ZEMĚMĚHIČS HÝ
PočítaCÍ

vĚsTníH

st~oje.

F. Fialll.

V oboru geodes,ie je důležitiou složkou čiselné vyjádření
vtztahů různých veličin získaných měřením. výpočty tyto jsou
čas1to dlouhotrvající a brzy unavují. Pokusy ulehčiti počítání
jsou tak staré jako lidsh~o samo. V naší době tyto snahy podporují vydatně různé grafické a počtářské pomůcky, jež výpočty plně mechanisují a za jistých předpokladů podávaji výsledky spolehlivě správné, be,z chyb. Zmíním se o strojích PDčítacich, jichž užívání se v posledních letech -Y1elmirozšířilo.
Také počet strojů značně vzrostl a jejich Vlýsta,vba je příliš rozmanitá; z toho důvodu nelze se zde zmíniti o vš,e,ch a snad je
detailně pDpisovati, ale účelem článku je seznámiti se krátce
se zá:kladními typy, poukázat.i pak na zvláštnosti acharakteristické znaky některých.
Poč í ta c í m i stroji v užším slova smys,lu rozumín1P
stroje pro čtyři základní úkony početní, sečítání, odečítání, násobení a dělení. Strojům, které jsou zařízeny pouze na sečítáni
a odečítální, říkáme stroje ti čít a c í (addiční). Pro práce na,šeho
druhu mají hla,\''llě význam počítací stroje v užším slova smyslu,
jimiž se budeme králtce obírati.
Tyto stroje v zásadě podávají výsledek násobení opětovaným sečítáním. Máme-li vyčísliti vrýraz a. b, vysadí se násobenec a na. počitadle. A (viz obr. 1., 2. a 3.) a pak se b krát číslo a
přičte k nule. Je ,třeba tedy obecně b krát točiti klikou E, až
obdržíme součin a. b. Stroj "MiIIionar" (obr. 3.) podává však
souČ!inmnohem rychleji. Číslo a se vysadí na počitadle a máme-li je násobiti jedIlJolCiferným číslem, stačí jednou otočiti
klikou a obdrž1ímeihned žád~ný vý'sledekl. Tyto poslední stroje,
zvané nás o b í c í, jsou opa,třeny zvláštním zařízením, tak zv.
náso bilkovlým.
U všech počítacích stI10jů vysazení čísla, a na počitadle
děje se buďto ma,lými pákami F (obr. 1.) neh k:noflíky (obr. 3.).
pohybujícími s,e v podélných výřezech poČíitadla" nebo pomocí
kláves (obr. 2.) tak, jako na psacím stroji. Poněvadž takto nelze
dobře přehlédnouti vysazené číslo, býv'á u většiny strojů příma
řada okének D, kde vysazené" číslo lze snadno přehlédnouti.
Máme-li k číslu a přičíSItÍčíslo b, je třeba číslo a zmíněný'm způsobem vysaditi na počitadle a pak přenésti otočením klikou do
čís e ln í k u B, t. j. řady okének, v nichž se objevuje výslGdek
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J)očítání. Na to vysadí se opět číslo b a otočením klikou se připočte k číslu a, takže v číselníku se objeví a
b. Na: některých
sinajích je zvláštní zařízení, žc lze vysaditi číslo '1 hned do čiselníku (yljz na pf. na obr. 1. pomocí vroubku). Přenášeni vysazelJJýchčísel do číselníku provádí s:ebuď ručním otočením klikou,

+

11Cbelektrickým pohonem. Počet těchLo:otočsk klikou je dúležit,ý pro počtáře jakožto kontwla, zvlášt<: při násobení a dělení,
neboť udává v součinu a. b počet j'ednotek násobitele b a v dělení podíl a z toho důvodu na všech 'strojích je zaznamenáván
ve zvláštní řadě okének C, které říkáme in d i ru á t,o ľ.

Chceme-li začíti nový v)~počet, je třGba, aby y číselníku,
Indikátoru i počitadle byly samé nuly. To se provede zvlášními
v}' m a z á va č i (obr. 1.). H, J \okfídlt3l1é matky), G (klávesa).
Všechny stroje jsou opatřeny Zy 0nkcw, který v případě chyby
počtáře upozorní. U některých strojů lze todti klikou E y obou
směrech, a to obyčejně v positivním směru pro sečítání a násobení, v negativním směru pro odečítání a dělení, u jiných strojů.
l
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he otáčeti klikou jen stále positivním směrem. Pak v tomto
.uruhém případě nutně třeba, aby na stroji byl nějaký pře ř a·
J' o v ač P, kterým by stroj mohl se př<.,dvýpoětem upra"Vqtína
llrč.itý ukon pečetní. Za lJřeřaďovač slouží zvl:5.~tni páčka lleb
Idá"e&1. U yšech strojů je nutné, aby 5::l dJI číselník pohybovati
při nei..~;>l,iltnépoloze počitadla nel.>éÍ"I'llIíl.: hyI Jl('vn~' a bylo
možnu pohybovati počitadlem.

Na V3€CjJ po6ta.cích strojích je vynlb\.;H rll'••blóm automatického přenášení desítek v číselníku. Máme-li totiž v číselníku
vy~zeno číslo 7 a přičteme-li k němu číslo 5, bude výsledek 12,
který však nemůže se ukáza.ti "VIjednom okénku, nýbrž v pravém ,okénku se ukáže 2 a v sousedním levém 1, avšak jen
tehdy, když mechanismus stroje je za,řízen na přenos desí,tek.

.i

II

Obr. 4.

'Tak t.omu u všech s.trojů jes,t, a,však nutno připomenouti, že
11 llěkterých ~trojů, zvláště st:arších, tento přenos desítek v číse'lníku není pro"VlCdendůsledně do všech míst, nýbrž jen do
určitého počtu mís,t od prava počítaje. Kam až působí přenášení
·desítek, můžeme se přes,vědčiti, když v číselníku vysadíme samé
oCifry9 a pak přičteme 1. Tak na př. je-li převod v číselníku jen
do 13 míst, vysadíme-li číslo 9 999 999 999 999 a přičteme
k němu jednotku, dostaneme v číselníku samé nuly. Na W třeba
dáti pozor, neboť by to mohlo býti zdrojem chyb.
U některých strojů je vyře,šeno též automatické přenášení
~].esítek 'VI indikáJtoTu, takž,e obje.vují se tam stále číslice téže
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bany a učiníme-li na př. 12 otoček klikou, objeví se v indikátoru číslo 12. U mnoha st,rojů však tent,o převod: schází, zat,o
bubínek, umístěný pod každým okénkem indikMoru, má na
~wém obvodu 10 cifer od O d109 barvy černé aJ 9 cifer banry
ě.ervené (\'iz obr. 4.). Točíme-li klikou' směrem kladným, nisleduje v okénku indikátoru po černé 9 hned 9 červená. Jsou-li
v indikátmu samé nuly a točíme nega,tivním směrem, objevují
se cifry červené. Přenos, desítek v indikátoru nemá tak valné
důležitos,ti, neboť lze jej s' výhodou použíti jen při násobení.
Máme-li totiž násobiti 4372 X 497, lze násobiti obyčejn,ým způsohem tak, že otočíme 7 krát klikou, pak posuneme číselník
o jedno místo naleviO a otočíme 9 krát a po opětném posunuti
{-,Íselníkuotočíme 4 krát. Vykonali jsme tak 20 iOltoček klikou.
Můžeme však si us,pořiti práci, násobíme-li napřed pěti sty a pak
odečteme 4372 X 3. Tím jsme vykonali jen 8 otoček. Je-li převod v indikátoru, objeví se tam správně násobite,l 497, není-li
převodu, bude tam 503, kdež 50 jsou cifry čemé a 3 je cifra
červená. Z tohoto čísla lze však ihned odečtením z hla,ty určiti
správný násobHel 500 - 3
497. Jak viděti, není tedy převod
v indikMoru žádl1ioUzvláštní výhodou stroje.
Všechny stroje jsou opatřeny ukazateli, jimiž lze odděliti
určitý počet des8ltinných míst.
Pokud se t1ýče vnitřního zařízení počítacích strojů, je \Il:llice rozmanité a nelze se deita,ilně o něm zmiňiorvati.Zmíníme s,e
zcela krMce o třech charakteristických
způsobech vnitřního
řešení, na nichž je za,loženo množství počítacích strojů, jež se
od sebe liší jen některými modifikacemi.
Stroje
skupiny
Thomas-Burkhardtovy.
Myšlenka tohoto typu stroje náleží matematikovi Lei bu i t ZiO'v i, avšak první stroj způsobillý k počítání sestrojil farář F. M.
Ha h n ze Schamhausen. Ch. X. T h o m a s z Colm.aru s jistými
malými změnami zhotovil počítací stroj zvanJý A r i t hm 0m e t r e a založil spolcičuost pro výrobu počítacích sltrojů', čímž
PiollllOhlk jejich l'Oizišíř:en:Í
a praktickému použití. V Německu
zavedl výrobu jejich Arthm B u 'r k h a rdi t v Glashutte v Sa.sku.
Uvnitř stroje (obr. 5.) pod každým podélným Vlýřezempočitadla nachází se kovový válec, na jehož povlfchu je ve směru
povrchových přímek válce 9 zubů nestejné délky. TytOI zuby
nejsou rozloženy po celém obvodu válce, ntýbrž jen po jeho
části. RoVl1io>běžně
s osou válce probíhá čtyřhranná tyč, na níž
umístěno je ozubené kolečko o 10 zubech, které se dá po tyči
posuno,-Mi, a to již zmíněným knoflíkem ve výřezu počitadla
neb příslušnou kláveSlou počítadla. Otáčení tyče se přenáší jiným
ozubeným kolem pevně s ní spojeným na kruhovou desku,
opatřenou na svém obvodu číslicemi od O <101 9. Posuneme-li kolečko pohyblivé na, tyči tak, aby při otočení válce zabralo na
př. do 5 zubů (v t,om případě knoflík na počitadle bude uka-

=

zovati 5), otočí se tyč kolem své osy o

;50

a zároveň čísloYlaná

kruhová deska o 5 jedruotek. Uč,iní-li se nad touto deskou
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'Okénko, v Bemz Je možno viděti jen jednu cifru, třeba před
otoě,ením cifnt 2, pak po oto6eni kladným směrem, objeví se
-y okénku číslice 7. Takovýchto válců s tyčemi a číslovanými
,deskami je tolik, kolik je podélných výřezů Ba počitadle. Lze
tedy tímto způsobem s,ečítati a násobi,ti čísla a ovšem při opačném točení klikou odečítlalti a dělit,i.
Výhodou této skupiny strojů je, že mají poměrně klidný
chod. Mají však tu vadu, že okénka na číselníku jsou od sebe
příliš vzdálená, takže vysazené číslo je dosti nepřehledné. Tomu
je odpomo1ženona strojích Ar c h i med es, Rec o r d, R h e i nm e ta, 11 zvláštním zahnutím jednoho konce vá:Ice. Nepohodlný
je při těchto strojích také pohyb pravítka" na, němž je číselník
a indikátor. '1"101,0 pravítko musí se před pošinutím částečně
vyzdvihnouti a pak tepn:'e pošinollti. Ovšem zde záleží vše na
zvyku počtáře. V tom směru je zlepšení na stroji Ma d a s.
Tyto stroje jsou poměrně těžké. Mají však tu značnou výhodu,
že se dají snadno opatřiti klávesnicí. U většiny těchto strojů
možno nejen smazáv3!ti zvlášť jednotlivé cifry v počitadle, ale
vlŠechny najednou.
Do skupiny ThomasoVJÝchstrojů patří mimo již zmíněné
A r i t h m o m e t r e, S a x o n i a, T i m, B a,den i a, A u str i a,
Unitas
a, j. Zvláště je tř,eha zmíni/ti se úl Madasu a Unitas.
Madasem dá se automaticky děliti, což je veliká výhoda proti
o&tatním strojům a značná úspora času. Dělenec i dělitel se vysadí na příslušné místo a otáčí se klikou tak dlouho, a,ž zvone,I( dá znamení, že dělení je provedeno. Číselník se při tom
automaticky pohybuje. Unitas (viz obr. 3.) má dva číselníky.
kit,eré se dají zvláštní přepojo",-ací pákou tak spojiti, že buď
,oba číselníky současně sečítají, neb oba současně odečítají, neb
jeden, a to k,terýk;oliv, :S1ečitáa dnthý 8ouča,sně odečítá.. Na př.
na jednom čÍ8e,lníku se vyčíslují s,oučiny ab, cd a na druhém
jejich součet ab + cd. Podobné dva číse'lníky s Inalou obměnou
mají stroje Ba den i a - D o p p e 11 i n e a 1 n, A u str i a.
(Dokončení

pl-íště. -

A .uívre.)

N a rod n i j k o m i s a r i atp
r o s ves cen j a. G I a v n o j e
p r a v len i e pro f e s i o n a I n a g o obr a z o van i j a
sestavil
publikaci: Materiali po viššemu obrazovaniu v R. S. F. S. R. Vipusk
II. Selskochazjaistvenoe obrazovanie. Glavprofor. Moskva 1927.Stran 188.
Komisariát podává zprávy o organisaci svých vysokých škol všech
směrů, a v tomto druhém svazku zvláště o vysokém školství zemědělském" lesnickém a zeměmě,řickém.Z obsáhlé stati buďt.eŽvyňaty některě
zajímavé číslice o studiu zeměměřickém.
Rusko před revolucí do r. 1917 mělo jedinou čtyřletou vysokou
,školu pro vzdělání zeměměřičů a pracovníků v oboru agrárních reforem,
,~K{)nstantinovskiMeževoj Institut" v Moskvě. Roku 1917 institut byl
rozdělen na dva oddíly, a to na geodetické oddělení a na oddělení pro
úpravy pozemkové, Konečlllěroku 1920 tato oddělení přetvořena byla ve
fakulty. Každá fakulta má svůj zvláštní clI: geodetická připravuje odborníky pro státní a precizní zeměmě&tví, fakulta agrárních operací
«dříve do r. 1920pozemková) vzdělává specialisty pro potřeby pozemkové
li
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úpravy. Během periody 1915-1926 obě fakulty překonaly celou řadU'
změn, nejen ve svém programu, nýbrž i v počtu hodin jednot1ivýclt
předmětů. Pro přehled lze uvésti následující tabulku:

Skupiny

V "blolutnÍcb hodinách
v roce

vyučovací

1915
Politické

nauky

II

,

I

V procentech v roce

1920

1926

1915

I

1920

I

10

I

1926

10

30

22

43

81

43

5
21

27

12

Odborné technické.

97

140

2U6

47

47

66

Nauky právní

55

48

16

16

205

299

Všeobecné

vzdělání
.

Celkem.

54 I
325

I

27
100

11

o;.

100

6

%T

,;

100~/: _

Z tohot·o poměru skupm vidno, že ve srovnání s předrevolučním
učebníni plánem objem vyučovací předmětů všeobecného vzdělání skoro
zůstal beze změn, ale obsah vyuoováln.í rázu zeměměřického a pozemkového zvětšil se dvakrát. Stejně zůstal nezměněným i počet hodin věnovaný naukám právním. Všimněme s~, jak změnil se poměr hodin teoretických a praktických
vyučování za tut{) dobu. Musíme podotknouti, že
Vysoká škola zeměměřického inženýrství v Moskvě místo 8 semestru
(1915-1920 r.) má již od r. 1926 4 ročniky, každý s 2 semestry a pátý
ročník s jedním - devátým semestrem.
Analiysa
učelJního
plánu
geodetické
fakulty
Instlitu t u 'z e m ě měř i č s k é h o za roky 1915/16 a 1926/27 je následujíeí:
Počet týdenních

hodín ve stud. roce:
!

I

1915/16
Teorie

I Pr"kt. *

V

procentech

Teorie

I, roč. 1. semestr
1. roč. 2. semestr

17
17

I ťr"kt. *)1
I

V procentech
Teorie

I Pr akt~

I

10

63'0

37'0

18

20

47'1

63'0

37'0

18

20

47'1 I 52'9

16'5

5

II. roč. 4. semestr

16'5

5

III. roč. 5. semestr
III. roč. 6. semestr

20
20

IV. roč. 7. semestr

21
21

V. roč. 9. semestr

Teorie

Prakt.

__

10

II. roč. 3, semestr

IV. roč. 8. semestr

I

1926/27

i

52'9

76'8

23-2

]9

19

50'0

76 8

232

20

I 18

52'0

48'0

10

66'7

33'3

21

17

53'2

46'8

10
6

66'7
77-7

33'3
22'3

19
21

17
16

53'2
57'9

46'8
42-1

77'7

22'3

20

17

-

U

n

6

-

I

~ -

I

52'4

~M3

50'0

47'6

M~

V pětiletém programu
studia jsou rozšířeny odborné technieké·
nauky a politické předměty, ale předměty všeobecneho vzdělání zkráceny. Týdeooí počet hodin při specielních hodinách válečných nauk je,
zvýšen.
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1

,
AbsolutněV hodinácb
Skupina

r.1917/18
Politická.
Matematická

V procentech

předmětll.

..
a přírodovědecká.

Astro nomicko-geodetická
a inženýrské nauky.
.
Celkem.

II

r. 1917/18 ! r.1926/27-

r.1926/27

2
26

23
72

2
24

13
42

79

78

74

45

107

I

173

II

I
100"10I

100 0/0

Ze srovnám učebních plánů geodetické fakulty r. 1917 a současného je zřejmo, že objem specielních nauk se nezměnil, ačkoliv obsah
jejich se změnil. Učební plán starý, připravoval
inženýra geometra-encyklopedistu,
plán r. 1926/27 má na zřeteli
geometra-inženýra
tři
směrů. Matematickým
a přírodovědeckým
naukám věnováno dvakrát
tolik času" a naukám
spoleěensko-ekOlllomickým
dáno 23 semestrálních hodim.
Celkem lze říci, ž,e na základě uvedené tabulky "Učebního plámu
geodetické fakulty Moskevské" tento geodetický ústav připravuje inženýry-zeměměřiče civilní a vojenské. Jeho úkolem je příprava inženýrskogeodetického per&ollláJu pro práce ve Vyšší radě národního hospodářství
SSSR., ve Vojensko-topografickém
ústavě a ve vyšších ústavech zemědělských. Práce, ktle,ré mají býti jim svěřeny, jsou tyto: základní geodetické
a astronomické práce (čítajíc v tom astronomicko~geodetické
body" trial1gulace, precisní nivelace), vyrovnání topografických
měření, foto-topografické práce a nivelace, konstrukce ge,odetických strojů pro tová.rny a.
kontrola výrobků.
Ve spojell1Í s výše uvedeným geodetická fakulta má odbory podle
dvou směrů - a) civilního a b) vojenského, a to se specialisací astro nomicko-geodetickou,
zeměpisně-kartografickou,
foto-topografickou.
Fakulta má důle~itý celostátní význam.
Pozemková fakulta.
Tato fakulta je zavedena nejen na ,Moskevské vysoké škole zemčiffiéřičlSké (fakulta pozemková a osidlovad [přestěhovalecká J), nýbrž i na vysokých školáJch ve Voroněži, Omsku a
Kraslllodaru.
Úkolem těchto fakult je vzdělání odborníků pro pozemkové a přestěhovaleeko-pozemkové
záležitosti v příslušné
oblasti s ohledem na
zvláštní
jejich okolnosti.
Mají vychovati
pozemkové
inženýry
pro
vedoucí místa organisačně-technického
rázu, jako župní, okre ••ní a obecní
pozemkové komisaře, pro vedoucí pe'rsolllál - náčelníky - technické části
pozemkového úřadu v guberniích a vyšších administrativních
jednotkách~
pro inženýry skupin pro vedení po-zemkových operací, dále vedouc.íclr
technickou stránku přest,ěhovalectví :t pozemkových záležitostí" pro odborníky na vyrovnávání
pozemkových námitek, pro inženýry pro městské a venkovské úpravy pozemkové atd.
Posluchači ukOinčivší pozemkovou fakultu kvalifikují se jako po-zemkoví inženýři pro sestavování pozemkových a koJonisačně-přestěhovaleckých návrhů na základě. odborných studií agrám~technických,
náwdohospodářských
a právnicko-pozemkových,
v těsném spojení s agronomickými a meliora!Čními naukami
přírodovědeckého
a matematického rázu.
Vzhledem k širokému významu těchto fakult, na který klade důraz
učební plán, jest up,raven i program studia; a to v ročních hodinách:
1. Politické minimum a společensko-ekonomické
12.
2. Přírodovědecké
a fysilto-matematické
27.
3. Agronomo-techJnicM a a,gronomo-ekonomické
15~,:z.
4. Pozemkově-ekonomícké
25.
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li. Pozemkově-juriclické 15 hodin.
6. Pozemkově-technické
40 bodin.
Mimo to třeba podotknouti, :že geodesie s užitím v pozemko,vém
odboru má 14 hodin, vyšší matematika 12 hod." technika pozemkové refonny 14 hoo., meliorace 8 hod.
Zpráva obsahuje dále hodinové rozvrhy - dle ročníků sestavené a
předměty pro specialisaoe - tabelárně sestavené, tak že jsou velice instruktivním materiálem sTO'vnávacím. Fotogrametrii je věnována zvláštní,
na kontinentě neznámá péče, neboť mají přednášky z fotogrametrie (3 hod.
před.
2 hod. cvič.), stereofotogrametrie
(3
4)" základy letectví a aerologie (2), ma.tematické základy transformace· leteckých snímků (2
1),
letecká měření (1
4), aerofotopráce
(2
2), zařízení strojů (2
2),
organisace fototopografick~-ch
prací (4) a konečně praxe fotoměřická
4 týdny.
Z celé práce vysvítá horečná snaha po vysoké úrovni absolventů,
kteří mají se státi vedoucími na zodpovědných místech a při řešení velkých úkolů, které Rusko očekávají v pozemkových pomě.rech.
V říjnu 1928.
Vladimir Melnikov.
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Résumé:
L'é c o lep
o u I' 1'é d u c a t i o n des
i n ~ é n i e u I' 5~ é o m ě t I' e s a M o s c o u. Jusqu'a l'année 1917 il y a été pour toute
la Russie seulement a Moscou 1'école supérieure pour l'éducation des
ingénieurs-géomětres;
l'étude a durée 8 semestres. En 1920 1'institut ft
Moscou fut divisé en deux facultés: 1. pour les mesurages précis ďEtat,
2. pour les opérations a~raires. Depuis 1926 l'étude fut prolongée a 9 semestres, car on a établi les cours étendus sur la photogrammétrie.
Outre cela on a organisé encore les facultés pour les opérations agraires
dans les villes: Voroněž, Omsk et Krasnodar.

Zprávy literární.
Recense.
Dr. Vladimír R y š a v Ý ,,0 počítacich strojích". Nákladem Jednoty čs. matematiků a fysiků, Praha 1928, str. 45, brož. Kč 9'20.
Autor napsal o tomto předmětě dobrý článek v VI. ročníku přílohy k Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, nový spisek je rozšířením toho článku, zejména po stránce obrazové .Informuje stručně,
a,le ~řístupně a zevrubně o růz.nÝ'c1hprincipech počítacích strojů apopisuje jich celou řadu; tak předně stroje seč í ta c í a ode čít a c í, jednoduché s posuvnými číselníky, klávesové s pákou nebo bez ní, zapisovacÍ, psací s počítadly, dále stroje nás o b í c í a děl í c í, obyčejné nebo
automatické,
na ruční i elektrický pohon, se šoupátky nebo klávesami.
založené na prinCipu Thomasově, Odhnerově, Mercedes-Euklidově,
nebo se
zvláštním principem násobícim a konečně některé stroje s poj i t é. Odborná literatura vhodně dopllmje spisek.
V obsahu uvádí autor také dva způsoby odmocňování
dvěma:
Prvý způsob je založen na známém faktu, že čtverec každého čísla rovná
se součtu vzestupné aritmetické řady lichých čísel, při čemž počet členů
řady je roven umociíovanému číslu, tedy obecně:
1 3 5
(2 k -1) = k-.
Druhy způsob, sbližovací, se zakládá na větě: Je-li přibližná hodnota Xl
odmocniny
správná na m míst, má přibližná hodnota
X2 =
9

+ + + .... +

1

= h (CI

va

+ :1)

Va...

nejméně 2 m -1 správných

míst.

Jest ještě způsob třetí, který se mi zdá jednodušší, než oba předešlé. Používáme jej v triangulaění kanceláři a uvádím jej proto, že
není ničím jiným, než aplikací odmocňování na papíře.
Máme-li na př. odmocniti dvěma číslo 185234, vysadíme toto číslo
do levé části posuvného pravítka a stano:víme kořen z první skupiny
dvou čísel, t. j. 4; vydělíme čtyřmi, zbytek v pravítku 25234 posuneme
o jedno místo vlevo, dosavadního dělitele ve stroji (4) násobíme dvěma
(8), a usoudíme kolikrát je 8 obsaženo v 25 (3). Nastavíme na desce iS
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a celým novým dělitelem (83) vydělíme. Zbytek na pravítku 334 posuneme o další místo vlevo a pokračujeme stejně dále. Pro kontrolu výsledku porovnáme, je-li číslo v indikátoru obsaženo dvakrát v děliteli.
Doporučuji spisek Dr. Ryšavého každému, který hledá poučení
o těchto dnes nezbytných pomůckách početních.
Štv.
Ing. Vojtěch Ke j Ia: Několik vět o vnitřním pohybu papíru se
zřetelem k mapám katastrálním.
("Zprávy veřejné
~,lužiby technické
čís. 22, roč. 1928.)
Pracemi měřickými v původních mapách katastrálních
byl autor
přiveden na myšlenku konati pokusy, směřujkí k vysvětlení
příčiny
vnitřního pohybu papíru. Postupoval
týmž způsobem, jako se činilo
u původních map. Zředěným vaječným bílkem napjal listy regálového
papíru velikosti katastrální mapy, narýsoval sekční rám a soustavu přimek ve vhodné vzdálenosti od sebe. Celý pokus provedl v době krátké,
aby pohyb vnitřní byl značný. Po sloupnutí papíru s desky zkoumal pak,
jak dalece se přímky deformovaly. Zjistil, že stažení bylo ve všech smčrech pravidelné. Delší strany sekčního rámu byly mírně vyduté ven
z listu, což dobře souhlasí s úkazy na původních mapách, kde velice
často aspoň jedna (delší) sekční čára je ven prohnuta.
Zkoumal pak
dále vliv zakřivení sekčního rámu na přímky rýsované na listu. Čím
větší zakřivení, tím působí do větší vzdálenosti od sekční čáry. V tabulce
pák sestavil hodnoty tohoto zakřivení pro účely katastrální.
Aby vyzkoumal, proč na některých listech map katastrálních
jsou
některé sekční čáry prohnuty dovnitř listu, konal další pokusy. Na volném papíru narýsoval sekční rám a soustavy přímek. Pak teprve papír
napjaL Aukáizalo s,e. že ve všech ;případech vždy nejméně jedna sekč,ní
strana se pro hnula dovnitř a toto prohnutí zůstalo i po sloupnutí listu
s desky.
Tím přišel k názoru, že mnohé listy původních map katastrálních,
když na nich byly vynešeny souřadnice tří základních bodů, byly z nedostatku měříckých desek znovu napnuty až na místě samém při měření.
Prvním napnutim se papír roztáhl dosti značně, nepravidelně.
Naproti
tomu stažení dálo se pravidelně. Při druhém napínání vytahoval se papír již nepatrně a stahoval též nepatrně. Roztažení je pravidelně snojeno
s prohnutím aspoň jedné sekční čáry dovnitř listu, ač i při stažení je
prohnutí za jistých podmínek možné. Autor studoval všechny tyto zjevy
velice důkladně a podrobně a nabádá k dalším studiím této zajímavé
vlastnosti papíru.
Za zmínku stojí, že náš universitní profesor Dr. Láska zabýval se
mathematickou
theorií srážky papíru a uveřejnil
o tom pojednání
v "Zeitschr. fUr Vermess.", 1906, str. 113, kdež odvozuje tak zvanou eliptickou deformaci.
Hanák.
Jubilejní číslo "Prze/(ll,!du Miernicze/(o" 1918--1928, listopad 1928.
Toto číslo vyšlo v dvojnásobném rozsahu a podává stručný přebled všech měřických prací, pmvedených v Polsku v prvním desetiletí
jeho samostatnosti. V prvním článku prof. W a r c halo w s k i líčí stav
těchto prací v 1'. 1918, kdy stát měl řešiti otázku sjednocení a doplnění
výsledků různorodých měřických prací býv. Ruska, Německa a Rakouska, dále konstatuje velký org-anisační a technický rozvoj během deseti let a konečně uvádí nalehavější požadavky nynější doby v tomto
oboru: sjednoceni topog-rafické a měřické služby vojenské a civilní, zřízení vědeckého Institutu geodetického, jakož i reorganisaci a urychlení
měřických prací při reformě agrární.
Ing. K. K a s i n s k i podává přehled měřických prací provedených Min. Robot Rolnych (mín. zemědělství). poukazuje na jich velký
'Vzrůst hlavně během posledního pětiletí a udává v číslicích nynější stav
těchto prací: dle dat z r. 1918-19 mělo být komasováno as 10,000.000 ha.
rozparcelováno
as 3,000.000 a zrušeno
služebností
na výměře
as
750.000 ha, tedy celkem asi 14,000.000 ha: z toho za 10 let unraveno
2,228.031 ha (as 16%), z nichž během r. 1927 - as 600.000 ha; při tomto
wmpu lze očekávati ukončení všech prací během 20 až 25 let.
Ing. W. J o s t a Ing. W. S u l' ma. c k i s uspokojením
konstatují
-velj{ý rozvoj státních prací g-eodetických a topografíckých
přičiněním
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Min. Robot Publicznych (min. veřejných prací) a Wojskowego Institutu
Geograficznego (Voj. zeměp. ústavu). Po upravení
a vytýčení
nových
hranic státních hlavním úkolem Min. Robot Publ. bylo upraveni a vydání přednisů o regulačních a zastavovacích plánech, hlavně pro obce
zničené během války, a předpisft o provádění triangulačních a polygonálních měření; současně ministerstvo podporovalo snahy městských úřadft
ku provedeni místnich měření. R. 1923 při ministerstvu
bylo zřízeno'
"Triangulacyjne
Bjuro" se 3 odděleními: pro triangulaci státu, pro přesné'
nivelace a fotogrametríi.
Prvním úkolem bylo sjednocení základních'
měření Struve-Tennera a sítí německých i rakouských; při tom byla normalisována stabilisace bodft, proměřeno několik základen (výhradně přístrojem Jaderinovým)
a přistoupeno k vyměřování pobřeží Baltického
moře. Oddíl fotogrametrický,
zřízený v poslední době, disponuje nejnovějšími přístroji (autografem Wildovým, velkým restitučním přístrojem
Zeissa a j., což s autografem Hugershoffovým u Wojsk. Institutu Geograficznego dalo možnost započati s fotogrametrickými
pracemi velkého
rozsahu. Wojsk. Geogr. Institl1't SIleduje záJsadně ·tytéž úkoly, ale 's hlediska vojenského. Mimo účasti na státni triangulaci
a nivelaci provádí
veoLképráJce ,topografické po rekognoskování a opravě exi.stujídch topografických map.
Ing. D~ b r o w s k i líčí rozvoj katastrálních vyměřování v Polsku,
poukazuje pi'i tom 00 verce neutěiíit.e~ný s,tav ,btastru
v r. 1918, kdy
část území (býv. Německo) nemělo jednotného katastru, nýbrž jednotlivé mapy ruzných měřítek (od 1: 2000 do 1: 6000), vedené min. veřejných prací; území býv. Rakouska mělo plány katastrálné
z let 18241854, vedené min. financí; konečně na území býv. Ruska katastráln)'ch
plánft nebylo vftbec. Prvním naléhavějším 'požadavkem bylo sjednocení
a reambu!a,ce existuj.ídho ka,tastrus
.po'stupným ro~MřenÍm na vý~hod,
se současným provedením agrárních reforem. Nyní pro-vádí se ročně asi
250.000 evid. změn. Většímu rozšíření překáží materielní stránka, ježto
katastrální
daň (ročně v obnosu as 1,400.000 pol. zl.) činí jen 50-60%
výdajft na udržováni a obnovení katastru.
M. K o w a 1 - M i e d ž w i e c k i
referuje
o činnosti
Hlavního
Úřadu měr: a váh, zřízeného r. 1919. Hlavním jeho dílem bylo obligatorné zavedení metrické soustavy na území býv. RU3ka. Úřad má 1 normálný metr platinový, 3 etalony (25 cm, 1 m a 3 m) invárové a komparátor 72 m iplfO zkoušeni inváwvých dTá,iů; mimo ,to má přístro-j Wanchaffův pro zkoušení mikroskopů a Sterneckův pro měření síly tíže, pomocí kterého byla provedena gravitačni měření na 19 bodech.
Prof. J. P i o t r o w s k i a prof. K. We i gel
podávají
zprávy
o zeměměřičských
odborech vysokých škol technických ve Varšavě a
ve Lvově, uvádějí studijní programy obou odborů, z nichž se dá posouditi, že varšavský, 41etý (zřízený dle typu ruského) připravuje převážně
geodety pro práce a.stronomicko-geodetické
celostátního rozsahu, lvovský, 31etý (dle typu vídeňského)
pěstuje více vědy rázu zemědělskotechnického a právnického.
P. A. Fa b j a n, řediteÍ varšavské školy měřičské, načrtává sta'l"středního měřičského školství v Polsku, jeho vývoj během 10 let, program středních škol měřičských a konečně jich postupnou likvidaci
v poslední době; napříště mají zůstati jen 4 školy: ve Vilně a v Kovelu
pro východní část, v Poznani pro západní území a ve Varšavě pro
střední Polsko.
Ve článku ,,0 zákonech měřičských" od Ing. N. Ma. k s y š a jsou
uvedeny hlavní novější předpisy a instrukce pro provádění prací měřičských s krátkým posudkem o jich významu. Zvláště poukazuje autor na
předpis z r. 1920 ,,0 měřeních metodou trigonometrickou
a pOlygOllO'
metrickou", provisomí předpis z téhož roku pro zeměměřiče činné při
samosprávných
úřadech a hlavně na zákon ze dne 15. června 1925
,,0 oivilních zeměměřičích, provádějících soukromou praxi".
Konečně Ing. W. C hoj nic k i a Ing. K. S a w i c k i referujr
o stavu měřických organisací odborových a o literární činnosti v oboru
zeměměřickém v době minUlého desetiletí.
Ing. Ř. Musorin.
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D o s lov l' e d a k c e. Vydáním jubílejního čísla (s francouzskými
resumé článků) zdařílo se redakcí P. M. rozšíříti v odborných kruzích
celého světa známost o poměrech
zeměměříctví
v nynějším
Polsku.
V mnohém směru můžeme příznatí kolegům. polským, že dosáhli větších
úspěchů, než my v čSR. a je nám velmí mílo, že slovanští naši bratři
v geodetických
pracech se tolík uplatnili v době krátkých
10 let. Že
vyšší hodnocení služby zeměměřícké a včasná úprava studía na vysokých
školách techníckých v Polsce jsou klíčem k těmto úspěchům. je nepopiratelno.
.

Nové knihy.
E d. S I' h: Nový katastráfní zákon. Vydal A. Reillwar,t, v Pr3Jze.
Cena. 7 Kč brož.
J a·r orní r N ,eč a s': Scelovánípo-zemků.
(Malozemědělská kni,hovna.) Praha 1928. Cena 1 Klč (20 stran).
Ing'. J. P o I á č e k: Meliorace půdy. Stran 51. Cena 12 Kč. Vydal
Meliorační svaz pro Moravu., Brno 1928.
Dr. V. O e l' n ý: Pozemková refonna v XVIII. století. Nákladem
Oeskomorav~.kých podniků tiska,řský'ch a vydJavate,lský'ch v Pr3Jze, 19'"28.
S<tran 176. Cena :neudána.
Ing. A d. Oh m: Agrární operace na Moravě. Brno 1928. Cena
10 J{,č.
Ing. Dr. Jar. O e I' n ý: Jak mají býti instruovány žádo&ti za vodoprávní povoleti. Vydalo min. zemědělství, Praha 1928; cena 6 Kč.
H a s se: Tab1les dl' I'ellipso:de de référence interna'tiODa1e. Vydala
za redakce 'plu:k. Perriera Geod:etieká sekce Me.zináJrodní unie g€lodetieké
a geofysikální, PařIž 1928.
R e y - P i d o u x - B a l' d e: La science des plans de ville. Vydal
Dunod, Paa'iž 1928. Cena 175 fr.
V i t k o v sk i j: Topografia (Tonorpa4Jill),cena
7'50 r. Moskva,
cent,r, Va.rv3Jf\ka 26, vojenský tqpoografický ústav.
F i Ion e n ,k o: Praktická příručka ke trianl(ulaci. (llpaKTHQeCKOe
pYKOBOp;CTBO
no TpllaHrYJIlIn;Hll.) Moskva, 6 Sadovaja.;hiumfalnaja
10.
VydaV'atelstvo Moskevského zemědělského ,oddělení. Cena 5 r.
K'ra s o VI'! k i j - V in o g l' ad o v:
Určení
azimutu
pozemského
předmětu
(Onpep;eJIeHlle aallMYTa aeMHoro npep;MOTa). Moskva, 'centr .
.JUŠlkov perenlok 6. Ka.rtogra.fické oddělení hL geodet. ústavu. Cena
75 kop.
Svenska Lantmliter~et 1628--1928. Vylíčení švooského zeměměřičství. Stokholm 1928. Tři díly o 1246 stranách a 41 r0produkíeh map.
Odborná pojednáni

v časopisech.

Lesnická pTáce. Oís. 1. Dr. Ti c h ý: Mezinál'Odní letecká výstava
I L A v Berlíně.
časopis pro pěstování matematiky a fystky. Oís. 1-2, ročník LVIII.
Dr. B. K 1a od:i v o: K výpočtu sibřední 'chyby pro jeď11i,čkuváhy. Dr .. J.
K o u n o v s k ý: Zobecnění 'Prohlému normáI ffi), elipse. Dr. V. L á s k a :
O vyrovnává;ní empirických řad. Dr. B. P r oe, h á IZ.ka: Příspěvek ke křivosti plooh 2. stupně. E. S c hoe n lb a u m: K t~oJii mechaniekého vyrovnání. Dr. J. Se h u st e r: Brojekltivní ZOIbecnění Snemova úkolu.
Dr. J. ,p,v o bod a: Tabulková
metoda k vÝVúčtu času rytmických
signálů. Dr. B. Š a lom on: Dvě úlohy z kartometrie.
Věstník inženýrské komory. Čís. 2. Ing .• J. C h o e h o I: Komunikační bolesti historického jádra Prahy. - Ing. J. Š k a e h: Poznámky
civilního geometra na dnešní poměry.
Architekt S. I. A. Čís. 1. Ing. J. K i t t l' i c h: Letchworth.
Letectví. Oís. 1. Štkpt. J. Pe t e r k a: Vynález autogrametrie
dílem Orlovým.
Zprávy veř. služby technické čís. 2. Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 205 Sb. z. a nař., jímž se provádí hlava 1. katastrálního
zákona. Dr. J. P i s k ač: Nový polský stavební řád. Hlídka zeměměřická (Dr. A. Semerád).
Stavba měst a obcí venkovských; 1928. Ing. C h o c h o I : Regulační
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.u za'3t:.1vovací plán města KJr~lup (d{)koI1lČ.). Ing. K u b ík:: Melzínál'odní
kon,gresbytový
a pro stavbou měst vP~říŽí.
Ing. Z e a e n Ik a: Venkovské byillení. Ing. Van ě č e k: Krajinná
řešení v Německu (dokonč.).
Referát očMnku
kol. F alt u se: Úprava pozemkové
držhy ~)ro účely
stavební.
Vojensko-technické
zprávy. Čís. LM a hl': Zvukoměrné ,zhodnocení.
Říše hvězd.
Čís. 1. V {).t I' u lb a:
V érounetova
kosmogoni>cká
Lypothesa ..
przegh,ld mierniczy, prosine1c 1928. čís. 1 z 1929. O revis.i tarifu
za. práce g,celovad. M a k s y s : O ev~dencí plánů měst.skýc.h. G u t k o w" k i: Prismutlcká
liheIa.. J ach í m o v s k i: Užití nonogra,j'ie v geodesii
(p()kra.č. z mínulého mčníku).
Pozemková
reforma, 1928. čís. 9-10. RozhIedy !PO po'zem1mvé .reformě a 'pozemkových
poměrech v 'cizině (dokonč. vč.
11-12).
Čís. 11
~ž 12. Pil í k : O 'právo na výkup [l,řídělů.
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen.
čís. 1. G I' a b o w s k i: Tafel
ZUl' Bere,c.hnung delf isometris,chen B1reite rmd Hmsta,j'el ml' Gauss-Krtigerschen
..stereowaphi:schen"
Aibhildung des El~ípsoids (konec v čís. 2).
S t u I' m: Der Inte11pQlator. Ve článku Unterrichtswesen
und P,rtifungen
~e uvádí, že v P.rus:ku je přebytek zeměměřičů:
100 jich najde ročně zaměstnání,
av,š:ak 275 jich ročně průměrně
se dávázaJpisovat.
čís. 2.
H o S IS h a I' d t: Wirtsdaf'W'C-hes
iibe,r .optische Messung uud das BosshMd.t-ZeiBsche _ Reduktions.Tachymeter.
J o p pen:
Die pireuBischen
LandmesSi€1f vorm J. 1869. čís. 3. R e i TI'e 's a 10 : Formeln zum ůbergang
von einem Merídianstreifen
der Gauss-Krtigerschen
Projektion
in einen
anderen Streifen.
S a mel:
Eineinracher
Komparator.
AIIgemeine
Vermessun~-Nachrichten.
čís. 1. Mol den h·a u e l' :
De'r Lelipziger Luftbildplan
und ,seine Verrwendung im Stooterweiterungs:J;mt. Čís. 2. Ale x a p o I s k y : Die Phot,otopogralphie bei der geodatioschen
FakuWit des Moskauer Vermes,sungsinstituts.
t A. Ti c h ý: ZeitgemaBe
Ruckerinnell'ungen
an einst festgesteHte
intemational-wissenscha.ťtlicJ}('
Sehwankungen
auf dem Gebiete der angewandten
Pra·zisionsnive'!lierInstrumentenkunde.
Čís. 3. K o p p m a i r: Naidirt,ria-ngula,t;on (viz dále
čís. 5). L ti de m a-TIn: Mag.nettheodolit
Weisha-c.h-Lingke. Čis. 4. F l' i t z :
Der erste Kongres der britisohen Vermessungsingenieure.
čís. 5. W e i s s tN ti s se:
NiedelfeIhisches
Stadtegeihiet., Wirts·chaftskar,te
und Luftbild.
Journal des Géometres et Experts Frant:ais, čís. 98 (p,rosinec 1928).
M o n s s a I' .a t: Réal',sation des Iplans de viHes. Gen d I' e: Photo.topog-raphie aéri·enne. Le systéme Sant.oni. J 0'1' gen sen:
La sHuation légale
des géomětres en SuMe. - Rétcréations mathéma-tiqU'e,s. Čís. 99. lMa I' t in:
Un procédé POUIf l'evaIuration des Isuperficies !par lescoordooTIés
avec
Ia machine ft caJ'euler. R o u s s i I h e: 'Sur Ia restitutionc.mre,ote
d'une
figure ft trois dimensions (appHcations aux phottographies
a.é·rienne).
Bildmessunl( und LuftbiFdmessunJ!.čis.
4 ('prosinec 1928). G I' u her :
Fortsclhlfitt.e der A'emtriangulation.
K I' U t s c h: Photogrammetrie
in
Ungarn. S e i d e 1 : Phot,ogrammetrische
Al'heHen des Reichsamt,s fiir Lan«Jesaufnahme
imEta,tsjahr
1927. Luftbild und Luftbildmessung
auf
«Jel' J L A.
Schw. Zeitschrift
fiir Vermessungswesen.
čÍ's. 1. D i se r e n s :
.A;per~u de l'organisaťon
du Service ~ran~a,js du Genie rural 'et de son
'Challl!"p d'activité.
(Dokonč. v čís. 2.) Se hne i der:
Zur Gesc.hic.hte
llnseTer Siegfried'ka,cl.e. Čís. 2. Ba e sc hli n: K·o,rrekote und. strenge BehaJndlung des Pro-bleme,s der. Bestimmung detr inneren Orientierung
eines
PhototeodQi1iten. I m dl o f: nie Karten.frage ~pokrač.).
Osterr. Zeitsc1trift fiir Vennessungswesen
1928. č]s. 6. Dol ež a 1 :
Riiclkwarts- und Vorrwal'tseillJschneiden mít delf Rechenmaschine.
M ii 11 e I' :
Moodk.arte.
,S ,p i t z: Drei J'ah.l'e der Reglerungsgeometern
in PaJastína.
Geodezist (reop;e3RcT).
čís. 11, r. 1928. Č e bot a I' ev:
O geode,ticiké technke
v 'zemědělstvL
Smirnov:
Vyzkoušení
okulál'Ového
mikromettrU Č. 1 ze !závodu "Geofyzika".
Dokončení
článku z čís. 10.
Surma-c.kij (Překlad ~lslkého aut. Zeme.nského): Jednotná ki,lomet,rová síť
na. mapá,ch vQjenslktéhozeměp.
ústavu.
K a I' a-s i :Irov:
T01pogra.f.ieká
mapa jako pomů>clka pro Bkolu.
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The south African Survey Journal, 1928, srpen. S c h r e i ber:
Vědecké záldady trigonom. srítě jihoafri.cké. (Gaus8ova konformnf projekce,). Br.a y s h a w: Složení :zeměměřičs,kérady
v Transva.Iu. - Trigonom. polyg. zamčření v Jižní Rhodesií. Regulační
plány měst Sl)
zřetelem na pozemkové vlastnictví.

Zápis o řádném valném shromáždění "Odbočky spolku ČS. merníckých úradníkov štátnych a štátnych podnikov pre Slovensko a Podkarpatskou Rus", konaném dne 13. ~edha 1929 o Y210. hod. v místnosti
p. A. Lel1c:hnera v Bratislavě.
Bředseda 'ZaJ1ajuj,e valnou hromaldu za úča,sti 26 členů, vítá přítomné, zvláště p. vrch. radu Bašeho, přednostu XV. odb. G. F. R. Předčítá omluvnédopi,sy
k,oL Potůčka, Farky, Klobuczkého aJ vyzývá jednatelle, a.by pře,četl 'záp:s o 'poslední valné hromadě. Jelikož se proti zlprávě
ni'čeho nenamH.á, byla tato schváilena.
Nato jedna,tel referuje o činnosti odbočky v roce 1928. Manifestační
valná hromada ústře,dí, na které :za Slovensko promluvil p,ředseda Klimeš,
shrnula požadavky mě'ř. úředníků všech Ddhoru a zemí. Zpráva o této
manifestaci byla zaslána všem význačným politikům a ú!·adům. Předsednictvo odbočky, ,plřipojivlší k tomu svoje Ispedelně sIovenslké p:ožadavk'y,
informOVaiJo několik politiků slovenských.
Svým de,]egátům v "Zemské
pr:lJcovní KDmisi", ·pořádané Vysokoškolským
Svazem odíb. Bratislava,
zúčastnili jsme se praCIÍ na úpravě syslemisklJCe, jejichž výsledek byl již
v říjnu 1928 'předložen vládě a revisní systemisační k.omisi. Odbočka.
konaJ1acelkem 4 vý'borové schúze a někoUk členských (3) sCJhůlzív Bratislavě a 1 v Trenčíně, kde byly projednávány hI1avně be'zodklad:né věci.
Stavčlell>stva na 'počátku roku 1928 byl 112; pi'istou'P:1o 4, vyBto'UipHo
10 členů, taMe nynější počet členů je 106. Nutno konstatovati,
že mnozí
koleg<Jvé nejen, že se spolkové činnosti vyhýbají, ale ani svým pouhým
pasivním č1enstvím nechtějí snahy spolku podporov.tti.
Ke zlprávěl jednateile žádá si kol. K!rištofík rpodrobněj;šoj mferát o nápravě Isystemisac<}.
P,ře·ďs>edatedy před-číM. svůj de.tailní náv·rh systemisace u Gen. fin. ředitelství a měř. úřad'fi na Slovensku.
Zprá,va pokla.dní:
Celkový příjem :1l.1rok 1928 .
6.565 Kč 61 h
Stav jmění ke konci roku 1927
5.108 " 97 "
Spolu.
11.674 Kč 58 h.
Vydání do konce roku 1928 .
10.931 " 81 "
Sta,,," jmění 31. prosince 1928
742 Kč 77 h.
Po!kladnikstěžuje
si :na neplatiei č,leny, pouka,zuje hlavně na kolegy.
kte,řj přeB v'š~,hno napomínání již někoUk roků svým záva:zkům nevyhovují ~ 'při tom si ponechá,v<'tjí ·zasílaná číscra časopisů. Bylo mme·seno
tyto členy navrhnouti ús,tře'ďÍ k vyloučenÍ. Konstatováno,
že kol. Stolzel
a Pilný, Rosenbaum K., SUs V., KnapiP, Boháč Ja.r., Bmbec, Buchinger
pi'estlávají býti členy spolku, jelikož prvý není již státním úředníkem
(§ 6,ood 3. stanov) a ostatní byli přeloženi do Čech (§ 3 odJboč.). Kol.
ZvOl1ským byl.o na.vrženo, aby rp1ro přiM.ě byly viCJe:leté nedopl\1tkypříspěVlků vymáMny
soudně. c.ož ,schváleno. Po t:omt·o zbý'"i 92 člem'l.
odbočky.
Předseda na dotaz některý,c.h koleg"Ůcituje
stanovy. (lle kte·rýeh
je každý člen povinen odebírati spolkový časopis. Zcměměříčský Véstník
sice není org-ánem spolJmvým, ale udržování >tohoto č:lSOlpi,SU
je umožněno
hlavně předplatným
státi. úřednik'fi. Tim se zvyiŠuje 'Zll<ličně Slpolikový
'příspěvek. jehož vý'š,e některé kole,gy pohnUJla k vystoupení. Kolega Ryb
doporučuje\ aby byila !plm Zeměměřičský Věstník žádána. subvence, čímž
by se náklady značně snfžily a umožnila nižší cena. ZeměměřIčský Věstník slouží jakožto Ol'gán vědeeký <1 odbomě informativní zájmťtm ,stá.tu
a proto by byla subvence odůvodně,na. Návrh, by ústfedí se domá.halo
podpory, byl schválen. Kol. Zvolský navrhuje, ahy. byly podniknuty
pot.řebné kroky: v ústřednich úřadech, aby Z. V. b~~lodebírán všemi měříc-
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kými a vúbec technickými úřady, ja1kožto odhomýčasopis.
Bylo schváleno. Rovněž přijat návI1h koJ. Klimeše a Roziňáka, alby byl Z. V. prolJáJšen orgánem Slpollwvým a tím znemožněno některým
členÚID neodebíráni čMopIsu.
Ing. Baše navllhuje, alby vystoupJ.ým členůlnr hyl předsedructvem
zaslán dopis, vyzývajícli je k <!obrému uváž·ení jejich kroku .'t poukazující
na význam na'ší organisace. Kol. RJ"kr navrhuje dopis asi t:ohot,oznění:
,,Aniž bychom zikoumali, z jaikého důvodu jste vys,toupilz našeho odborného8'po~ku, žádáme VáJS,albyste svým členstvím stál za snahami spoJku
a placením ,přispěvků umoŽillil práci těm kol'egfilm, ikte,ří i ve Vašem zájmu
pracují." Zas.lání takového p~ípisu bylo schváleno.
Pokladní,\{ lmnčí rerferá,t a jeHkož i reviso~i našli Ipok[a,dnu v beLZvMnémpořádlku,
byla jetho zpráva schválena. N'<1to 'podá,vi hrubý rozpočet členského příspěV'ku na r. 1929, tI, j. 3ó Kč ZeměměřiClký Věstník,
21 KJč Ústředí sipO~ku v PTalze, 3 Kč ad:minilStrace odbočky, 5 Kč výlohy
deleg'átů, 6 Kč rese,rva, t. j. 70 Kč úhrnem. Vý,še ~íspěvkŮl, jakož i to,
2:by liknavci v.ždy v prosind byli upomínáni, bylo s,chváleno; noví kolegové mají býti 'před,sednictvem vyzváni ke vstupu do Elpolku.
Z delegátů podává referát o činnosti ve VYElokoškol. SVJ1ZUkol.
Kri&tofíik. PlřiJpO'lllíná"že bylo hl.'tvně prac,ováno na nápravě systemisace
a odkaJzuje na Vě'.3tník Vys. Svwzu, kde jsou další podrobnosti práci
vysvětlují,ci.
Kol. Klimeš oznamuje, že odbočka na popud Odb. Vysokoškol.
Sva'z-u v Bratislavě vystoupila ze "Svwzu organiz.ácií st. zames,tnanco,v na
Slovensku", jelik'Ůž tento jatko 'součást Odlhorového ústředí v Praw pomýŠllel na to, ,pa,ra.lysovatí vliv vysokoškolá.kŮ: v ú,středí ,tím, že Ihy S6 toto
'Stalo jediným mlu,včím v.šech st. zaměstnanců, aniž by iíádně 'Zoaruči!lo
zastoupení vše'c,h kate,gorií. Vystoupení schváleno.
Potom předseda 'PřiSltutpuje k dalšímu hodu progr.'tIDu, t. j. 'změna
stanov. P.ředčítá jedn{).tlivé pa,ragrafy a porovná,vá se s,tarým zněním.
Nové stWU{)vy jedn{)myslně, schváleny a, obstaránípotřehných
úředních
fmmalit uloženo výboru.
Předseda pověřuje kol. ROiziňá;ka, Šlpetlua štěpánka, by sestavili
lmndidáJtku nového výboru a odroču.ie jednání '00. 10 min.
p{)' přestávce by[i zv,o[eniaiklamací
'tito kolegové:
Předseda: Ing. Rud. Klimeš; místopředseda:
Ing. Ha,nz.al Kaml;
jednatel: Jaroslav KmtJz; Ipokladník: Achill Roziňá.k 8. členové výbor'u:
Jan Krištofík, Ing. Zemánek Josef, Jan CíBa!ř.
Náhradníci: Ing. Jaroslav Chůra, Ing. špetJa Karel, Jaros<l8.v š1itr.
Revisoří ú,čtů: Ing. Kemer Josef, Vik,tor SeHer. DelegáJti do Svaz-u Vysokoškol.: Krištofík, Ing. Hanzal.
Přis,toupeno k volným ná.vrihůim. Na člensiké 'schůzi v Trenčíně byl
vypracován návrh na memorandum o Elest.'tvení
kvalifikačních
k o m i s í, ve kterém jes,t 'p()žad{)váno, aiby naše kategorie byla zastoupena 3 Meny kvwlif.ikační komise j.'tk to předpisy Ipřipoušti. Jednllitel
přečetl návrh memoranda.
Bylozásadtně
Ipřijato, pouze formálně nutno
upravIti., čímž pověřují !SEl kol. Kretz, Hanz.al, Klimeš a Krištofík. Kol.
Ry:kr žádá.. a,by to bylo 'podáno ve formě žádosti a nikoliv protestu. což
bylo schváleno. Z trenčanské sc,hŮ'ze VZ€lŠe1 též ná,vrh, aiby na V'ládě byIo
požadováno urychlení nařlízení o náhradě služebních výloh a pro měřické
úředníky na Slovensku aby byl žádán zvlálŠ'tní pracovní přlíplateik. Odůvodněno zvláJš,tě těžkými fpoměry drahotnimi, ubytovacími, ro'zSláhlými
úkoly a povJ1hou měřické práce vůbec. PředS6da připojuje, aby tento
přÍ/pi'atek byl vyplá.cen li při polní práci v úředním sídle, jelikož tím
vznikají úředníku mimořádné výdaje. Vysloven z-ásadní ,souhlllis s návrhem a 'podwbné vypracování bylo ulOlŽenoopět komisi shom jmenované.
Pokud se týče úpravy systemisace jest třeiba VYUŽ'íti~íhodné dohy
a domáJhati se zlepšení sJ'ls,temi1s,acena Slovensku, čímž se ,po'věřuje vÝ'bor.
Kol. Krištofik navvhuje, aby výhor naváz:al písemné styky s kolegy
PodJklli11patskými (Primmich a Kadelřábek)z-a
účelem bájení jich specielnich zájmů. Bylo sclJ.váleno. P()illěvadž je nutno VY'Pracovati ná:měty
k nové pragmatice, uloženo výboru, aby do 10. únura zaslal členstvu
dotaz o této věci.

1929/54

Jeliikož se dále nikdo k s,lovu nehlá,siI, předsed.a v 13. hod. 30 min.
prohlašuje valnou hromadu za ukončenu s přáiním V'Šeho'zdaru vdalBí prácI.
mg. Klimeš, t. č. předseda.
Jaroslav Kretlz, t. č. jednatel.
Zápis o valné hromadě Odbočky Spolku čs. zeměměřičů a Měřické
skupiny odboru S. I. A. v Brně. konané v neděli dne 20. ledna 1929
v restauraci u Hoc,hmutů na Tivoli.
Valná hromada zahájena v 9 hod. 30 min. dopoledne předsedou kol.
FaJtusem, který po uvítání přítomýc,h uděluje slovo koL B a I e k o v i
k přednášce ,,0 v Ý k u Ip n í c h a m ěř i c k Ý c h p r a c ech 'P ř i s t a v b ě
n o v Ý c h d'I' a h". Kol. Baleka v obSiáhlé a poutavé přednášce. kterou
rozvI1h1 na část právní a. tec,hnkkou, se:znaanuj,e nás jak s přípravnými
pracemi, tak s provedením výkupu a zaměření, jak se prováAií u státnich
<hah. Po přednášce, trvající do 11 hod. dolpOl. zllihá}ena mzprava. které
se zúča,stňují kolegové: Kostelecký, prof. FiIkuka. Růžička, čtvrtIík a
BCllleiš. Ke wem dotllizům podává kol. Baleka vys.větlení.
Na to přikTočeno k vlllJStnimu programu valné schů'ze. KoJ. předseda ve své zprávě vítá znovu kolegy.zvláště
z jiných měst a krajftl a
poro,ravuje doo,tavivšího se twké prof. Dra Semeráda. 7...důrazňuje význaclll
naší SIpOlupráce a s uspo,kojením konstatuje, že minulý rok hyl rokem
účinné práce k ,posílení n.aš,e1Jostavu. Zmiňuje s.e ve ,své řeči o hlavních
událostech spolkových a oceňuje práci všechzúčastněný{~)h kole~.
Poté 'P'fof. Dr. Semerád ,p,romlouvá o vý'mlamu reformwaného
našeho studia, kJtelfým stav zeměměřičů dosáhl úplné rovnocennosti s ostatními kategorie.mi inženýTskými. Jelikož nyní čekaji da1ší a to velmi
důležité
úkoly řešení, vybízí spolek k intensivní
a cílevědomé práci,
abychom byli řádně připraveni. Dále se zmiňuje o reformě správní, organisaci zeměmiffickýe,h prací a o kris,i, k,te'l'oU 'prodělává většina inženýrskýe;h odborů! a spolků ak,terou lze u nás překonati jen společnou porad
viŠOChzeměměřičů.
Kol. předseda děkuje prof.Semerádovi
za la,skavé upozornění a
uIůrazňuje,
že nedopustíme, 3Jby ·se nový odhor zeměměři,ckého inženýrstvi vyvíjel mimo nás a doufá, že ,pan 'profesor bude v 't.omto směru naše
snahy pod[lmovati. KoL prof. FiIkuka l'Ovněž vděčí ,prof. Semerádovi za
sděleni obavo náš stav, ,táže se po obranných prost,ředcíoh a ~důraňuje,
že je třeba n.abýti určité váhy stavovské i hledati nové cesty, j.lJk náš
s'Íav vyvé'stiz
krise. Kol. RŮŽička míní. že obecně rovnoprávní dotud
nebudeme, dokud nedoi'láhneme studia čtyřletého. Upo,zorňuje také, že
rruíme jen oddělení zeměměřicikého inženýrství a nikoliv odbor. a nemů •..
žeme spokojiti se s tříletým studiem. Pokud se týče přičlenění našeho
věstníku k časopisům inženýrským jest to otázkou, související nerozlučně
s reorg-anisací našeho spolku, kterou má naše ústředí provésti.
Kol. předs"eda shrnuje v,šoohny vývody ve smířlivé stanovisko.
Uvádí, že je třeba budovat na skutečnos,ti a žádá znovu prof. Semeráda.
a;by nám usnadňoval náš úkol a 2afl'Omenul na rů'zué mzpory, které byly
mezi námi.
Další pořad valné hromady utvářiI se takto: čtení zápisu o minulé
valné hromadě odpadá na návrh koL čtV'rtlíka. Zprávu jednatehi,kou 'podává kol. J:'iroclhá:zka,jllJk za Odbočku spolku. ,ta;k Měřickou '8ku;pinu. (Bud€
ot.ištěna [lo~ději.) Zprávu pokladní a 'Za administmci věstmíku přednáší
kol. Vrba" zprávu knihovní kol. Toušek a 'zprávu redakční kol. RŮŽička.
-Všechny :1Jp'I'ávyfunkcionál"Ů: jednomyslně schváleny s doslovem pfedsedy,
děkujíciho všem členům vý.bmu, zvláště redaMorovi a administrátorovi,
'Za jejich ohětavou práci.
Nato ,přikročeno k vol h ě nového
v Ý horu.
ato lístky, kdy
sči.tateli hlasů byHkol. Čtvrtlík a Vi čar. Před!ledou zvolen 'znovu kolega
Faltus a výbor skládající se z kolegů: Arnošt., Vičar, Peňáz, Vrba, Rftiička, ViIímee, Tesař, Kožoušek, Janč, Procházka.
Náhradníci:
Baar,
Dobrovolný, Toušek. Přehližitelé účtů: Kostelecký, Prokeš.
Volné náv:rhy:
K,ol. V rrha: Aibyspolek VYSila.!delputaci k rek,torru české techniky
v Bmě ohledně jmenování doe,entů, kteří mají přednášeti předměty pro
zeměměřiče, neboť Ikolegové, končící studium, nemo'hou skládati další
zkoušky.
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Kol. F a I t u·s: Žádati minist,erstvo školstvi, alby větší měl'ou
.paml'1tovalo 11a jmenováni praktiku do státníchz:kušehních
komisí pro..
zeměměřictké inženýrství.
Kol. B e ne š : a) :žJáda,tiministerstvo financí, aby ury.chleně doplnilo
triangulaci v nižších řádech. b) Požádati ministerstvo financí, aby vydalo
knižně soupis souřadnic tl'igonometrických bodů!. c) Přikročiti ~ vydání
z·eměměřickěho ka:lendáře.d) Svola.ti členskou schuzi, která by,tytO' otá,zky
uvážila.
Kol. ČtvrtHk p,řipomíná, že letošní valná hroma,ďa je de,sá,tou jubilejní ve sv·obodné vlasti a t,řeba oceniti práci, kterou náJš &poleika odbočka
pro stav vykonal. Navrhuje vyslo·vení dítku kol. Ružičkovi a Fal-tusovi.
Dále ukládá se členullll výbo'l"U, kteří účastní se valné hromady spolkové
v Praze, wby ro'zvířili ·znovu otázku konečné remganisace
Spo~ku Os.
zeměmě'řiču'. Valná h\fomada skončena v 13 hod. 30 min.
Zapsal: PmcM,zka.

Různé zp~ávy.
Zřízení Zkušební komise pro II. státní zkoušku z oddělení zeměměřičského inženýrství na české vysoké škole technické v Brněl. Pro
funkční období 1928/29 až 1932/33 jmenoval ministr školství a národní
osvěty; předsedou prof. Ing. Dr. Aug. Sem e l' á d a, členy komise: prof.
Dr. Arnošta Dit.t·r ie h a", ipřednos!tu státní observatoře ve St. Ďale,
Ing. Jana F o I p rec h t a, vrch. inspektora Vítkovického uhelného těž,H'stva a civil. inženýra ho'rního v Mor. Ostravě, Ing. Jar. Vol enc e, bývalého 'z,em. sta.v. ředi,tele ve Slezsklll nylDÍ civ. inž. stav. a .civ. geometra
v Opavě, dále profesory Jana C a h u a PhDr. Boh. lUadivo.
Městská regulační kancelář v Hrně. Městská. radia brněnská z,řídrila.
ve svém se'L€Jnídne 22. ledna zvlá,štní měsbskou regulačnL k:mceilář. Úkolem jejím jest vypracování definitivmího l'egul:aJčního pmnu města, Brna.
Přímým podnětem k tomuto kroku měs,ťské rady ·byla okolnos,t, ~e ředitelství č,st státniJch drah vi Bmě zřídilo· již od' 1. ledna t. r. též s t u d i j n í
k a n cel ář žel e z nič n í, jež pmcuje na kOD!e,onémřešení brněnské
otáizky nád:r3JŽní a železniční, pod vedením Dr. Ing. FraJ1t.. S kle n á ř e,.
Přednostou městské regulační kance,lád'e byl městskou radou prozatím jmenován vrch. měř. rada Ing. J o se f Peň á z. Oba jmenovaní
jsou vedle arch. Fucbse autory ví,tě,zného návrhu ve veřejné &outěži na
regula.ci Brna.

Zp~ávy osobní.
u

státního pozemkového úřadu propujčena kolegům L. Paterovi,
O. Velebovi a L. Jmkovi místa v VI. ,plat. stupnici.
U ministerstva li·nancí (v osobním jeho stavu) propujčena Ing. F.
Mužikovi a Ing. K. Pu1pHovi místa 4. plat. stupnice.
Změny ve stavu úř. aut. civ. ~eometrů. Oprávnění z í s k a 1i: Ing.
Boh. Ma 1e c k Ý v Petržalce u Bratislavy, B. K e i 1 v Sobraniciaeh, L.
Hon t i v Bratislavě, Ing. Z. M o I' gen s t e l' n v Košicíeh.
Zemřeli: Ing. Fr. Kačena v Praze-Karlíně a Ing. K. Knapp v Písku,
oba úř. aut. civ. geometři.

ING. BAR\7ITIUS

& ADAMEC,

Praba-Vlnóbrady, Belgická 21.
Vyrábí: Nejmodernější a nejpi'esnějšÍ vyná,šecf pfiístroje dálkové pro všechny
poměry. - Měi'icí pfiístroje pro meteorologII, hydrologII, geodesll. agropedologii a aeronautlku.
TrasÍrky, pásma a měfiIcké pomůcky za továrny ceny.

Zeměměřič,

absolvent české techniky v Brně. se státní
zkouškOU.Rus. hl e dám í sto.
Nabídky na adresu: D. BUGAJEV. Pozořice 243 u Brna
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Růži<:k.a.Nakladatel:
Spolek československých
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Tiskem Polygrafie v Brně.
zeměměr'ič& v Praze.

