nia body
dosavadní ka'ta,strální t,riangulaoe I. nebo II. ř. nejdéle do konce r. 1932. Výjimky povo-
luje od p,řípadu k případu háňské h:e~tmanství. Pro připojovací mě'ření pl<ttí předpisy pro
katastrální mělřiclké práce tohoto drulhu.

b) Provedení revírní triangula,ce nařízuje se ,pouze pro .'doly revíru ostra,vsko-karvin-
ského; do triangulace buďtež pojaty a na nejnižším platře trvaICI olznačeny st,ředy všech
jam. Triangu[a,ce budiž provedena nejdé:le do konce r. 1933 pO'd!1ekatastrální ms,trulwe
trianguJační.

c) Ústí vlšech tělžní,ch :a větrný,ch jam revíru o~t,ravsko-ka~vinského a ,rosicíkého
buďtež připojeml aspoň na d:vě 'zu,ačky stá,tnísítě pře1SlIlélIlivelac·e; není-li těchto, budiž
nivelace navázána aspoň na dva veřejně přístupné bodyl, :Ležícímimo dosah! účinků rubáni.

3. K ~ 3. bodu 2 vJ. na,ř. č. 29/31:
a) Síť a číselné její označení musí býti ve Vš1c,chma;Plá1ohjednoho a téhož dolu jed-

notná :a usměrněná pod,le, ka.tastrá,lniho poledníku. Pro počáteční hod zá,vodní souřllldni-
cové soustavy dlUIŽnov mapě uvésti kata,stcr-ální souřadnice. Strana ĎtNerci'l pravoúlhJlé sítě.
budiž 10 cm. Skládá-Li se mapa. z vi08l lis1ti'l, třeba. je o'číslovati a na Olblll,luIllil,PiYvyzna-
čiti kLad !iJstů.

b) Mapy d"ŮITní,a povrchové musí býti oúntovány souhlaSillě s mapou ikarta&tráIDi.
Výjimky po!VoJuje od: .případu k případu Mňské he.jltmanství.

c) K vyznač€ní podlzemm.í situa,ce budiž užíváno zniaček ohsažených v pří,IO'w,. vý-'
jimky 'L pOUIŽivání ipovolujel báňské hejtmans tví od p,řípadu k přípOOu.

4. K § 5, hodu 1, vI. uJaiř. č. 29/31:
Pro pořízení nových map, vyholVujícíC1hzákonu, anebo ik upravenídosavadniclh .důrr~

nich map tak, aby vyho;vělly zákonu, stanoví&e lhům do konce r. 1932. Re'V. .b~ň. uřad
m"Ů~eproolouŽJití od ,plřípadu k případu tuto IMtu až do 21. února 1934, bude-lI mtencím
zákona vyhově,no prozatím a,spoň tím, že ma.jitel do:!u přivoaí, aihyst,oony moiMy nahléd-
nouti do 'zálVodnich map.

Předpis drulhé věty, odst. 2. a) O' prozatímním připojení na body dosavadní kata-
strální triangulace, I. nebo n. ř. není jasný. Podotýkám. že by byl po mém soudě v ro~-
pom s § 44 karta.str. zálk., kdjnhy se 'V1Ztahovalna triangulaci rakouského katastru; tu nutno
považova,ti za odhytu 1. lednem 1928. Stván.

Oznaěování nových parcelních čísel v l(eometrických plánech oprávněných úřadů.
Podle Č. j. 148.942i31-IU/6 povolilo min. financí, aby geometrické plány vyhotovené stát-
ními úřady (podniky), oprávněnými podle § 51 kat. zákona, byly na žádost těchto úřadll
projednány ještě pře d kniho,vním řízením místně příslušnými Mady katastrálními. t. j.
tak, jak s,tunoví odst. 3. výnosu min. fin. č. 68.655/30 o plánech pro pozemkovou reformu .
.:- Tutéž záležitost projednává výnos min. spravedlnosti Č. 26.655 z 9. června 1932.

Oprávnění k ověřování ~eometrických ulánů, vyhotovených zemským úřadem v Brně
bylo min. spravedlnosti přiznáno: Ing. J. Reichelovi !t Ing. R. Puhonymu.

Měření na žádost a náklad str3lIl, prová!Jěné ikatastrál. měř. úřady, dO'zna,lO' změny
novými předpisy, jež obsaženy jsou ve vyhlášce min. financí ze 23. června 1932, vyšlé ve
Sbírce zák. a nař. pod číslem 109. Text je tento:

Podle ustanovení § 74 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o poz.
katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), stanoví min. financí v dohodě s min. ve,ř.
prací:

§ 1. Měř. úředník kat. měř. úřadu mi'lže vykonati měření na Mdost a náklad stran:
a) Za svého úředního pobytu v_katastrálním území jen jde-li o drobné měření, t. j.

měření malého rozsahu, pro zamýšlené dělení pozemků nebo pro vytyčení držebnostních

1932/154



hranic za souhlasu zúč3JStněných držitelů podle kat. mapy nebo podle jiných pomůcek a
jen, zbude~li mu po dokončení úředních prací, které je pOiVinen vykonati podle platných
předpisů za tohoto svého úředního pobytu, čas z doby na ně rozpočtené.

b) Mimo svůj úřední pobyt v kat. území jen tehdy. bylo-li toto měření povoleno
nadřízeným úřadem (§§ 2 a 3).

§ 2. Finanční úřad II. stolice rozhodne o žádostech za měření na náklad stran, které
by nevyžadovalo v zemi české nebo, Moravskoslezské doby delší dvou dnů, anebo v zemi
Slovenské nebo Podkarpatoruské doby delší tří dnů, dovolí-li měření rozsah běžných úřed-
ních prací kat. měř. úřadu a nejde-li o měření pro účely úřadu (státního podniku), kwrý
ma oprávnění podle $I 51 kat. zák., :,v těchto případech:

a) jde-li o podání znaleckého posudku z oboru zeměměřičství na žádost soudu nebo
státního úřadu (státního podniku);

b) nema-li v zemi České nebo Moravskoslezské v měřickém okresu a v zemi Sloven-
ské ne,bo Podkarpatoruské v soudním okresu sídlo úředně oprávněný civilní geometr
(oprá.vněný zeměměřič), nebo nemůže-li v měřickém, pokud. se týče soudním okresu
usedlý, úředně oprávněný civilní geometr (oprávněný zeměměřič) ze závažných příčin mě-
ření vykonati a jde-li:

aa) o měření potřebné pro vyhotovení geometrického (polohopisného) plánu za úče-
lem zápisu změny v poz. kat. a veř. knihách,

bb) o zamýšlené dělení pozemkú, nebo
cc) o vytyčení držebnostních hranic za souhlasu zúčastněných držitelú podle kat.

mapy, nebo podle jiných pomůcek.
§ 3. V jiných případech než v §§ 1 a 2 uvedených rozhodne o žádostech za měření

na náklad stran min. financí v dohodě s min. veřejných prací.
§ 4. Za měření konaná na žádost a náklad stran zaplatí strana státu (fin. správě):
a) byl-li proto měř. úředník v jednom dnu vzdálen ze svého úřadu,
aa} méně než čtyři hodiny. poplatek 100 Kč (jedno sto Kč),
bb) čtyři hodiny nebo déle, popla;tek 200 Kč (dvě stě Kč),
b) náhradu cestovného (bez diet a nocležného) podle platných předpisů,
c) náhradu nákladů vynaložených měřičským úředníkem na dělníky, posly a pod.,

a na omezníkování hranic.
Jde-li o měření podle $I 1, bodu a), považuje se při vyúčtování podle odst. 1., bodů

a) a b), za úřad dočasná úřadovna měř. úředníka v příslušném kat. území.
§ 5. Za znalecké posudky [§ 2, bod a)] činí poplatek o 50% :,více,neW popla,tek uve-

dený v § 4, odst. 1., bodu a).
§ 6. Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 15. července 1932.
Týmž dnem pozbývá účinnosti vyhláška ze dne 6. srpna 1928, Č. 145 Sb. z. a n.

Z Jednoty čs. úř. aut. civilních geometrů. Pcr'aCO'vní výbor J<eidnoty konal svoji
řádnou schůzi v sobotu dne 6. srpna t. r. v Praze.

KoL Ing. Fťirst podal referát o :,výsledku intervence u ředitelství stát. drah Praha-
Jih a v min. železnic ,ve věci vstupování civ. geometrů na p02'emky dráhy. konají-li mě-
ření potřebné pro vyho.tovení geome,trických (polohopisných) plánů, uveden)'ch v §§ 42,
51 a 52 kat. zákona Č. 177/27 2b. z. a nař. Usneseno požá<L'1ti Inženýrskou komoru, abv
podáním na min. železnic se domáhala se zřetelem na, § 75 kat. zákona vstupu n~t pozemky
dráhy pro civ. geometry, bez vS·hrad a bez reversu.

Na žádost kolegů slovenských bylo intervenováno v min. financí proti neoprávně-
ným měřičům, kteří na Slovensku provádějí nejrůznější měřické práce. Potřebná náprava
byla v této věci pi'islíbena a pokoutní měřičo,vé budou na příště okre·&ními úřady přísně
stíháni.

Dále bylo jednáno o vyhlášce min. financí Č. 109 Sb. zák. a nař. ze dne iJ3. června
1932. Jelikož Inž. komoře nebyla poskytnuta příležitost k podání posudku o této vyhlášce,
usne,seno dotázati se prostřednictvím ln?. komory ministerstva financí, z jakého důvodu
se tak nestalo.

Ve věci osnovy zákona. o dvojí vydělečné činno-sti usneseno domáha.ti se rychlejšího
postupu k jeho uzákonění.

Dále projednáván byl návrh slovenských kolegů, aby daňové osvobození novosta.veb
bylo povoleno jen tehdy, když jest již novostavba zapsána, resp. zakreslena v pozemkové
knize a v poz. katMtru. Návrh tento se dOPOMIČí Pracovní sekci Inženýrské komory
v Bratislavě k podání u generálního fin. ředitelství v B:ratislavě. Jednota bude vříleži-
tostně intervenovati v min. financí za jeho uskutečně'llí.

V dalším jednání byly vyřízeny interní věci. Za činné členy Jednoty přijati nově
3 členové.

Návrh na vydání kaJendáře zeměmětičských inženýrů, přednesený kol. Krejzou, byl
projednán a po několika pi-ipomínkách schválen. lnž. Prokt~pek.
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. Náhrady studijních výloh pro zeměměř:če, hlásící se do katastrální služby na Slo-
vensku. A!bBo'lvovaným zeměměHlčům se dvěmi státními zkouškami ze zeměměříčského ín-
ženýrství nebo se státní zkouškou z učebného běhu zeměměřičského, majícím čs. státní přÍ-
slušnost a ne starším 30 let, ktel'-í se generálnímu finančnímu ředitelst,ví v Bratislavě
zvláštním reversem zaváží věnovati se aspoň 6 roků státní měřičské službě u pozemko-
vého katastru na Slovensku a tuto službu na vyzvání skutečně nas,toupí, vyplatí toto ředi-
telství po jednoroční uspokojivé službě 8100 Kč ruíhrady za sltudijní výlohy.
. rr:uto náhradu nemohou však obdržeti osoby, kterým udělilo toto ředitelství studijní

stipendIUm.
Udílení studijních stipendií n o v Ý m uchazečům, kteří jsou posluchači zeměměřič-

ského inženýrství, je zastaveno.
Dosavadním stipendistům však bude stipendium ponecháno.

· Podrobné podmínky o přijetí do služby sdělí generální finanční ředitelství v Brati-
Blavě na nekolkovaný dotaz, jemuž musí býti připojena poštovní známka za 1'30 Kč na
odpověď.

Z české vysoké školy technioké v Brně. V době od 1. led:n.a do 31. června 1932
složili dr u h o u státní zkoušku zeměměřičskou pánové: Hrdlovič Felix z Gajdary na Slov.,
Kotačka Alois z Rudíkova na Mor.. Dudík Jos. ze Strážnice na Mor., Tabery Frant. z Lub-
.líc v Č., Ledabyl Stanislav z Uhřic na Mor., Čurajev Jiří z Irkutska v Rusku, Cucla Jan
z Sedlejova na Mor., Lunga, Jindřich z Kyjova na Mor., a to podle výnosu min. školství ze
'4. července 1928; dále Stulig-Iova Tade,áš z Dolní Lomné ve Slez. a Špičák Frant. z Plum-
lova na Mor. podle přechodných zkušebních předpisů ze 14. července 1928.

Zeměměřičská· rada v Německu (Beim,t fUr Vermessungswes,en). vý!zniJ.mná to kor-
porace pro řešení odborných otázek, ukončila v dubnu t. r. des e t i let í svého trvání.
V té době konala 6 zasedá,ní a řešila otázky jednotného základu geodetických prací, jed-
notného zpracování map, sjednocení studia zeměměřičského, užitečnosti fotogrametrie;
dala popud k opakoiVáni magnetických měření na hla,vních stanicích a k předměření zá-
kladen sltejnýmaparáteťn, k zavedení st.ejné hranice chyb; sleduje racionalisaci v užití
metod měřických, pracuje k jednotné normě pro ohraničení pozemkfl. Funkce z. r. není
lehká, neb v bvvalých státech německých je velká různost v zákonných ustanoveních, ale
dosažené výsledky v mnohém směru jsou vysoce cenné. Kdy čSR bude míti zeměměřič~
skou radu? Budou v ní na.še kruhy náležitě zastoupeny?

Nové vojenské mapy. Voj. 'zeměpisný ústav vydal Hsty speciální mapy 1: 75.000
v černé barvě s novým názvoslovím Kunžva,rt a Tmava, dále se zeleným ná,tiskem lesů listy
Čes. Ve]enice-Gmiind a Piešťany.

Atlas republiky Československé. V těchto dnech vychází sešit oficiálního Atlasu
republiky Československé jako mají jiné státy. na př. Polsko. Dílo vydává Česká aka-
demie věd a umění nákladem Orbisu. za vrchní redakce profesora české techniky Dr. J.
Pan t o f I í č k a. Atlas je grafickým monumentálním souhrnem všech dat, týkající se naší
vlasti a obsahuje tyto obory: geografii, demografii, zemědělství, průmysl, obchod. peněž"
nictví. dopravníctví, školství, osvětu. sociální péči a j. Význam Atlasu není však pouze
vědecký, nýbrž i praktický a pulitický. Ing. Jelínek E. .

Osobní změny ve stavu měř. úředníků poz.em.katastru na Slovensku (0e:r'venec a
srpen). . .

. 1. Za měřické koncipisty byli při jat i: Ing. Bohumil Adamec (Nitra), Ing. Josef
ř'uka (Zvoleň), Ing. Robert Kube (Rima,vská Sobota), Ing. Josef Wachtl (Spiš. Nová Ves),
Ing. Ka,rel Matuška (Bratislava., nové měřenO, Ing. Ferd. Pečenka (Trenčín, i. k. v.) a Ing.
Václav Kamberský (Prievidza).
· II. Měřickými komisaři v 6. nla.t. stup. jme n o v á ni: Ing. Pavel Trančík (Košice,
k. m. u.) a Josef Predáč (Košice i. k. v.).

III. Pře 10 žen byl měřický rada Ing. Karel Kmtochvil-Jelínek k inspektorátu kat:
měř. v Trenčíně.

IV. Ze služby v y s to 11 P i I měřický koncipista Ing. Vladimír Jelínek (Prievidza):
· Ze zeměměřiěské služby tf Zem. úřadu v Brně. Na vlastní žádost odešel na odpo-
ěinek m, rada Ing. Julius Mátl.

Prof. Dr. V. Láska ,S1avliJltyto dnys'edmdesátiny svého plodlI1iélho'života.
DI'. Inl!. h. c. Stfckow. ta.jný Hnanční rada\, nejvYlš1ší zem1íměiij,čský úředník v Ně-

mecku byl pruským státním ministerstvem jmenován honorArním. profesorem stavebního
odboru vysoké školy techn. v Berlíně.

Právo k užívání stavovského označení .Jnj!." ziska.li ko~egQiVé:Fr. O. Néčas v Píš-
tanech, Jan Novot-ný v Kamenici n./L. a Jan Starý v Bosko~cích.
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