
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
ČHSOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ.

Meziná~odní kong~es zeměměflčský V Paříži
~oku 1926.

Loúsk}' pa,řížsk}' kongres zem:ěmě:řič,stky hyl třetím melzinároL1Jním
sjezdem. kde YcŠeehny sta,vovs,ké složky ,se,sdľužily, ahy nejen manifesto-
vaily pro uznáni a ochranu "v}'C'h požaoaIV'ků a práN vy,s,okoškoISlky
vzdělanýeh odhorníků, ale ab~- tu rukou ,slpole,čnou a ne'rozdHnou :polloží!y
pevnější základy své světové stavovské organisace. Organisace tato má
širok}' a významný útkul: stanovení záSI3icljipľo jednotuzeměměřičSlkýdl
úkonů. vz.clě1ání domstu, zvýšenísoc.iá,lniho pos.tavení svého člensh'a:
krom mnoha ji'l1ýeh cílů připa:dá federaci direktiva ve vedení všech alkcí
za O'samostatněním a uplatněním "tavn v rámci tednúků a y životě
yeřejném.

Us,pořádání i'jezdn bylo ve,lkou pl'3'ci, llvá,žÍme-li. že Otl tlruhéhO'
meúnároc1tniho sjezdn (Brn,,,el 1910) uplynulo mnO',ho času a přibylo pře-
mnoho okutních otázek. Že sjezd :<e Utsikuteč,nílo to nejvě,Mí zá,sluhn
zíi',kalí kolegové franclouútí a heUgičtí. První popudy k fwohíní sjezdu
pocháze,jí od ,prof. R. Dan g e ľ a. který R kolegy Pel t i e r e m. přeo-
sedou franc. zeměměl!-ič,ů-expertů, B u ta, u Item. MO' r a O'n. B o' u -
e her (' m. .J ar r c'e m a inkiativním Belgičanem R o u p c i n s k y m
uvedl myišlenkll Y čin. Phpravné 'práce. pokud' se týkaly :5ipolllúčastí
Če"kosloven"ka. vedl R. Danger l'ektorem Petříkem a děkanem
Ryšavým. -

Sjez(] "volán, by'l do PařÍ'Že na dny 15. až 18. l'íjna a odbýval "I'
v repre'"e1l'ta:čllÍch mí"tnol'Jtech Pal a i s R o y a I, historickém to pa,láci, jejž
pOlhlí:ž Louvl'll zhudova.ti lbl ka,rdinál R, i 'C' h e I i e u. Sva,z duševních
pracoYllíkú při ~Ipolečnosti nálwdú v Paď'íži. v němž ",polupůsohí ná,š
k'l'ajan Dr. Sihlík, ochotně dal k {li'si]J<Ois.ieipm"tranné "ály jaJk ']J'J'OIh~avní
jednání :<jezdoy;i. tak i pro zased:imí komi:",í. V čE'tsltn<ém'předsednictvll
f'jezdu hyli v:\"Znamní ,činiteU' vE'Jřejné:ho a teclhnickéhO' život:a: jak 01 :
ll1i;nisfH financí, z,em:ěcLěll"tví. ve,řejnýdl ipra,cí, zaihraničí, vicepres,id€nt
"němovny poslatlle'cké, pahžs'k}' "t.a,rostta., o<tI:homíd z mini's,terstva. 'žele,:i;nk,
veřeju}"ch p,rací, zeměděllství a, ie,snietvi. dále l'E'I]l'l'e&enta,nti kata&tm,
zC'1llIěipis.ného ústavu. s,la'vní geocl'eUč:t,í IJ'l'aeovníd, ja:lw La~qemand,
Guil!aume, 'po's,lanci a. senátoíi

'Ctčast z cizitlly hyla. pO'z.orulhodná: na d,vaadvaeet stá:tů zde bylo
zastoupei110 bud' ofkiálnimi zálstupci ivláiU či členy orgal11isaic,í zeměměři:č-
s:k:ýc:h. Delegát,y vysla[y vilád,~- a 'sI]J'Oliky'z tě1chto státnÍielh CE'tlků: Afrika.
ji:žní, ~'''nig'lie, A['žír, Belgie, Č. S. R., Dánlsko, Francie, I'ta.lie" Jugos~av,ie,
LotY'šsko, Lueemlbursk0, Nělll1e'c:ko, Ni'lozelll1i, Maďarsko, P()I1Slko, Ra,
kousko. Rus1ko, SYil'iie. španě]slko. Švédsko. š,vý:ClIJry a. TlmiiS. Z Č. S. R.
byli pntomni : Za vlládu relpUlbHky a min. finanCÍ rektor vys. učení te,chn.
Ing. Petřík, za Spolek čs. zeměmě,řičú v Pra.ze prof. Dr. Ryšavý, za. Spolek
('". mě'ř. úiředníků &tntnkh Ing. FaJta, za Je<!mortu čs. úřed:. aut. civilnrch
g'eometl"Ů Ing. Krejlza a Ing.. černý, za I11Ižený'l'skou koanOl"u Ing. Ftirst.za zllJs,tUlpitelMvo měls,ta Plrahy Ing'. ZuMín, za tec1miclké úí'aidy měsb
P,J'll;hy Ing. Kl~bilik a, Ing. 8nižek. Z !privátn]kůzúčaslnil sel sjezdu
Ing. Beneš a. reda!Mol' Z. V. Ing. R.už,~č,lm,. Ukrajin,ce, :žijic,í v Č. S. R.,
zastuplo'Vla~doeent ulkirajÍ[l,ské ,z,emědělSiké akademie v Poděbtmdeeh
Ing. G:rahina. Ce<lkm-á účast z e,i:ziny ohnálŠela pí'es 2(l() osoh. Fra.ncouzS'ké
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I1Slty přináJše'ly denně referálty o jednání s,j.ezdovém a ,poukazovaly na
významnost sta.vovs.ké organisaoezeměměřic,ské *).

. Průběh sjezdu.
. Sjezdov~ jedináJnízaJhájena hyJ1a v ,pátek 15. lříjna proslovem kolegy

Pelttefa., a, to Jménem fmncouzSlkýlch zeměměřičů"roGpel1tů a kol. Roupcin-
sky;ho jménem Mezinárodní f,edera,ce zem,ěměfi,čfik,é.Jako mís,topředsedové
sje,zdu byHzvolBlJli vMy: !POjednom zástu~ci z národu, ohlá,s,ilvlšíohv,stup
do Mezinárodní fedemc.e :zeměrrněř1č'Slké.Za O. S. R. ',zV101enrekt,or Petřfk,
Po těchto proslovech ~ředne.sl ředlítel hvězdárny v Coínteu Ip~of. D e h a I u
velmi zajímavou pfednáJš:lm () metodá,ch a T~řístrojich, uživa.ný'ch v Belgii
pří dMnim měření. p,o llJÍ - ,dle ,programu - .rozjeli se cizí úča,stnici auto-
kary ~o Palř.íJž~aby shlédli ílle,j.důležitěj:šÍ lpamátnosti města.

Téhož dne odpoletd'nezruhájidy IS'VOUčinnos,t první a druhá p r a,-
c o v n í k o m i s e. První z nich, které předsedal rektor Ing. Pe tří k,
měla za hlavního referenta prof. Dra R y š a v é h o. Její úlohou bylo jednak
~pracovati mateúál došlý a jednak odhJla;sovalti ná,vrl.y, vz,tahujicíse na
Jednotu v oznaěování Isystému ipmvoúMých souřadnic, už4vání 'konvenč-
ní,cll zml<ček pn Ú'konech měřic:kýicih. Přijaté ná,vrihy k'ryjí se se stano-
viskem československým. J,edm.ánÍdmhé komise, do jejíhož oboru slpadaly
otázky o vhodném užívání meltodi a p'řís't,rojů měřický'ch, řídil profesor
curY'šlské tedmi;ky B a e s·c h I in; ja;ko IhJavnÍ referent fungoval Francouz
.J a r r e. Komplex otázek~ komisi lpiřklělený, Ipřesahoval fysíckou možnost
členů komise ,zlpra.oovati jej zú)plna v králtce vyměřeném čase. Usnesení
těchto a d1!,J,šíchkomi'sí podáváme nďže v odstav·ci "SJezdová usnesení".

Denní program Isjeúliový u,}wl1lčen <bytl ote,vřením odborné
v Ý ISt a v y, ktelrá sk nebyla ,zvlášť TOzSiáih1ou,mezato Ipředv'áJděla nej-
novější typy geodetic:kých přístrojů jaať provenience francouzSlké (Morin,
Sanguet, Société ďoptique et mécanique, Chasselon atd.), tak švýcarské
(Kern, Wild, Haag a j.)a něrrneCJklé(Ze,is,s a j.). Z českých výrobků OhS{lr
hovala výstava, která <byla uspořádána v sálech Bibliothěque Nationale,
fotografie Nušl-Fríčova circumzenítálu. Krom aparátů a měřických pomůcek
vylo~eny v ní byly četné plány, polní náJčrt,ky a zá,pisn~ky, jak je různé
centrální úřady [liředipisuji, resp. žáda účel ,praci. pmválděných civilními
kolegy. Z těcllt.o pře,dmětů upout,aly pozornost ukálzky 'Ietecko-fotogra-
metrick:ínch e1a:borátů kataSlÍirálnichz.e Švýca.r a Francie, ,španělBké polní
náortky z roku 1867 v měřitku 1: 250, ,plány s,celovací, jež vy&tavova.Ji
civílní zeměměřiči. topografic.ké mapy !ho:lrund,s;k'é,TŮJzll1éplá,ny z francouz-
ských provineií a pocT. Výstawa, kterou zruhájilreferent te,chn. šJkolis,tví
pan La bh,{j, piítahiova:la kongresíBty ;svými pozoruhioďnýnli novÍll1kami
strojovými a měřk,kýmieilahoráty k !I1ěJkolike.rénál"štěvě, nelboť ,šéfové
a z.áf'ltupci vy~tllivujic.ích fi.rellll :snaJŽi1iIse lpod1a.tiÍnteresentům nejpodrob-
něj,š'í odlhorné informa,ce. .Bohuže[. ohlsáhlý progr~ sjezdlového jednání
omezoval t,oully účaiSltillkft využítí Ibohait,ství výsta,vy 'Potřebnou merou.

K VečeTU byli Jwmgresílsté hosty iSvmzu duševnich ,pa-aicovníků pn
Spo'letČnosti námodů. Ikde IsrďeČiIlěj'e uvítalI ;ředitel L uch a i r e proslov·em.
ve k,t,erém vyslovil radost nad! tím, že Svaiz moM dátízemiěměřičům své
místnosti k meziná,rodn,Ímuodbornému 'k'ongmsu,

Druhý den v 9 hodin za,po,čalla:jednání p Q' a e o vn í k 'om ,ise' třetí
a čtvrté. Komisi tř'etí, !J}ově~enéřelšením otáizek dotý1kaji,cich se odhomého
vzdělání ,zeměměřič~kého d'Ol'ostu, rp1ředls1ooalIng.M e I'm o u d, president
Jednoty švýca,rských kni'hovních zeměměřičů; jejím zpravodajem byl ~véd
Ba g g e r. V debatě o daném předmětu podali za Ceskoslovensko refe-
ráJty: rektor Ing. Petřík a Ing. Falta. V nich informovali komisi o krocích,
kt.eré č,s. z,eměměřiči podnikli, aby dosáihli sltndijní reformy na 8 seme'strů.
Referent,ům td08lt3Jlos,e Mučného Ipotlesku a tím mravni po"ily k hoji za
<1obrúu úpravu id'osava,(\''níhostudia .. čtvrtá, ,komise o:bímlase, za předsed-
nictví angliC!k,éiho ik,olegy Dr o w e I' aa hla,vního referenta; Belgičana
Van - H Ď re lna :sollic'itn'l1ost.íz€měměiři,če v otáz,ce ,dl'Žlby a vl3Jstnictví.

*) Z 'čéských novin 'psalY-o sje'zodu, pokud jsme zjistiJ,i, Lidové
Noviny, Nár. Listy, Nár. Polit,i!ka.
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Z č.eskýdl úča:s.tnikupodal refe.rát v. m. rada Ing. KubiJk, kde poukáJzal
na činnost měřického odděl@i 'ze z.řeteilem na výstaivhu Pra;hJy. Přislušná
usnesení obou komisí ,zobmzují ná,zorně živý 'z,á,jem zeměměřičů 'o zá1eži-
tostech, k[eré jmenované komi,se projediIlávaITy.

OdIPoledne podJni1kJlikongresisté v autokarech ce'sltu do Al1Cueil, aby
lllliVlštíviliÉwle slpéciale ,de Tmvaux p'UlblicSJ,kde jsou odchováválIli fran-
couZišMzeměměřiči-ill1ženýli Iza vedeni ředitele E y;r o 1ile 18a. Zúčastnili se
prohilídky této ,školy a se'Známni s ,tylpickými pedagogiokými zvláJš1nos,tmi
jejími. Po prohiHdce nálsllediOvaillUllioh, podávamý ředite1sltvím školy. Po
náJvratu z Arcueiil přijati byli C>Í'zíúčastníci sta-mstou města Paříže .panem
G o d i n E' m, jemuž oficielní delegáti by1i přeďst-aveni. Po přáJtelS1kých
proslovech konána vděčná prohlídka representačních místností proslulé
pařížské radnice (Hotel de Ville).

V nediěilidne 17. tříjna sešli se v Palais Royal delegáti (stálá komi..se
federa'c,e~oněch nár,odu', k,tetříse přihlás,ily do té doby do MezinálI"odní
federace: Anglie, Belgie, Če,srkosilovensiko, Dánsko, Frallcie, Irta,ue, .Jugo-
8'13lvie,Lotyšsko, Po1sko, Spojené státy, švéd'sko a Švýcary. UBnesooo,
že Francii připadá prá,v,o na volhu ipTe!Bidentafedemce a v ,důsledku toho
zvolen za,sloužHý ,be:lgický 1'01. R o u pc i n Bk y jejim č e 's t mým pře d-
B e <to u. Současně ptřijat návrh, Iby svazoiVé jednotky (státy) přispívaly
ročně 500 fmnkU .. OMed'lffi konáni př.íJŠltíhome:zinálI"odního s'jezdu přijat
llá>v,rh,hy uSlP,ořádán byl v roce 1930, a rt,o buď v Pols:ku či Švýcarech.

Po za,sedánís,tálé kom~se ode:brali se ikongresisté k Vítěl'Jnému
obtloUJku,kde~ zúčastnili se pietníJho pololŽení "encůna hrobě newámého
vojína. Česká Ide!Lega1ceIpololž'ÍJ1a,krom toho svůj věnec, 'zd'obený ,stuhami
ve státních harvách.

Odpoledne zaihá.jeno bylo IS1a v n o s t n í z a s e ,d'~tn í za ěestmého
předsednictví ředite,le !ka,ta'Slt,rup. Tu r p i n a a přítomnos,tizástUJpce
min.zahmničí p. S e r r 'e a, ,slaivného vědce a nos,itele Nohelovyceny
G u i 11a u m e a a jiný,ch hod1nostáJřů. Po proslovu IP. Pe'1 t ie r a podal
sekretáiř kongresu B u ta u 1t .Zlpráivu jednatels:kou, a Ipředlsedové pracov-
mch komisí Pooříik, Ba{:sDhHrrlIMel1moud, Drower Ipředinesli výsledek
jednánísielkcí II nánhem, by UJsnes'ení tato hyla Bjezdem přijata. Sita:1ose
tak jednomyslně. Po !P'ros,lovu p. Roupcinskyho, který pozdravil zřízení
Mezinárodní federwce Izeměměř~Člsikéa po řeči če&tného předsiedy Twpina
Ipodednal ředitel mezinárodního Ílstalvu pm mí'ry a válhy G.lI i;I 1a u m e
ovýs:led:ku svých mJnOlhaletý,ch ,badlá.ní k přel8J1Jt'lmuměření 'zá:klad'en.
Schůze :sllavnostní Ibyla zalko!nčena v,zjletmou řečí !koL Roup0inskyho a
sr,deČlnou ova:CÍ a lpodáním květ,inový,ch 'darů inlŽenýru~zeměID!ěřiči slečně
Da-ng&ové,roterá 'obětavě SlpoluprlliC'Ovalapři přípra,vných jednáníoh a-
na sjezdu samém.

Veče:r téhož dine kona,ls,e Iba;nket v hote:lu LUJteciaza, !plředsedJn,ietvi
ministra zemOO'ělství Queil1e, dále v přítomnosti zástupců ministe'l1stev,
vý,znamných kwpa.cit goodeUokÝ'c.ha společenský oh. 'Dřebaže iprůihěh b:m-
lmtu po formmlní stráll!oe hyilsikvělý, wce třeh:J.. 'hdŮraizniti přáte,lsik'o-
odborné Iproje,vy ,delegáJtu státuku icellků, oficiá:lních 'hodllloS,tálřů a zvlllišť
·~oruhod:1l()u řeč přítomného ministrazemědMství. V oib:ši:mémp;voslovu
vyzvedl nepostrádatelnost zeměměřiče pro státní správu a zejména pro
akce rázu zemědělskotechnického (scelovaciho), moment to, který čeští
zeměměřiči dobře si připomínají. Za čs. delegaci pronesl zdravici Ing.
Ziu klín.

Čt'"rtý a poslední den 'sje,zdu byl věnován ,skupinovým návlš,těvám
meziJnárodiniho Úlstavu pl'O miry a váhy, ,zánlku Ma1maison a Versai:lle.
Krásný dem a ná.dhera ,staviJtelSiký,cha zahradních lpam'átek, je~ kongresiSJté
shlédli, 'ztěžovaly :loučení s měs,tem nad Sekvanou a tím více i s pro-
st,ředím mHÝ'Chkolegft, kJtelříIse snalžiliZipřijemniti :hostům z dalekýcll zemi
činorodá a obsá1llá sjezdová jednání onou měrou, j~ž ,sohopen jest jen
pohostinný a srdečný Pařížan. (Pokračování. - A suivre.)
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Dr. František Lexa.
(Se dvěma tabulkami litOgl'afickými.)

Rámě (r e 111 e n) rovnalo se pěti dlaním. tedy 37'5 cm.
Z e s ,8 r rovnal se čtyřem dlaním, tedy 30'0 cm.
Velká píď (š at o a t) se rovná polovici královského loktu,

tedy 31/2 dlaně nebo 14 prsti'lm, to jest 26'25 cm.
Malá píď (šat nezeset) se rovná polovině krátkého loktu,

tedy 3 dlaním, to jest 22'50 cm.
Pěst (c h e fo'?) má 6 prstú, to jest 11'25 cm.
Ruka má 5 prstů, to jest 9·38 cm.
Původně byly asi všecky tyto délky nesoudělné jako lokte,

palce a prsty, kterými byly z obecného užití v předhistorických
dobách vytlačeny.

Násobky loktú. Ch e t - e n - nu h (koptsky šennoh) nebo
stručně jen c h e t mlIže znamenati jedině ,.,délka provazce";
Řekové ji nazývali schoinion. Důkaz, že ftélka provazce měla sto
loktů, provedl V. Loret v článku "Sur la valeur du šennoh
égyptien" v "Zeitschrift fůr agyptische Sprache", sv. 32, str. 64,
v němž cituje obsah nápisu na egyptském střepu z turinského
musea, uveřejněného v díle: W. Pleyte et F. Rossi: Les papyrus
de Turin, tab. CL; překlad onoho citátu zní:

"tři dělníci vyrobili po 160 loktech provazu, což činí do-
hromady 480 loktú; 14 dělníkú vyrobilo po 80 loktech provazu,
což činí dohromady 3200 loktú; tedy celkem 3680 loktú, což
činí 361/2 délky provazce a 30 loktťI".

Tím jest potvrzena platnost Brug-schem nalezeného údaje
z doby ptolemajské i pro novou říši (r. 1600-1100 př. K.).

Polovice délky provazce bývá někdy označována slovem
r e m e n; toto označení jest přejato z názvů plošných měl'.

O míře i t r e w, kterou Egypťané měřili vzdálenosti míst a
délku cest, pojednává F. Hultsch v své knize "Griechische und
romische Metrologie", Berlin 1862, Anhang, § 11. Herodot udává,
že schoinos měřil 60 stadií. Eratosthenes tvrdí, že 40 stadií a
podle Artemidora měl schoinos 30 stadií 11). Strabo, odvolávaje
se na Artemidora Efeského, pra,ví, že Egypťané sami udávali míru
schoinu v různých místech rihně: 30, 40, 60 až 120 stadií. F. L.
Griffith v svém článku "Notes on Egyptian Weights and Measures"
v Proceedings of the Society of Biblical Archaelogy", sv. xV (1893),
poukazuje na- nápis hraničních desek El-amarnských, kde stojí:

"Achut-en-aton (to jest El-amarna) od jižní hraniční desky
až k severní hraniční desce, měřená od desky k desce podle vý-
chodního horstva achutenatonského činí 6 itrů 1 délku provazce
1 remen 1/4 délky provazce a 4 lokte."

Tato vzdálenost podle Griffitha měří přesně 63/4 anglické
mile, to jest 20.760 královských loktů egyptských a vychází tedy

11) V ríizných krajích Racka měla stadia rtlzné délky; v Egyptě užívalo
se stadia ptolemajského, rovnajícího se 185 m.
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pro schoinos přibližně 3460 královských lokti! U). Toto číslo lze
ovšem považovati jen za přibližné s platností pro střední Egypt
a konec XVIII. dynastie.

Míry plošné.

Z prací pojednávajících o sta,wegytských plošných měrách
mají význam tyto práce: v nichž jsou po prvé uveřejněny nové
pozna,tky:

Amadeus PeYTon: Papyri Graeci Regii Tauri-
nensis Musei Aegyptii, Turin 1826-1827. V komentáři
k řeckému papiru I a k papyru Zoisovu vykládá, že základní
egyptskou měrou polní byla arura, čtverec o straně 100 loktů,
která tedy měla 10.000 čtverečních loktú a že se dělila na 100
loktů artlrY; že loket arury, který Řekové nazývali pechys
jest obdélníkový pruh země,mající 100 loktů délky a 1 loket šířky.
Ačkoli demoticky neznal, uvádí na tabulce připojené ke komen-
táři demotické ekvivalenty slov "arura" a "loket arury" 13).

R. L epsi us v pojednání "úber e ine hie rogl yphisch e
Inschrift von Edfu (Apollinopolis l\lagna), in welcher
-der Besitz dieses Tempels an Landereien unter der
R eg i e run g P t olem a e u s XI., AIe x a n der I. ve r ze i c hne t
is t", 1855, uvádí, že egyptská jednotka plošné míry se dělila na
poloviny, čtvrtiny, osminy, šestnáctiny a dvaatřicetiny. Velkost
této základní jednotky stanoví však chybně, odvozuje jí z krát-
kého lokte.

E. Revillout v článku "Mesures agraires égyptien-
nes" v Zeitschrift fur agyptische Sprache, 17 (1879),
cituje shora uvedený názor Peyronův, uvádí k němu doklady
z demotických papyrú.

H. Brugsch v pojednání "Die Schenkungs-Urkunde
v on E d fu" v "T h e s a u r u s i n s c ri pti on um a eg y pti a c a-
r um III.: Geographische Inschriften altagyptischer Denkmaler,
Lipsko 1884, dokazuje, že egyptská plošná míra sec a t nebo

- v plném znění sec a t - j oh e t jest identická s koptskou měrou
set j oh e a s řeckou a nu ou. Tabulky o velikosti této míry
a jejích části, opírající se o názory Lepsiovy, jsou však chybné.

H. Brugsch v článku "Die Metrologie" v své knize "Die
Aegyptologie", Lipsko 1891, opravuje své tabulky z předešlého
pojednání :t dochází k správnému názoru, že arura má 10.000
čtverečních loktll královských.

F. L. Griffith v svém pojednání "Notes on Egyptian
Weights and Measures" v "Proceedings of the Sodety
of Biblical Archaeology" XIV, X~ (1892,1893) uvádí pře-
hlednou tabulku historickou o užívání zlomkúv arury, z níž vy-
plývá, že Egypťané nepoužívali ve všech dobách týchž zlomkúv

12) Dle mého výpočtu anglická stopa = 30'48 cm; anglická míle= 5280
anglických stop =1609'34 m, 63/~ anglické míle= 10.863m=20.691 královský
loket egyptský; 1 délka provazce 1 remen 1/4 délky provazce 4 lokte = 179 krá-
IO~'skýchloktů; 6 3/4 anglické mile -:6 schoinů179 královských loktů; 20'512 egypt-
ských královských loktů = 6 schoinum, 1 schoinos = 3418 královských loktů.

13) Citováno dle F. R e v i Ilo u t, Messnres agraires égyptiennes.
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arury, ale že dosavadní výsledky, stanovené pro doby pozdní, platí
i pro doby starší.

Starověcí Egypťané užívali dvou systémlt plošných měl',
jejichž společným základem byla míra sec a t - j oh e t, koptsky
zvaná set j oh e, kterou Řekové nazývali arura. Byl to čtverec
o straně 100 královských loktu, měl tedy 10.000 čtverečních krá-
lovských loktu a rovnal se tedy asi 2756'25 m2•

První systém, doložený od staré říše, používal vedle arury
jen míry m e h - t a "loket země", který se· stručně nazýval také
jen m eh "loket"; v době řecko-římské jmenovali Egypťané tuto-
míru meh-iten "loket pudy". Protože arura měla 100 loktu
země, je z toho patrno, že loket země byl obdélníkový pruh země
o délce 100 loktu a šířce 1 loktu. Že tento loket země byl měrou
obecně častěji užívanou nežli arura, lze dovoditi tím, že již v staré
říší se pro 10 arur užívá názvu "1000 loktu země" nebo stručně-
"1000". Čtvereční loket se jmenoval me h - c h e t; doklady o jeho-
užívání jsem našel teprve v demotických smlouvách z doby pto-
lemajské.

Druhý systém měl tyto jednotky:
remen = ~arury, sev = i6 arury,
heseb = t a1'ury, rema = :/2 a1'ury.
sa = t arury,
V staré a střední nSl se užívalo jen prvního systému,

v Rhindově mate~atickém papyru se užívá arury a jejích zlomků
t, t, t, 1h; zlomkťl T~ a -l2 se užívá teprve od dob ptolemaj-
ských.

Vespolný poměr těchto jedniček je stanoven:
1. Rovnicemi z 53. a 54. příkl~du druhého oddílu Rhindova

matematického papyru:
1 remen 1 sa 7t meh X 2 = 1 secat 1 heseb 1 sa

2t meh.
1 r eme n 10m eh X 2 = ] sec a t 1 s a 7t me h.
3 sec a t 1 r eme n : 2 = 1 sec a t 1 l' em e n 1 h es e h.
7 secat X 2 = 1000 loktt! země 4 secat.
2. Kupními smlouvami ze sbírek lorda Rylanda:
XVIII, ř. 3-4: "1t loktu pťldy, to jest 150 meh-chet,

to jest zase 1t loktu plHly".
XXIII,ř.3: "náš neobdělaný pozemek,mající 2lokte pťldy,

to jest 200 m eh - c h e t, to jsou zase :& lokte pudy".
3. Seznamem pozemkll darovaných v chrámu v Edfu:
111,20: "105 secat - 4 secat 1 remen 1 sev =

100 secat 1 heseb 1 sa 1 sev,
VII, 17: :3 se~cat 1 rema + 1 sev 1 rema = 3 seca tI sa.
Poznámka: Protože stranou arury byl chet-en-nuh a

strana poloviny arury, která se plným jménem nazývala r eme n-
j o h e t jako arura sec a t - joh e t, měla 50 královských loktu,
užívá se slova remen také někdy pro označení délky 50 králov-
ských loktI\, čili poloviny c h e t - e n - n u h. .
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Resumé: Les meSUifes de longueur. Ce sont Newtoll,
.JO!IllaTd,LepsiÍus et Borohaa-dt qui sont hien mér,~tés du développement
desc()lJ1llil,~sswroe'SmOld'ernes des melsureB de longueurdes ancienlS Ég-yp-
tiens. Aux temps prréhistoriques, les Égyptiens se serv,aient de quelques
me6UTeB i1lld!é[remllllDltes['une ,<fu l'autre: c,oUJdJée,bra,s, emlpan, 'Poing,
palme, doigt. Dms 1els temp!> plus rlÍ!Cie!llitson ne se oorvait que de la
cQudée de J,a ,palme et du dodg.t, que Pon amds d',a,ccord: 'dans 1e ,systeme:
1 coudiée = 6 paJmlllS= 24 doigts. Děs comllOOnc,ementde's temJps iIDsto-
riqu.es., 130 meSUTe offi>c.Ielllede longueur e,st 130 coudée, l'oyale, =7 paJmies
= 28 dloigts, comme la pierre de P~lilerme fait voir. Dans' los temps les
plus récents 130 'coud,ée royale nommée aws,si "cou~líé!e d1viIne," était
divis,éeen ,6 p:illmCSIou 24 doigts. Les ,cowdées ancienllles ég-yptiennes
conserv:ées sont dii'Visées tres inexactement (tahlettes I et II); aussi
lesc.oudées eOIls,ocvées de,s NilOlIIll8tresIle sOIrt ipa,Srplws exactes (t3Jbile,tte
III); mais les 'résult~,tsde 181 triangrrlati,oll des pyramides font voir
que leurs constructiQlI1s sont tres e'xactes, ce que sorait impossible sans
étaJ.Ol.'lS1tres eXlliCits.Les [ongueurs do,s Icoudiées elllllployées, aux conSltruc-
tiOlI1s de dlilVjerses pyr,amides (t;j,blette IV) varient entre 52'21 cm et
52'75 cm.

L o s ID o S u r es des u r f a c o. Lo développemont de connais-
saMe de mesures de surface des illJlCiens Égy;pHens est le travail do
Peyron, Lepsius, Revillout, Brugsch et Griffli\th. Les anciens Égyptiens
se serv,aient do ď.eux systemes do mesures de surfaoo:

I. ISlethat (arome) = 10 mdUes (colldéels)c1e terre = 100 coudées
ďaroure = 10.000 ,coudées car:rées ;

II. setiha,t (arour,e) = 2 remens = 4 hesobs = 8 sas = 16 sews
= 32 remas.

Les réla,tionsréciproques de -ces unités sont oelocumentées par
les équati<o'llS des exemples 53 et 54 lďe la dleu:úeme Ip'artie du papyrus
lIlathéma,tique du musé1e Britannique, par les co,ntrats démotiques VIII
et XXIII de Iru bibliothěque du lord Ryland et 'plal' le tahleau do fonds
dlonnés au temple ďEdfou.

Vy~ovnáníúblů měřenýcb ve všecb kombinacícb.
(Případ pevně daného úhlu.)

Dr. B. Kladivo. (Dokončení.)

Položme nejprve podmínku, aby pro každé s byla váha při-
padajíci na jeden měřený úhel při zvoleném P~ aspoň tak velká,

P1
jako v případě zvoleném Schreiberem ~: = 2). :Má tedy býti

4 (2+ (s - 2) ~)
P1 >_1_.

(s - 2) (2+~) (4 + (s _ 3)~)= s - 2
Z rovnice 8 + 4 (s - 2) P2 = 8 P~2 (s __ 1) + (P2) 2

(s - ;j),
P1 P1 P1

čili (~)2 (s _ 3) _P2 2 (s _ 3) = O, plyne e2= 2, O1). - Hodnota
~ ~ . ~

výrazu (8) roste, když 1)2 roste od O ke kladnému kořenu rov-
P1

I) Jak se lze snadno přesvědčiti, platí odvozené vzorce i pro krajní případ
P2 = O, t. j. pro případ, že měříme jen úhly B1SBi a Bi SB. (i= 2,3, ... 8 -1).
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nice (9); odtud hodnota výrazu (8) s rostoucím ~ klesá. Chce-
P P1

me-li tedy voliti poměr ~ aspořl tak účelně jako Schreiber, mu-
P1

sírne se omeziti na hodnoty ~2 v mezích od O do 2.
P1

Aby vyrovnání trigonometrických sítí bylo zjednodušeno, je
třeba dále položiti podmínku, aby váha směrů vzešlých ze stanič-
ního vyrovnání, byla pro všechny stanice (pro všechna s= 3, ... 8)
přibližně rovna ~4. Připustíme-li dovolenou odchylku nejvýše 20%,
mají býti váhy vyrovnaných směrťl v mezích od 19* do 28t. Z toho
plyne další omezení volby ~2 na př. takto:

1h 1 I 6 p;j
-j--

, 2 P1Váha vyrovnaného směru pro s = 8 jest 4 PI ---
I i P2

1 ' 6p2 T 2PI
'2p PZlomek z - I S rostoucím ~ roste. VoHme-li za P2 zlomek

1+ P2 PI 1h
2PI

se jmenovatelem i a uvažujeme· li jen případy ~ >O,bude;: >;,
tedy uvažovaný zlomek větší nebo rovný : ~ -I- ~. A protože PI 2' j,

bude váha vyrovnaného směru pro s = 8 větší nebo rovna 8~y.:-~).
Tento zlomek s rostoucím j roste; je tedy váha vyrovnaného směru

pro s = 8 a j ?' 5 jistě větší nebo rovna 29lr.- Volíme-li za ~
číslo větší nebo rovné ~, (1), bude zlomek z větší nebo rovný 2, C-i),
Je·li mimo to jmenovatel větší nebo rovn)' 4, (3), bude váha vy-
rovnaného směru pro s = 8 jistě větší nebo rovna 32. - Je tedy

Ž . O ') t~' . v t' v, d, P2 - O I t I 2 1patrno, e meZi a _ s au U"azova 1 prlpa J __-. 4' 3' ll,'3' ,
Jit

32 Z 'hl, 'VtV ht't I t 23 P P2_t(t t 23):/, " . mc ze Jes e vynec a 1 4' 11' 2' 'I' ;l' 1'0 1'1; - 4' 3' '2' 1P'2

a s = H, (5, 8, 4, 5) je totiž váha vyrovnaného směru 4Pl1 (3.f Pt,
81h, 5 PI' 5.,/ PI), je nutno voliti PI = 4 nebo 8, (6, 2 nebo 4, 6,
4), tedy váha vyrovnaného směru bude 16 nebo 32 (30f, 16 nebo

R2, 30, 29t). Zbývá tedy uvažovati případy P2 =O, 1, 2.
PI

p.,
V případě i~= 2 je váha vyrovnaného směru 2PI (s - 1).

Aby váhy vyrovnaných směrů byly pro vše('hna s = 3, ... 8 co
možná blízké 24, musíme klásti pro s = 3, 4, 5, 6, 7, 8 po řadě
Pf = 6, 4, 3, 2, 2, 2; protože v tomto případě P2 = 2Pf' bude po
řadě P2 = 12, 8, 6, 4, 4, 4, Váha vyrovnaného směru bude
rovna 24,24,'24, 20, 24, 28, Počet měřených úhlů 2iJt (s - 2) (s -- 1)
je při tom 24; 48, 72, 80, 120, 168. Váha, pfipadající na jeden
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měřen}' úhel, je 1, i, h t, -h -t- - Podobně byla sestavena ta-
p,

bulka pro případy i/; = 1, O.

i Yáha. VY- Počet IVáha. p'ři,-
~

,
rovnlln~ho vv 'I pa.daJlcls Pt lJ2 merenYCl . d

Pt směru 'hlO I na Je en
u u měř. úhel

3
I

6
I
- I 24

I
24 I 1

4 4 8 I 24 48 .1-
25 .,

I 6 24 72 t2 iJ

I
6 2 4 20 80 t

I
7 2

I
4 24

I
120 1..

8 2 4 28 168 t
-,---'"

3 I 6 I 24 24 I 1-

I 14 I 4 (5) 4 (5)121t (26t) 40 (50) 1'"75
15 4 4 26i 72 2"/-

1 ]6 3 I 3 24 84 3:sI
I 1

7 3 I 3 28 120 4'2R6

I
I I I

8 2 I 2 21t I 108 5'062

I
3

I
6

I - 24 I 24 1
4 6 O 24 48 t

I

5 li
I

O 24
I

72 l

O ..
6 6 O 24 9G 1

I ..7
I

()

I

O I 24 120 I J
K8 G O ; 24 I 144 I lI I "

Z tabulky je patrno, že případ ;: = 1 je účelnější než ostatní
dva případy. - Váha vyrovnaného směru je pro všechna s - 3,

8 24 v, dV P2 O pv' d P2 2 P2 1 's u. .. rovna v pnpa e Jh = . rlpa y PI = a PI = .1o
s tohoto (méně důležitého) hlediska méně výhodné.

Stačí-Ii k dostatečnému snížení vlivu periodických chyb v dě-
lení kruhu čtyři měření každého úhlu, jsou všechny tři případy

§tejně výhodné. Jinak je případ ~ = O s tohoto hlediska výhod-

nější (na každé stanici je každý úhel měřen dvanáctkrát) ..
Předpoklad, že váha jednotlivých měřených směrlt je při-

·bližně stejná, obsahuje předpoklad, že chyby v zaměření jsou pro
všechny směry přibližně stejné. Je-Ii zaměřování směrů SBl> SBs

obtížnější než zaměřování ostatních směrů, nutno možnost P2 = CI
PI

Z úvahy vyloučiti.-S tohoto hlediska je nejvýhodnější případ ;: = 2.

(Počet měřen}'ch úhlů B] SBi a Bi SBs činí v případě ;: = 2 pro
s = 4, 5, 6, 7, R po řadě 67, 50, 40, 33, 29 procent všech mě-
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řených úhlů, kdežto v případě ~: = 1 po řadě 80, 67, 57, 50, 44

procent všech mčřen)'ch úhlů.)
Uzavíráme: Měříme-li na stanici s pevně dan)'lll úhlem 131 SB"

k určení vložených směrů S13I (i = 2, 3, ... s-I) úhly 131813;,
131S13s každý 2pl krát a ostatní úhly 2P2 krát, vede vyrovnáni
podle metody nejmenších čtverců k jednoduché skupině směrů
stejné váhy, ať jsou Pl, P2 jakákoli kladná, celá čísla. (}J2 může
býti rovno O). - Podmínku, aby počet úhlů, které třeba změřiti
k docílení výsledku určité vá,hy, byl stejný nebo menší než v případě
}J2 = 2 doporučeném Schreiberem a podmínku, aby váha směrů
Pl
vzešlých ze staničního vyrovnání byla pro všechny stanice (pro
všechna s = 3, " •.8) mezi 19* a 28t. splňuji jen tři případy:
P2 2 ION ., Y ly·..· vO d}J2 1 'd č' B- = , , . - eJuce neJsI Je pnpa - = (oporu eny e-
}JI '}Jl
nešem). Směry S131 a 8B,. jsou poměrně nejméně zaměřovány v pří-

padě }J2 = 2 (doporučeném Schreiberem). Vliv periodických
Pl

chyb v dělení kruhu byl by nejvíce snížen v případě }J2 = O. -
}JI

Tyto přednosti a nevýhody jednotlivých případů třeba vzíti v úvahu,
chceme-li rozhodnouti, jak měřiti 'úhly k určení vložených směrů
na stanici s pevně daným úhlem.

Résumé de l'artiele: La eompensation des angles mesurés
dans toutes les combinaisons. (eas d'une station de liaison.)
Si l'on observe, li une station de liaison (angle fixe Bt SBs), pour
déterminer des direetions nouvelles SBI (i = 2, 3 ..• s - 1), les angles
Bt SBI, BI SB., ehacun d'eux 2pt fois et les autres angles 2P2 fois, lit
compensation suivant la méthode des moindres earrés fournit une série
simple de directions des poids égaux, quelques positifs et entiers que

soient Pt>P2 (P2 peut etre O). II u'y a que trois eas: P2 = 2, 1, O, qui

accomplisseut la eondition, que le nombre d'angles P~u'il faut observer
pour arriver li uu resultat d'un poids me, équivale ou qu'il soit 1110indre

qu'au eas: P2 = 2 (reeommaudé par M. Schreiber), ainsi que la eondition
Pt

qlle le poids de direetions résultées de lil.eompensation de station soit pOUI'
toutes Jes stations (pour tous les s = 3 ... 8) entre 19 1/5 et 284Js. Le cas le

plus eonforme au but est eelui-ci: P2 = 1 (recommandé par M. Beneš)'
Pt

Les direetions SBt et SBs sont relativement les moins observées an

cas: P2 = 2 (recommandé par M. Schreiber). L'influenee des erreurs
Pt

périodiques dans la division du eercle serait abaissée le plus au eas: P2 = O.
II ~ . Pl

.aut temr compte de ces avantages et de ces désavantages de diver~
cas si 1'0n vaut décidel' eomment il faudrait obserVer les angles pour
déterminer des directions nouveI1es a une station de liaison.
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Poznámka p. podpluk. dra. L. Beneše: "Vzorce, sestavené
mnou pro vyrovnané úhly (4)' a (6) na str. 63 Výr. zprávy, jsou
správné. )Iožno je snadno dostati též sestavením rovnic odchylek:

V12 + (I, II) - (12)
Ihs T (I, III) - (13)
V2S - (I, II) -t- (I, III) -- (23)
V24 - (I, II) + (I, IV) - (24)
V34 -- (I, III). . . . . . . . . . (I, IV) - (34)

a řešením pomocí metody nejmenších čtverců, při čemž rovnici
pro V23 připíše se váha = 2 a ostatním váha = 1.

Pro úhel [12] určil jsem váhu = 13'1 následkem libovolného
seskupení úhlů (m n). Ve vzorci [12J nutno dříve sloučiti pří-
slušné hodnoty, a potom dostane se správná váha = 12.

Ve vzorcích odvozených mnou pro způsob mnou navrhnutý
nelze tak učiniti. Tyto vzorce nevyhovují ovšem metodě nej-
menších čtverců, jak jsem ostatně ve svém článku netvrdil."

Jen jeho náhlý s!lwn zllvinil, že jsem byl pozdě zpraven a nemohl
mup1'oito na rozloučenou symbolieky nasy'pati hrst země na rakev nejen
:1Jasebe, ale iz'a mnohé <dlruhy,jimž, byl vIee než obětavým přítelem, a za
Štěpnické 1) jeho známé, kteři vzpomínali při k'a!ždlépi'íleži,tosti studenta
SommeTa pro jeho milou [lO'vahu. Několika větam' pokusím se tlumočiti
pietní yzpomí.nku j,eho osobě, práci a sehopnOlstem, věnovaným nejen
praxi zeměměřické, ,ale ve svých důsledcích oelému technickému sta,vu:
Bylť jedním z iniciáJtorůZJllJo;žení soukromé inženýrskékmnory,z níž
se dnes vyvinulazá.konitá technická .Iwrporaee.

J,ak lI1a,dějně Viz'rostlý str'om vyrvianý orkánem, tak byl zkosen
Ing. Sommer neúprosnou Mornllou v plné síle předčasně; narodilť Sr'
teprve roku 1881 v ~lliad'ěno'vieíeh u .Jemnic.e na Mora,vě. Po abso,lvování
reál;ky v Telči roku 1900 IPokl1a,čov;alve studiu na vysoké ško'le tech-
nÍocké v, Brně, roik pi'",~ tím zi'izené. Po vykooání zeměměřioké státní
zk,oušky s vyznamená.ním, pokmcoval ve studiu staV'ebního inženýTství
t1 složil s týmž úspěchem první státní zkoušku. Ro,ku 1903 pHjal
asistentu'ru geoďesie u zemřelého prof. Ing . .los. LIčky,a jsa činn~;m
..:ároveň na ,hotorvení poloiho,vého plánu měst,a Přerova, přeru1šil dal,ší
systemaUoké studium. TemeU,eká ,kVlalifik,ace postavila jej do pi'ednich
i'adl spolupracolvllíků na trigonometrické síti města Přerov,a; a brzo po 1Ú
s,tal se vedoucím zeměměřičem při polníc1h pracech geodetických, prJ-
váiděllých 'ku pořízení zmíněného 'plánu. Operát tento, na němž spolu-
prooo'Ya.I do roku 1906, kdy se etabloval jako úř. aut. civilní geometr
v B:mě, první 'plně kv:alifikorvaný a,bsolvent brněnské české technid,y,
předstlllJvov:al obsá,hilý úkon vyměřovací, ,oďpovídající přísným požadav-
kům, jež jsou kladeny na polohopisné plány městské,

Nezalěkl se obtížných oočátků, IUllepřekonal je skvěle plným
uplatněním ažď!osudl latentní ol1gllnisa'č'nísohDjp'llosti.Do té,todlohy spadá
též jeho IÚsilí o vybudOlvání ,alespoň soUlkromé mor. inženýrské komory.
kter,ouza,I.olžil spolu s kol. ~allusem 'r,oku 1907, a jež se stalaJ roku 1912
záikonitým forem oiv:Bníoh techniků.

Obezřetností, rozhodiností ,a schopností vybudoval na národnostně
hOTké pilďě města Brna největší civilní vyměřoviací kancelář, v níž
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zaměstnal mnoho techniků, najmě nezMnOlž,nýoh krajanu, umožniv jim
t.aik nejen první .krok do praktiokého 'žh"ota, ale :M8větiv je i do složi-
tých ta,jů vyměřovacího umění IJJa teoretiokém podJkIa,dě, S kanceláří
vel'koryse vybu\1cw:anou, rozšířenou přiv,zetím spoleooíků z jiných tech-
ni~ký{lh ohorů ,n, svojí podnika.telskou čilostí dosáhl takového rOZJmaJehu,
lŽe měl nejen mnohoobdivovatelů,a,le i nepřátel, ž.ehr.a.jídClh h:lavně na
jeho obchodní úspěchy, docilené houže,vnatostí, zdatností, odbornou i
t,ělesm.ou, Této fysické qila,tnosti hlaVlllě děJwval za přetkonání obtíži
nočních jíl'Jda ·hnacl na to nastUipujícíClh denních t!rampot ph vyměřování
v poli a. stacrosti o řešení y :kanceláři.

Jako mnohého'z nás, i jej phpmvila, světová válka, jíž byl účasten
od začátku a>ž do konce, o plodiypráce a s.llia,ženÍ, ,Prodlev 'po převr.a-tu
nějaký č.as v Brně, netěSil Ise d:lcmho z jeho obroQlCní, k němuž též
phspěl podle svých sil vydatnou ihNvnou, a přes.ídli! do Znojma, kde
jcjočekáviala talk brzká smrt, přípra:vivší předčaSll1ě rodinu o živitele
11 dvě dcerušky o rpečHvéiho o,tce. Kol. Sommer skončil svou pozemskou
pouť dne 21. listopadu 1926 na následky těžké vnitřní nemoci. Četná
účast na jeho pohřbu, jmeno<vitě z i'ad technikú všech kategorií, byla
doklad,em obUby, které se tMiJ.

Horečná jeho neoohahujíeí činnost s cílevědomým úsilím k plnému
uplatnění do.sud podceňované technické složky zcměměřické, sta.ví jej
v čelo průk,opníků stavu ciYHních geometrů, j:lchž fa;lanx rostla pod
dojmem jeho ÍlS'P'oohu, neboť: "exC'llllP!a t11ahunt". ,S je,ho jménem jest
NZCl' spojena nov,á ém 'vysokošk,o,lsky vzdělanýoh praktickýoh země-
mi"Í'ičú na Moravě.

Yěčnaja paměť 1 Do'lež.al.

Zp~ávy tite~á~ní.
Recense.

Předná,§ky prof. Dra F ra ln t.O e·c h u r y: Důlní měřictví byly
vydány nálcladem předná:škovélho odJboru lbáňJského sihoru VYEookéškoly
báňské 'v Plřibmmi. J,sou ,to dva objemné, litog'ra.fované svazky ve·likéiho
kva,rtového formátu. (Díl I. o 460sltránká1c!h, dil II. o 380 stránká,c;h.)

Z autOJrova úvodu ik ,těmto přeidnáJš,kám .vY'P,lývá, 'že mají hÝ'ti pří-
ručkou ipředev.ším poshl0hačům, ldéří jtž iposJouohaJ!i předná-'íky 'Z geo-
desie i absolventům. vyisOlk:éiš.k01lyháňl'lké. Jde tudíž v Iprvéřadě O' ,sne-
sení látky v meúch učehné OSIlOlVYa nutno ji též IS tohoto st,a:noviska
POSllJzovaot.i.

Porovnáme"li tYitO pI'edná,šky sezápLsiky SI1:arš~cihahsolventu báň-
ských vysoký,ch ,škol, zej:ménaz dob lp'ředYáI1elČných,můzeme spotěše.ním
prohlásit, ze repmsentují kvanti:ta.t1vně a 'z e j m é n a Jeval it. a t i vně
práci .velmi .{Lobr,ou, .odpovídajíeí v,šestranně poža-
davkťtm ,pHtomnosti.

Dí.Lo je~,t :pls~íno S veilíkou ,pílí a Ipromyšleno&tí a musí Iz,a.jisté působit
pHtružlivě ,R pi'e:s1vědčivě na posluClhače.,kte'l'ý .&lyŠíIPO prvé ve svém život.ě
o umění, jak možno ,s,e orientovat, jak znázorňovat laJbY'rint {')hooeb, pře-
kopů a jiných děl v podzemí a jak:ýmz,p.fisobem :maz'Ilo dropra,cova.ti se
.s,poleihilivých vý,s,ledku. V.ždyť r,z :v ,dávných Idoihá,Clh,kdy roz'loha důlního
rozděláni nedomhovala 'tak úctyhoopý,ch rmmě·rU jako nyní, byRo dfIIIií
měřictvÍ lpovalžová'llo za umění (Ma,rklscheiide-Kunst, Ma,J1ke= zna,čka,
to je-s1t hranilce mezi dvěma majiteli ,dolu, 'f'lclheíden = děliti, rozhraničo-
vati). A 'P'ře·c ,p,ráce všech stfedio<věkých "uměIců" představovala. jaký,si
krok zlpět, spočivající 'v pouhém užívámí prifll1Íit,ivil1íhokompasu s koncen-
tl'Íckými ,ri'tznoha,re;vnými kroUJžky, do nichž se '!':ll1ěry tahi'! vrýva<Jy na
místě měiení (viz Agni'cola: "De m meta;1liJca Hlhri duodedme 1556),
l~d:ežto již na ;pJ!'ík~'adve spiseClh Heronový:ch (asi ve JI. stole1tí přoo Kr.)
setkáváme i'e IS PQj":,sem j.akéhosi d~Oiptru, kombinovaného se svahoměrem
dvouramenným a. s geometrickým řeš,ením lUoh, znÍClhž mají pm nás
zá,jem tyto dvě:

1. ,prOJliÍ'Chnout.i horu. jsou-li dány v:cllooy0tunel),
2. jest dána0hQdiba nebo štola. ; jest ul1čiti na povrchu l'od. zilěhoz

se má dospěti svislou šachtou na určité místo chodby nebo štol~·.
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úlohy tyto řeší Heron. trigonometricky tím způsobem, že pomoeí
provazů klade mezi kardinální body soustavu trojúhelníků.

Tajemn.é, aVBa,k ve,lmi nedokonalé prálCe důJ:nic.h měd'1čů pomoei
komp3Jsu,šňůry, sMonoměTu a ,sá,hové míry 'OIpt\.llovávMy a~ ,do začátku
19.&to~eti, Ipřes to, že již ibylyz.námy výihody trigonometr1ctkého měřeni
oďdob SneHiu,sovýah (1622).

Teprve roku 1835 od:válžil se výb!OllIlÝ měi'i'č Preoiger v uhelném
dole 'SaarlonLs fa!ziti štOllu 1100 m dlouhou s proti'če1bami na zá,kladě
měřeni ,theodotiltem. A když Ipak konečIlě Weissbach, p'rof~sor báňskú
akadeIlliÍJe ve F1reibergu z vlastní piJle a svým ná.kladem 'za pomoci SVýdl
POISluclhlačů zaměřil theod!olitem a ,nLvelaičnim Ist,rojem 10 km dlouhou
dědilčnouštolu Erns,t-Auguslt v Hanu a 14 km dlouhou nsk. iltolu Rot,h-
s'cho!nbe~'g v Ga,ském rUidohoří a d,okáJ7:al tim nespole!hlivoslt dosaivadníc,h
me'tod, věnovalo se tl·i:mgulac.i a polygonisová.ní theodblitem vice pozor-
nOlSti na vysokých školách i v praxi. 8IVojiÍiIpřimo kla,slickou práci složil
W eisiSl~adl ve slpIÍISe: "Di1e nene Marlmc:heidekl.1llst" (1859). Uvádíme-U
'stručně ta.to fakta, děje se to proto, .alby čtenMi na,šeho Věstlliiku mohl.i
si utvoi'iti alespoň slabou Ipiíl)lCLslta,vuo tom, jakou zodpovědillOU prád 111[\

důlní měi'ič vů,či dftlni!l11u podn1ku, neboťV1zihJledem k nedozirným š'kodám,
ja,ké ruMe na ,piříkl:lJd!'z.pÍl<sohiti nepřesllá prorá1žka drrouhé chodlhke (směr
a vy,ška,), jest mu nutno Ipl'aicova1tiÍs nej!vm,ší Ipřesností a musí tudíž nvlú-
(la,tj d'Oikona,le, c a i Co u I p r a v d ě ~ o;d!o lbn ýc ih a, n ev y ihn u t. e l-
n Ý Co h ,ch Yb. Vlždlyť tápe - na rozdíl od! mčřj,če na povrchu - úplně
ve ,lJmn,cha jeisit mu ISlpoléhati s difivěrou pou-z,e načilsHce, neboť piro tak
pře'sllé prá.ce není 'a11lisebe lepŠÍ mapa doslti slpolehJivým vOiditkem. Tak na
příklad zjistil 'prof. Wei,ssihach 'pn svých ,hm,a uvedených pra,ck,h, že
što~a RottJ'sclhonberg byla .by vyka,zovala v prorážlkúlch,y;edených na zá-
Mad'ě pft\vodní'ho měření kompalsem ,a sklonoměrem, rozdíly ve výlš:ká.ch
až 1"6 sáhu ia ve ,směre'c>h ruž 10 ,sáhů. Obtilžné mě,řeni optickýimiÍpHstroji
v ,podzemí a nevyhnute,lné ovládání ohsálhlé lát'ky k řeš!ení SllOlž'itých úloh
jsou ještě dnes ,přwinou, že se očekávané výsledky il:u a tam nedostaví.

Nehe ;;,e tudi,ž 'Vzhled~ k výše uvedenému pranie diÍviti konserva-
ti,SID;U,za,V'ládajkhnu ,clři,ve v tomto odhOil'u též na vysolký.ch školádl
hái]s.kýcJha dhllŽIl10tedy tím viee uvítati ,přednášky autOll'ovy, jež odlpoiví-
,1a~iÍúplně mlXlelflúmu 'duchu přítomnosti a mohou býti v'ře'le doporučeny
lleJjen odIborným IDIooČÍlm, nýíbrži všem tec,h11'ikftm .praiCi pozemnJich. Nelze
přejití přelil f3lM, lŽe naši ,pmlkUk'ové bY'~i až dosud od!kálzáni při svém
hledá>1lIi [JŤi!l'UČeIN(až na nepllllbmou výjimku, ohjeviV1šÍ se po převratu)
p,oU'ze na 'U:temtu'l'U c1zoja;zY'ČIlou. Jest. Iproto tiln více uvi,tiati s povděkem
snahu IIlil·of. Dra Čechul1J",že 8e podjal namáihavé pod,ce a, vY'dal svoje
předlnáBikJy aleispoň litog1raHcky.

Jelikož při známé píli a věcném ovládání obsáhlé látky autorem,
sl1liÍ1:nese domlniÍvati, lže dojde dlříve nebo později k vydáni knihy íi!štěné.
vyihovUjÍJCí 'zplna IpOOřehá:nli[l'l'aJkrtiků jako př í r u ,čk a, ahy s'e totiž mohl
v d~l,llýclh piřipaJdJecJhIV ní r y 'e hrne orientovati, a alby se mu Is.talapřed-
mětem ta,kÍ'ka de:nll1 ponrebry n[t jeho 'PracO'VIním sitole, mame; za. to, ž,e
prá.vě ta/k, jak ~e mu pOlllř,10 se" ta.viti ja"' o llČ;Iteli svoJe přednášky zpft-
sobem témélř vyěerpáJvaj~cím, že prálVě tak Is,eiStaví ipfiruč,ku, hodící se
propll"aktika,

Jak'ousi č,ervenoU! nát, ,táhnoucí se touto bUJdouci ,příručkou, mUfli1a
by tv()<řiti ,široce založená pra.kitLcká úloha) která Ihy se stručným textem
pokynů .proplétala v jedni01:Evý,ch fáJz.roh ,s,vého pOiS'tupu a vý,vinu c.e:lou
lmihou, nevyjímaje ani 'truehymetrii, kterou v' pi\ednáiík:reh lpiOstráMme;
doufáme, ·že nám lpan autor porozumi., co jest tím myBlemo.

Jsme jSJti, že palk i taltolrniha hude rvyh!OOdávána stUldujícími jako
pQmtreika. !ku ~ě na ~ooiik.y ... , vlŽdyt nauky teoretieké upevni se
teprve na (IobrýQh ph'kJarlech ze života. prakIMe,kého. V, K.

Odborná pojednáni v časopisech.

Zeitschrift fiir Vennessungswesen, 1926 (řmkon.ěm.). Č. 15. Ba, 1-
ten .i> be r ge r: Die Pola,rkool1cřinatenmeth:ode mit,te!.st olp>tilseher Di-
sta,nzmessung als Aufnaihmsverfa,hren ,bei Kia,tastermessungen. (Dokončení
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,~~. 16.) - M ti I 1~ r: Sol~ner-Studien, LY. (Dokon~ení v č. 16.) - Č. 16.
~. 1c k ul: Ober ,dle Herleltung' der .AJlIDuldtmgsiglewhungder Gausschen
konformen Abhildung der ErdeHip&oids' in derr Eibene. - Č. 17. T h i e :
Besondtere Fornnen de·s Bogenschnitts und ihre Anwendung iin ,der Praxis.
- E der: V,ersuc,hsmessung mit den Bos,shardí'schen Distanzmesser. -9· 18. L o r e n 'z e n: Eine bequeme Art der Aus.ftihrung der Flii,ohen-
mha.1t.sherechnwng aus rechtwinkHgen Koordina,ten. - F i 11ke: Erd-
meSisungsarbeiten auf ,dem Angarikil'chturnn in Bremen vor 100 Jahl'en.
-Č. 19. B r a u n: Úber die Wirkungen des P31piereingangs. - E i c h-
s ta e ,d t: Neues Lichtpausverfahren. - S o 1i n u s: ISiedlungs.form und
Siedlung·splainung. - Č. 20. S c h u ID a,n n: Veikrtor-ana1ytiJsic:herAus-
~deich geSicMossener geoda.etisohen Figuren in de,r Ebene. (Pokračo·vání
v Č.• 21, konec v ,č. 23.) - E i c h her g: 50 Jahre Berliner StJadtver-
messung. - Č. 21. L ti dem a n :n: Die Normung von Mess~ und. Matl-
stitben. - Č. 22. G a Si t: GehmuCih von Leucht,r:lJketen hej der El'kun-
dung' 1. Ordnung. - Mti 1I e r: Rechneris,che Ermittlung niC/hit dirokt
metlba.ren Richtungen. - Č. 23. G a 'Bt: Grundse,tzHohes, ZUl' Anlage, emer
Hauptdreieek&ke,tte. - Ha e r plf e r: Polll1fpilan.imetet,-N()iJllogromm.-
é. 24. Přehled Hteratury prozeměměři0stvi a kul.turni te,chni:ku zr. 1925.

Geodezist, 1926, č. 21-22. B. Pop o v: Užití nomogT:lJfi,e'při pro-
jektování na povrchu zemském (I). - Z a baj 10' v i č: Označení aEl1Jro-
nomických a geodetických 'hodů. - N. B. (překlad' 'z finštiny): Výsledky
p&zorování, provedených při triangulaci v jižním Finsku v r. 1920-1923.
- Fr o lov: Popig a,stronomiC'kých pra,cí iptřiře,ce' Aran.

Pozemková reforma. Č. 12. V části "úředních instrukci, vyhlášek
a pokynů" jest otištěna instrukce o provádění revise měřický:ch a pří-
dělov}'ch elaborátů pro komisariá,ty a obvodové úřadovny.

Przeglad mierniczy. Č. 12. Ing. S a v i c k i: Připravovaná no-
vela zákona o eív. geometrech.

Zp~ávy spolkové.
Zápis o výborové schůzi měřičské skupiny S. I. A. odboru praž.

ského, konané dne 14. ledna 1927. Poněva.d:ž rpi',ed>Bedajest nOOlo'cen a
IDiJis,to'předsedase rovněž .omluvÍl1,lI'ředsedá ,s'ohŮJzi[lll'of. Pettřík. BI'obíráilla
(lošlá lwre'sponJdeifiice. Prof. Pe,t,řiIk vy:zývá prof. Ry:š:lJvého ki podání
l'eferáltů o ,sjezdeich y PatřJÍži a BelliínA Na námiitJku prof. Ry:šll!vé'ho, že
budou oti'štěny v T. O. a Z. V., upuštěno od jich předneseni. Uva,žováno
pak o u&pořáldání ,přednáJšetk o těchto sjezdech Iprro,š,irší členstv1o. 'I'ermín
sestanovi alž bude je'dnáno IS řečn~ky. Stanoven te'rm]n ,pro va,lillou hro-
madu IskUlP'~nyna 20. únorra. Před ní Ibude j'eště s,volána vý1bOl'ováJ&chůze
12. února 1927. Prof. Petlřik ulP'O'zoTňuje,že !hude 'se letos! konaJt sjezd
v Ml. BolelslaNi a 'že ihude tiřElbavysl1a,t :tam řečnIky pro- pi'edtrtálšik'y. Jsou
ohlá,šeni již ,dva z Brna, dále pl1Of.Ry:šavý a doe. Dusil. Inž. Brandl ,se
pověřuje jednáillím 'Si inž. Kiíoválkem. Poně,vadiŽ není volnÝ'cih návrhů,
končí přooseda,jJÍoíschúzi.

Zápis o výborové schůzi Spolku ČS. zeměměřičů, konané dne
14. le(1;na 1927.Cten dopis Spolku po,sluchačů, v němž oWllJIll:ujínov)-
výbor. Za čIeny :ptřijati 'PP.: HMe>k, ČaJpe-J(,SaiV,ostjuk, Ceynar, Myš-
jakov. Weěten výpočet režijní' ceny Kč 23'83 časopisu pro 'Spolek st.
měř. úředn~ků., ,~ s př,íplatkem Kič 3'- na relžii je ,cena ročlÚiku 1926
úhrnem KJč 26'83. Porof. Pelt,řvk předtldáida. j~ko svůj názor v otá,we vy-
tvořeni. "SV:lJZU"pouze 'změnu jména ,Sipiolkučs. zeměměři,čů na Ústřední
spolClkčs. wměmělřičů. čten 'souihlalsný [ld'í!piiSS.po}ku stát. měř. úřednJÍků.
V~0ká Ise jeJŠM oo.'pověď "Jedinoty". Redakci s'e pOVlo1ujerozšifení ná-
ikJl:lJď,učasopisu 'z 850 exemplá,řů na 900. Rovněž ,se béře na vMomí vy-
t~štění dvo,jčísJ.a. MiniBterst!VoškoU,st,ví a ná.rodini o's,věty hude požádáno
o výplaitu ,subV'ence na cvydáváIní ó\JSopi&ua ozařa:dění téže do rozpočtu
na pří,Št.í rok. Prof. RY8a,vý oznamuje, 'že refocáity o -s,je,zdupa,říiŽském
a herlíllJs<kémhudou otiiŠtěny v T. O. a Z. V., ž,e. by hy~o 'zlbyitečnol je
,přednálše't. Pe'tlřík: navrhuje, a!hy do valné hl1om:lJdy hyJa uspořádá>na
-členská schůze, ~e :by byly (podány refe'ráty o sjezde,ch. Prof. Ryšavý
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navrhuje, aby ta.k b)40 učiněno na vaJné .llr()lIlladě. Utlne·tleno Ipa,k předat
ujcdllání:pořa,datelům 'předná,šek. Jruko neUÍNa:zný termin pm valnou
hromadu fiÍanoven 20. hřezen. Výlborová schůze ses-vo~á na 12. února.
Jev)\,to není vO'lnýicih náivrhů, končí předlseda s-ohůzi.

Z Jednoty ČS. úř. aut. civil. geometrů v Praze. Dne 8. ledna 1927
konala .Jednota 5chl!zi pmcovního výboru Ila IpOCe'tné úČiaitlti členů i ně-
k,terýcih hostů. OmluvHi se kol. čemý z Lysé n. L., koil. Nelkcvrusil a ,'Jír
z MorlliVY.

ScihůiZÍ zahájil před,s'edakol. Fiirst, ,projednav ně,kiteré povšechné
stav,ov,sk'é záJElJŽitosti.

Nruto přistouipeno ik rormniuvě ° ltve'řejněné opravě· v komorním
VěstnlIm č. 24/1926 koJ.. Ška,chem a protolwlováno v této věcli náJs!led:ující :

"Uveřej:nění op'raivy sta'lo s-e he,z vědomí Jednoty ow. geometrů
a kons,tatovánOl že 'zápis E;CihŮizeIpraco'vního výboru ze· dne 6. Ustopa,du
1926 uveřejněný dne 7.pľOisiIJIce 1926 ve Věstruku I[};ženýl1s,ké'komory
pro O. S. R. byl .správný, .co'Ž pot,Vil'zeno vš,emi přítomnými kolegy na
obou sehŮ!úch 0dne 6. Iůstolpa,du 1926 a ,dne 8. lecLna 1927)."

Hovně~ usneseno žád,ati i'e·druk,ei 'k,omorn~ho VěStlllJku za vy:s'vMlení
v tomto směru.

Vzh:le·uem k SotiÍiŽnoslÍJemstáile dochá:ze<j~CiÍJJnz Oech a 'zvlá,š,těz Mo-
ravy, pmco·vní .výbor Jednoty Iph~iíná vlšem ,civilním g.oometmm znění
us-nersení s-tallš~hJodalta z Brna a to, ruby práJce meašiho druhu v obvodu
dTUhého 'kolegy z důvodů ,s,tavovskýlch hyllia odmítnuta a ,z,á,roveň kon-
trola prací po druhém ko~egov:i, alby ise děla formou slmtelčmě k o I e -
g í á 1ní a s o'hi1edremna Ip,říp'ustné oucihy,lky.

Na, učiněný d'ota,z ohledině refe,rá!tu {) kongre:su prur'~žls,kiém,pověřeni
kol. K.mj'za a ZukHn, alby jej vypmc<ov,a:li a v komornÍJm Věstníku
llIve'řejnili.

J e1Hko,ž&e bude ikonart>icvalná \hrom'a,da Inž,enýrBkékomory prav,dě-
pod ohně 6. bře'zna 1927, ,stanoveno požádMi Iprr.es-idiumInženýrské komory
{) lJIľO!IJI"ljčení'zaJ5erd:lJcisíně na d,en pře,d ·va,lnou hromadou komorní a&1ce
úd 4. hod. odpoledne\ ke konání cvarlné hromady Jednoty.

V dŮJsllediku toho bylo st,anoveno, ahy pra1covní výhor hyll 'Slv.olán
na 5. úno·ra, 1927 o 5. hod. odpolední do Obe'c'n~ho domu v '!llLs.t,no5ti
obvyklé.

Z"olena kOim1s,e, aby vyp,mcovala Ika.nd:idá.tku nového výIboru a
do této jmelwváni kol. ZukHrr, koll. J anč a kol. Ta1lalš.

Kolega Fr1č jako lpiokladn:ik požáoolll, ahy pripr.aviQ Zlprá.vu o stavu
·členst,va a 'Lprwvu Ipoklalďní a tuto lpiřed:loži:l rervíisorltm kol. Škacho,vi a
Faltusovi k revisi. KoLProkůlpek, Fiilľst, Oe<rný 'z NUlsllí, K,rejza, :z-a
Moravu Ja,nč a za. 8'lovensko Ta~,š 'zvo!le1nido tJa,rifrníkomils'e.

Kol. Broků~k přiipomenul, 'Žil:}post,ráJdá Jednota odpovědi na ,dotaz
č. 87/26, lad1resoval!lý IPracovní s€lkc·i Inženýr.S!ké Ikomory v Braltislavě
.a urguje ji.

Nato Iprojednány došlé stí!Žnosti proti některým kolegŮ!lll a usne-
seno proU některýIID 'Lakročiti.

Jako VJ'~stražný přednesen lpiřlipaiď jednoho kolegy, Merý se do-
poušt.í nestav:oViskJého IPočínání tim, :žle dává den ,wélho příjre.zdu k úřed~í
činnosti ohlašovati dokonce ihwbnem. Kdyby se přlÍpllId opakoval, musil
by býti ldiotylčný ko~ega 'P,ředlVolán Ipřed čes-ooý cvýtbor.

SchŮlze "ko[};č'ena ve čtvrt na 10. Ihod. 'Veče'r.
zapsal Ing. J. Krejza.

Valná hromada Měřické skupiny při S. J. A. , odbor Brno, koná
,se v neděli dne 13. února 1927 o 9. hod. v restauraci "U Hochmutů",
Brno. Tivoli 47.

, Pracovní sekce Brno Inženýrské komory pro č. S. R., konala dne
6. prosiillc.e 1926 'sc:hů'zj lpiředs!tav'e'llst"a, jilž !zahá.jill :předlSe<fu Ing. Hromčí:k
,pOffillrtnou vzp()lIllínkiou:z-emlře,lým ,čIlenůiID,Praoovní sejme, a t,o: ci'Viilním
goometrltllll Ing. J. 8omiID'emvi a O. Zemalllovi a dá:le Ing. Theimerovi
a Iing. :B1"ettnerovi.

PodIá.no bylo 7 ikloolll.ýIc.hdobrozdání o 'žáJoostecJh 'za rpřipuštění
k autori!~a,čnízkot\l~ce., 5 rroVl1ěž kladných dobroz~lá,n;í ožáďoBtech za
udělení autodeace. Zemskými správami p'olitkk~rmi 'IV Berně a Oplllvě
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uděll.eno byIocelkem 11 nových op,rávnem, a to ti oprávněni civil.
geometra, z nichž jedno omezeno na soudní okres holešovský .

.Jelžto oznámelllÍ o ,zasahOlVání ,do oprávnění dvHnk,h tecihniků
docháAzejí někdy v ,dohě\kiď,y d01ty'Čná ,pa-áce jest již témě,ř hotov:a, u&ne-
smo, a,by oznámení talwvá ,dáJa se v,čalS\ aby Pracovní 8ekce s,vým za~
kročen:ím mohlazahráni'ti pmvádění inženýl'siký1ch pra.cí osobami ne-
oprávnooými. .

Do IpOl'Oltypro Iposouzení ná,v;rhů pro regulační ,pláln města Brna
vys,lá.n hyl fug . .JOISefHmdecký. Pmgram sontělže na, Tegllbční plán Brna,
jakož i brožura "POlpis Brna" jsou vJ~lolžell1Yv kanc€'láil'i Pra,covní sek'ce.
Na mí.w·h Ing. .Janče hylo Ursne,&eno, aby 'jJ'ř:í'sllušné pomúc.ky plánové
byly pro Pracovní is,ekci Ipm přípm]nou ,plří'šti pot'ř'elbu členů zakoulpeny.

V,zato na vědom!~ že Okre-s,ní poH:t,ilclké slP!fá,vy ulolžily ve třech
přÍlpaooch poikuty od 50 do 200 Kč pm neolprávněné ,používání titulu
iIJIženýrského. .

Ul8rIIJeoonovJ~sloviti se pro ti zamý<š:lené úpra:vě st,udia na vyso-
kýdl Šlkolá,ch 'z,eměděiisiký1cíh,tak: ahy arh8lOJve[ljtihospodúÍ1ského odiboru
po m~l1ém dopJ!ň,ovadm sltudiu někteil'ýdl {Hsciplin byli o'jJ,rávněni pro-
vá,dělt,i Itwké IPlI'á,cemeHo!ralčnÍl, jeliikož sle toho nejeví pot,ř:etba,. neboť kuI-
tuml inž.enýIN, ktefí jsou na práce Ity hhwně odlká:záni, při nyně'jším svém
počtu nem~j,í Ibeztak dostwtelčné!hozaměstnálllÍ. Mimo to nalsta!o by další
drobení oprávlnění dv:i~n~clh te,chnik:ů.

Na st'íŽil101Srtjednoho dvilního geome1tra b}'lo mu .sdělleno,' že hJélo
již zaik~'oiČlell1o'proti provádiě:ní souk~omÝ'ch měření evid:nnci katastru daně
pozemikové u zemského finaniČ'n~ho řediitelství, 8IOručasně hyl však na-
pomenut" aihy Mžily a V'šude 'Sám dbal váJžnolsti stavu civilníCilJ te,chniků.

Usneseno, žie dle § 1., hod f) min. nalř.z,edne 7. Ikvětna 1913,
ř. 'z. Č. 77,c.ivilní inženýiři Istav,eihní nejsou opll'ávněni proIVáid'ěti: práce
meHOIl'3JčllJ:i.Ing. H~'omiČik 'po,diaJ z'jJlfá.vu o oSlobním 'zakmčení s Ing' .
.JrunČ€m u Z,emské Elpdvy 'P'oHlt,1ckév Bmě proti ,připuštění kandidáta
ú1vilni!J<0 geomet,ra :k a.utorisa,ční ZlkoUlšc,e proti odůvodněnému zamíta-
vélnu vyjátdlř,ell1JPr,acovní .sekee.

Rozpoěet Pr3JCovní seikee IV ·celkové :pok1adil~kem Ing' . .Jmlčem na-
v:rhované čáJslt,ce K,č 61.500'- hyll ilehvá:len.

Zp~ávy osobní.
Ve stavu měřických úředníků na Slovensku jmenováni:
a) Dohlérda.címí úiředníky u odlbol'U XV. g. f. ř.: Ing.

Františe1ki P,otůiČek, měř. vrch. komisař IZ. Bma, (od 9. listopadu 1925) a
Ing . .JOIS,efHmtlka\ měř. rada z Erl'31tJis>lavy(od 30. října, 1926).

b) Měř. a B i El t e n,t.;e Ul: .Josef Svoboda od obvo~l. ilřadovrl1Y
S. P. Ú. v Pl,zni.

c) Měř. e I é vy: zellJliěmě'řici: Marcel Henčl, .Julius, NeuwiI,th,
Viktor SehaaJ, Ludv.ílk FriedHinde,r, BerdiřiClh Unger, Leopold Lowy;'
lelsllli inženýd"i: Vladimír Va,nčum, .Jo,sef Bezděk, Bohus:Iav .Jůza. štera,n
Bušík, FtI'ant.Íišek Klrilsrt:,eik,.Jo·sef Simonyi.

d) S m I u v 11 ím měř. ú,f' e (]i n í k ,em: zeměměřič JindJřkh Knob.
Zem ř e 1 měř. rad~ Ing'. Karel Tl'efný v ŽiJině dlne 3. kv-ětna 1926.
Pen s i o no v á n i lby I í: na vla,stnížá,drolst mě'řický rada Ing.

F,mntiše'K Sou1kal v Nítfe, z úferdlni mOlci měř. v'feh. lkom,]salř Ondrej Pollak
v Košidclh a měř. komdl&aiřA1Iil'€'1Váirad'i v D. Kulbllině.

Na SIV:OU žádos,t pro'PUJŠtooi: Edmruoo Budík, mě,ř. vrch, komisař
v Krupill1ě, smluvní měř. aidjunkti v TrenčÍl!lě V[adimír Ta,kimemko a.
Eugen Záp'0wžan.

P:řélo~elll do triangul,ační ~(ance.]áli'e min. fin. v Praze': Václav štis,
měřirký i!)omi'saf z Tre,nčína.

Autorisaci,pvilního I(eometra ,získal koL A. Mata v Bystřici p. H.
~rávo k užívání s.tavovs,kého oznaěení "Ing." získali kolegové:

.F. :Ilauser v Holešově, V. Nevoral v Kroměříži a K. Rohrich v České
Lípě.
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