Osobní.
t Ing. Josef Klejna. Úmrtím Ing. Klejny, narozeného v Radeníně u Tábora 3. ledna
1851, prořídla opět hrstka žíjících příslušníků naší staré generace, která svoje technícká
studia konala i na odborech značně odlehlých od činnosti zeměměřičské.
Po maturitě na reálném gymnasiu v Táboře studoval v letech 1872/3-1875/6
na pražské české technice strojní inženýrství a zde v době, kdy nebyly předepsány II. stát. zkoušky, odbor ten absolvoval. Praxi
začal v závodech strojních a hutních a za těžké krise
hospodářské
přešel k firmám stavebním. Při stavbě
drah (Prostějov- Třebovice) věnoval se projektování
a trasování. Řídil samostatně
celou výkupní agendu
a to jak měřické práce přípravné, tak dobrovolné dohody o odstupu ploch, expropriace,
soudní odhad a
exekuční předání nemovitostí do vlastnictví dráhy.
V r. 1886 vykonal zkoušku úř. aut. civil. geometra a po odchodu z privátní služby drážní provozoval civilní praxi zeměměřičskou v Prostějově. Pro znalost agendy výkupní nabídl mu zemský výbor v Bmě
místo geometra. Přijal je, stár jsa 43 let. Nastoupil
v r. 1893 jako provisorní stavební adjunkt X. tř. hodno
a přidělen byl k regulaci Bečvy. Rok nato převzal
agendu výkupní a stal se tak prvním měřičským úředníkem v autonomní službě na Moravě a v Oechách.
Ze zemského geometra - jsa ve skupině A - poměrně rychle stal se vrch. geometrem,
pak měř. radou
(jako první zeměměřič tohoto titulu na Moravě vůbec) a po převratu, jsa už přeřazen
do skupiny
H,
zemským vrch. měř. radou V. hodno tř. Ve službě býv.
moravského zemského výboru organisoval bez tradic agendu výkupu pozemků. V prvnich letech
dána mu byla značná volnost, ale po převratu žárlivost úředníki't služ. tř. A zpi'tsobila,
že soustředěnost
agendy se rozbíjela. Ale přesto Ing. Klejna dovedl vésti službu měřickou jednotně. Škoda, že nedocílil opětného vybudování samostatného
oddělení za českých
stavebních řediteli't, čímž by technická služba velmi získala. Ale to, že i on byl "jen geometrem", stačilo, aby se mu kladly překážky v úsilí za osamostatnění
agendy zeměměřičské, a tak v pozdější době, zvlášť za stav. ředitele Ing. G. Dostála, připravováno
rozbití
toho, co bylo sjednocováno, a měřičský personál redukován na polovici. Neblahé důsledky
se ovšem dostavily. Zesnulý byl znamenitým "GrundeinlOserem"
a na svou dobu a školskou průpravu
dobrým geometrem a organisátorem
měř. služby v samosprávě.
Měřické znalosti doplňoval i ve vysokém věku soustavným studiem děl geodetických
a četbou časopisů odborných. V mladších letech psával na výzvu redakce časopisu
Civil-Techniker
o rlízných
otázkách zeměměřičských.
Právní znalosti měl značné a právnické spisy o vlastnictví, vyvlastňování a o vodním právu v jeho knihovně tvořily vedle technických děl podstatnou
její součást. Ing. Klejna byl v úřední činnosti
pohotový
a dovedl skoncovati
případy
spletité, takže mnozí z úředníků stavebních chodili k němu na radu. Proto říkával: "Když
je zle, jdou za mnou, jako bych byl ,Einrenker', ale mě nikdo nepodpoří."
V r. 1925 opustil v 74 letech aktivní službu, po rodinné tragedii. Žil pak v Prostějově, stále čilý a pln zájmu o vývoj měřické služby v úřadě, kde pracoval.
Skonal tiše
dne 12. května 1936 ve věku 86 let a za účasti kroužku svých nejbližších byl pochován
v Prostějově.
Oest tomuto pracovníku, který, ač vy~el ze studijního základu strojněinženýrského, svojí soustavnou prací se tolik zasloužil o uplatnění
zeměměřiče
ve službě bývalé
moravské zemské samosprávy!
J. Růžička.
Uznání veřejné činnosti našeho kolegy Ing. F. Falty. Měř. rada Ing. Falta,
přednosta btastrálního
měř. úřarlu v Mor. Ostravě, byl vládou jrnJmodn členem Poradního
sboru pro práce investiěni při předserlnictvu ministerské rarly. Clenstvi v tak významné
instituci jest sice v prvé řadě osobním oceněním Ing. Falty, ale pro stav lichotivou skuteěnosti a dilkazem, že v malé skupině přislušníků našeho stavu jsou osoby schopné iniciativní
spolupdcc pH řešení úkolů vet'ejných. Gratulujeme kolegovi Ing. Faltovi k takovému jmenování.
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Čtyřicet let.
Zeměměfiči češti maji pflležUost vzpomenouti letos důležitého data, které znamená
zásadni obrat ve výchově dorostu vysokoškolského, neboť v fijnu 1896-97 dávali se zapisovati prvni posluchači na samostatné zeměměfičské studium na pražské technice za rektora
tehdejšiho - profesora geodesie nižší I vyšší - Miillera.
Zeměměfiči nemají mnoho jubilei, jichž by mohli
s radostí vzpomínati, ač jsou nejstarším odvětvim vedle architektů - civilnich techniků, zfizených v r. 1860.
Profesorský sbor českého stavovského ústavu polytechnického v Praze doporučoval brzy po tomto nafizeni,
aby zfizen byl též samostatný zeměměfičský odbor
čtyfletý pro jejich výchovu, leč návrh nenalezl ohlasu.
Teprve když se objevil nedostatek odborného dorostu pro službu katastrálni, zřídilo minísterstvo 1) kultu
a vyučováni na rakouských vysokých školách technických
dvouletý učebný běh pro vzdělání zeměměfičů.
Tím dostává se jim ucelené odborné vzdělání tfeba úzce vymezené -, aby mohli v životě dále pracovati na podkladě vědecky podložené Výchovy.
Absolventi učebného běhu brzy poznali, že školská
výchova nestači stoupajícím požadavkům jak úfedního,
Prof. Fr. Miiller.
tak i civilního zeměměfiče. Za světové války začaly nejprve
kruhy vojenské oceňovati význam práce zeměměřiče. Proto byly po pfevratu očékávány úpravy
zásadní, leč podáni í návrhy2) zůstávaly oslyšeny. Po velkém projevu Brněnském"), jehož se
účastnili poslanci různých stran a úfady, začalo teprv uvažování. Kdy~ nastoupil ministr
školství a nár. osvěty Hodža, byl' mu odevzdán deputaci zeměměfičů pamětni spis o celé
této otázce, a tak jsme se dočkali, že v r. 1927 vypracována osnova zákona4) na vybudování tfiletého studia zeměměfíčského se dvěma státními zkouškami a právem promočním,
, Návrh schválen v senátě i poslanecké sněmovně s některými resolucemi 5), a studijním rokem
1927-28 začíná se nově upravené studium na oddělenízeměměfičském.
Nejsou splněna
všecka pfáni, avšak je dosažena rovnoprávnost zeměniěfičských inženýrů na akadem.ické
půdě pro nabytí doktorátu technických ved, a nyni zbývá další a tuhá práce.

1) Výn. min. kultu

a vyuč.

ze dne 22. února 1896. č, 13.095 ai 1895.

2) Souček. Úprava studia zeměměfičského. Zem. Věstnikl923,
") Zpráva

o manifestační

schůzi čsl. zeměměfičů. Zem. Věstník 1925, str. 35.

4) Vládni návrh zákona. Zeměměf. Věstník 1927, str. 97.
") Zákon o tflletém

str. 56.

studiu. Zem. Věstník 1927, str. 143.
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Dva příspěvky k dělení licboběžníků.
Napsal Ing. A. Fischer.

I. Několik nomogramů.
A. Úvod.
1. Ve svém článku "Dva pi'ispěvky k dělení lichoběžníků" řeší p. prof. Ing. Dr. A. Tichý*)
a to dvěma způsoby - následující úlohu:
"V lichoběžníku ABFE o známých rozměrech od·
děliti část p = ABHG (s výškou x) tak, aby.dělicí ptfčka
GR byla rovnoběžná se základnami." (Viz obr. 1.)
V oddílu "1. způsob" odvozuje p. autor pro x násle·
dující funkční vztah:
2pV

x

= (Zl + Z2) V + (Zl -

.

Z2)(V -

x

) ,

[6}

(AI)

kteroužto kvadratickou rovnici pro x řeší "metodou iterací".
(Viz k této na př. [3; 2], [4]!)
Vhodný tvar vztahu (A.I) vyéíslují však též jednoduchá nomografická řešení a to v tvaru "spojnicových nomogramů" s přímkou jako odečítací pomůckou. V oddílu B podám dvě řešení se doplňující,
která udávají pří m o z daných hodnot pomocnou veličinu, z níž se vypočte hledaná výška.
pouhou multiplikacf. V oddílu C pak odvodím dva nomogramy, které slouží k určení téže
pomocné veličiny metodo u iter a ční a jsou současně ilustrací početní metody iterační. Nazývám
tento zdánlivě nový druh nomogramů "nomogramy
iteračními".
Myšlenka aplikovati nomografii na metodu iterací nachází se sice již u H. Schwerdta
[5], skutečné provádění iterací
pomocí nomogramu se zdá však býti novým.
2. Rovnice (AI) dá se převésti na tvar
(A2)

2pV =(2V-X)ZI+XZ2'

x

t-~
-

Zl V (2 _ t)
2p

V'

t+

Z2V t2
2p

=1

a na tento vztah se navážou následující úvahy.
3. Volba veličiny t má též tu výhodu, že se můžeme při konstrukci nomogramů omeziti
na interval O.... 1, - případ p P, (P plocha daného lichoběžníku) asi málokdy se vyskytne -.
Dále obdržíme velmi jednoduše míry pro vytyčení
-- viz (6]:

>

y

=Z2+(ZI-Z2)(I-t),
rľ='rlt,
rl"=rl(l-t),

r2' = r2t,
r2" = r2 (1- tj.

Abychom tyto výrazy obdrželi co nejrychleji, má "řešící křivka" též "očíslování" dle (1 - tj viz k tomu [2; 3].
4. Řešení nomografická pojednaná v dalších odstavcích jsou psána se stanoviska nomografického
a teoretického.
O praktické
ceně může jen rozhodnouti jejich skute~né použití v praksi a to přímo při polní práci. Jejich použití nevyžaduje ž ádn ých aditivních
výpočtů,
a pouze málo jednoduchých výpočtů multiplikačních
pomocí logaritmického pravítka, které
též může sloužiti přímo jako odečftací pomůcka. Myslím a doufám tedy, že při nejmenším bndou
míti nějaký zájem a ukážou znovu užitečnost nomografie, této důležité větve aplikované "elementární matematiky s vyššího stanoviska" (ve smyslu Felixe Kleina). - Samozřejmě mohou býti
hodnoty nomograficky určené zlepšeny ještě početním způsobem.
5. Ještě několik slov k řešením, která bychom mohli odvoditi od "II. způsobu" uvedenéhočlánku. Z rovnic

obdrželi bychom eliminací veličiny y zase kvadratickou
2PI
XI

á

_

2p2

(V -

JI)

A

rovnici
=1
'
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p(.2 -tJ! -r al z:1,
V
V
,P= Lji z, t.l ~ 2;1 ~1

(;< - tV)

f1:;t/qq,'

fh1clod.

.x =qs.r=~IJ" t 'Vťl~,/I-t ~iJ7")

P-<o. tJ=(1

t "'416, (:-t _P.1tJ,
Obr. 3.

Obr. 2.

f{J

9

f;

Q

Pň110dl
X •• q,f,. '~l'l t'=~IJi{=~/(,,t··,.1S;·4:-,~I("it0ó
.Q~~ 4.

11ti4W,

p.{o,'~{ q~t2,.;~~ q =42~~"'"?d:ff{ ~qJtj
:Obr. 5.
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při čem 11 = Zl - Z2 a analogickou pro :1:'2' Zavedením V = XI t obddeli bychom zase rovnici, pro
kterou by mohly býti navrženy taktéž nomogramy, podobné dřívějším. Poněvadž toto řešení bl"
předpokládalo výpočet plochy P, plochy P2=P-PI
a rozdílu 11, tedy aditivních
výpočtlÍ
a mimo to nepřineslo nic podstatně nového, nebudeme se jím dále zabývati.
B. Dva nomogramy

k přímému
rašení rovnice
(A4).
1. Jak zřejmo, vztah (A4) má všeobecný ("kanonický") tvar
.ft. (xl).f3 (X3) +.f.2 (X2) 93 (X3) = 1,
(BI)
dá se tedy dle známých metod lehce zobraziti spojnicovými nomogramy. (Viz na př. [1], [3; 1]).
V následujícím chci podati pouze dva a to takové, při kterých slouží jako odečítací pomňcka
přímka,
v české literatuře pojmenovaná ~nomografickou
přímkou."
Při své všeobecné
metodě návrhu ~spojnicových nomogramů" - viz [2; 3] [2; 4] jsem zobecnil pojem tento a používám pojmu "odečítací
přímka"
[jako speciální případ ~odečítací
křivky"
("Ablesekurve")].
2. Nomogram
v kartézské
soustavě:
(Obr. 2.)
Zde píšeme
(2 -

t2

t) t

+ y=l,

X

1

x_2p

-VZ;-'

y2p

=v

1
Z2'

Použiti
nomogramu:
Z daných hodnot určíme logaritmickým pravítkem X a Y. Odeěítací přímka udává na stupnici pro t hodnotu t a z této X = Vt.
Císelný
příklad:
Volíme stejný příklad jak v článku: Zl =150, Z2 = 90, V = 80,P =3000.
X= 2':;00 1~ =0'5,
Nomogram nám dává t

N

~

=0'833.

0'26.

Z přesného řešení bychom dostali
3. Nomogram
Zde píšeme

y= 2.~

v nomografické

f

=

21;~1 = 0'2639.

soustavě.

(Obr. 3.)

Použití a příklad jako v předcházejícím.
4. Jak zřejmo, doplňují' se oba nomogramy tím, že první se hodí pro hodnoty vzdálenější
od nuly, druhý naopak pro blízké nule. - Ostatně obdrželi bychom též stejnou cestou nomogramy
se stupnicemi přímo pro

Zl

a

Z2,

připouštěli.li bychom "dvojkotoV;an(b:ody

t,

(~r·

Ale těmito jakož i dalšími, které mají jinou odečítací pomůcku než přímku - viz [2, 3] - se
pro nezájem zabývati nebudeme.
C. Dva nomogramy
k řešení
rovnice
(A4) pomocí
"metody
iterací".
1. Jak i z článku p. prof. Tichého
zřejmo, pozůstává "metoda iterací" v tom, že se
z volené hodnoty Xi určí nová Xi + 1 (i = O, 1, 2 ... ) dle
2pV

Xi

+1=

(Zl

+ Z2) V + (Zl -

Z2) ( V -

Xi)

,

která jest lepší než Xi a tak se pokračuje, až se obdrží po několika krocích (~iteracích") správná
hodnota x.
To by bylo možno též při (A4), píšeme·Ii jej ve tvaru
1

ti+l=---------.
Zl V (2 _ t;)

2p

+

Z2

V ti

2p

Tento případ nastane, chceme·Ji zlep.šiti hodnotu t, získanou některým nomogramem, na. více
decimálních míst.
Vhodný tvar vztahu (A4) však dovoluje vypr.acovati. "iterační nomogramy", které udávají
po několika nomografickY
provedených
iteracích - úplně neodvisle od prvních řešení hledané hodnoty, ovšem s přesností dosažitelnou při nomogramech. Tuto přesnost můžeme poč e t ně
zlepšiti.
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2.• Iterační
nomogram"
držíme, navážeme-li na tvar

v kartézské
ti + 1 (2 -

ti

soustavě.

+ 1) +

X
[2p

X=--

V

Obrátili jsme tedy ,v jistém smyslu:postup
vždy
Y2

=

ti

Velmi jednoduchý nomogram ob-

=1

+1

Yi+l'

1
--,

2p
1
Yi+1=-- --o

Zl

Y

'

Z2ti

iterací. Nomogram ukazuje obr. 4.

Použití
nomogramu:
Pro volené to se určí YI• Tím a z daných hodnot jednou
prourčeným X jest dána .iterační přímka I". Tato dává na řešící křivce tI' Tím obdržíme
p
2y ~t .• Iterační přímka II"i.udává t2 atd.
Zz I
Číselný

příklad::

Budiž volen stejný příklad:
p

~3000,

y = 80,

Zl

= 150,

Z2

= 90.

0'833

X=0'5, Yi+1=t('

Volíme hodnoty to = t, tedy velmi nepřesnou .• lterační přímka I" udává tI N 0'21. Tím Y2 = 3-5.
•Itera-ční přímka II" nám udává t2 N 0'26, tedy stejnou hodnotu jako dříve, s jejíž přesností se
uspokojíme.
.
3.• Iterační

nomogram"

v nomografické

Pti-+ 1 (2 - ti + I)

V
P = 2P

soustavě.

+ Qi"t--j'ti +

1=

Zde jest

1,

V

Zl '

Qi

+ 1 = 2i Z2 ti.

P jest tedy zase při všech interacích pevná hodnota. Nomogram ukazuje obr. 5. Použití a číselný
příklad jsou úplně stejné jako u obr. 4.
4. Poněvadž X, resp. P zůstává pevné na dotyčných stupnicích, mohli bychom toho využíti
nomograficky a použíti s vaz e k pap r s k Ů, nakreslený na průhledném papíře, jako odečítací pomucku. Anebo bychom mohli dokonce konstruovati pravítko
- viz k tomu [2; 3J - atd. Ale
poněvadž takové věci by jenom komplikovaly jednoduchý nomogram, nebudeme se jimi dále zabývati.
5. Příklady nám ukázaly, že .iterační nomogramy" po málo krocích udávají stejné hodnoty
jako jiné metody. Chci však ještě jednou podotknouti, že tento postup iterací v nomografickém
rouchu slouží prozatím jako pouhá il us t ra c e početního řešení, ačkoliv myslím, že právě těmito
.iteračními nomogramy" lze řešiti i úlohy, které nejsou řešitelny jinak .. Postup bude teprve tehdy
přísný, dokážeme-li jeho konvergenci
k přesué hodnotě, jak tomu jest při početní metodě iterační - viz [3,2J [4] - resp. odvodíme podmínky, kdy nastane konvergence.

II. Grafické tešení pomocí metody LilIovy.
1. Ačkoliv předcházející řešení se snad hodí k přímému upotřebení v praksi,
bude přesto
snad zajímati grafické řešení - to přímé
a přesné
- pomocí metody Lillovy,
které jest
více teoretického rázu. Jest též umožněno substitucí x = Vt. .
Navažme zase na výraz (A4)!
počtem obdržíme rovnici:

ZI;Z2

t2-zlt+

Lehkým vý-

~ =0.

(A)

Koeficienty můžeme za sebou nanášeti dle
obr. 6. jakožto úsečky .
. Řešení:
Polokruh nad A. D udává v dolním pruseku E - horní F nepřichází v úvahu
EB
- hledané t = B.ti a z toho x = Yt.
Obr. 6. ukazuje přímo kon~trukci v souvislosti s daným lichoběžníkem ~}S iY ®.
2. Důkaz konstrukce: ~ A B E '" ~ E O D,
EB
Bil

==

E B
S•azíme- l'I --

HA

DO
DU
UF=UB-BE'

= t , t ed y

E B -- t X

Zl

2 Z2

,

1936/233

piV

t=-----,

Zl-

ZI---2--

Zit

což lehkým počtem vede k dané rovnici (A):
B. Číselný
příklad:
Jak dříve budIž: Zl =150, zi=90,
p=3000,
V=BO.
Tedy (Zl- zi)/2 = BO,p/ V = 37'5. Udaná konstrukce nám dává: a,'= 21, t = 0'26.
4. K teorii Lillovy
metody viz na př. [3; 1J, [4]. Jak zřejmo, použili jsme v předchozím pouze nejjednoduššího speciálního
případu této všeobecné
metody a to případu
k v adr ati ck é rovnice. (Ohledně vybudování všeobecné metody viz [2; 1J). Aplikaci této metody v elementární geometrii jsem podal v [2; 2], v inženýrství v [2; 5]. Jest si přáti, aby se dostalo
této velmi užitečné metodě většího povšimnutí než doposud.
Literatura.
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k dlleni lichohěžnik11. Zeměměř. Vě,tnik 1936, Č•• 1/4. (K 8edmdesátinám prof. Ing. Dr. teckn. k. c. J08efa Petřika).

Résurné. Deux contributions
au partage
du trapeze.
I. Quelques nomogrammes.
Dans l'introduction (nA") l'auteur transforme l'éqnation (AI) pour le partage du trapeze selon lig.
1, qui a été derivée dans l'article de M. le prof. Ti c h ý (lit. no [6]) en l'équation (A4) qui sert
comme le point de départ pour le snivant. - Dans "E" sont donnés deux "nomogrammes li points
alignés" pour la résolution directe
de l'équation (A4) et savoir l'un dans le systeme cartésien,
l'antre dans le systeme nomographique (fig. 2 et 3). - Dans "e" sont donnés deux nnomogrammes
ďitération," espece en apparence nouvelle, pour la résolution de I'équation (A4) par itérations,
de méme dans les systemes mentionnés (fig. 4 et 5). (Tons ces nomogrammes ont été dérivés
par la méthode générale de l'auteur - voir lit. no [2; 3J [2; 4].) II. Résolution graphique par la
méthode de Lill, - attachée a l'équation (A) du texte tchéque (fig. 6).

'lDr .• Jaroslav Nussberger.;

(Konec. -

Fin.)

Výsledný interferenční děj pak vypadá, jak jest viděti v obr. 3. Zde interferenení čáry
uvnitř zorného pole, ohraničené obdélníkovou konturou horní desky koncového měřítka, vznikly
interferenci paprskll, odrazenýchn a rovinách II a I a ostatní čáry vznikly odrazem na rovinách
III a II.
Z obr. 3 je patrno, iíe jeden systém čar vůči
druhému je posunut. 'roto relativní posunuti měříme
s přesností několika procent - a toto posunutí udává
zlomek půlvlny užité spektrální ěáry, přesahující celý
počet těchto půlvlnek nanesených do zkoušeného rozmčru x. Při výměně spektrální čáry dostáváme obecně
jiný zlomek a tyto zlomky budeme označovati písmenem 7. Vzhledem k tomu, ~e měříme rozměr x, mů~eme psátí
x = (ěíslo celé + zlomek = 7) ~.
V předešlé rovnici neznáme x a uvedené císlo
celé; přímÝm mčřenÍm relativního posuvu čar je dán
zlomek 7. Za předpokladu, že a: známe přesně na 3 p.,
volíme dvlo délky dle nerovností
1'í1

< x < Nz,

kdež J\~z-

Nt

< 3 p..

Stejn}'m nerovnostem vyhovuje též zvolená délka N,
o které víme, že je buď menši, větší neb rovna a:.
Délky N, NI a Ni' jsou velikosti, jež se velmi málo liší od zkoušeného rozměru. Délka
N značí při výpočtu vždy nominální hodnotu. Na pr·.: zkoušime měřítko délky 5'00061 mm.
Pak N +=5'00000 mm a NI = 4'99BOOmm aNi=5·OOlOOmm. Rozdíl Ni - NI vyznačuje vlastně
spolehlivost, přesnost předběžního měřeni zkoušeného mčřítk3. Pro tyto hodnoty nominální pak
poěíHme příslušné zlomky E dle rovnice
N = (číslo celé + zlomek [ED.
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Zlomky pak sestavujeme v tabulky dle ril.zných velikostí N. Následující tabulka
zlomky E pro pět ril.zných velikostí a pro spektrální čáry helia, kryptonu a rtutě.

uvádí

Helium.

červená
žlutá
zelená
fialová

1 mm
2 mm
5 mm
příslušné zlomky E
0'826
0'652
0'131
0879
0"759
0'396
0'478
0'955
0'398
0'771
0-542
0'855

0'413
0'940
0'739
0-38G

čára
čára
čára
čára

0'261
0'793
0'777
0'710

Krypton.
žlutá čára
zelená čára

0'303
0·039

zelenáMra
fialová čára

0'2t4
0'438

0'600
0'078

0'212
Qo157

0'029
0'392

0'058
0'784

0'976
0'751

0-439
0'379

0'878
0'757

Rtuť.
0'488
0-876

Nyní předpokládáme, že zkoušené měřítko velikosti
předpokladu zkoušíme pomocí rovnice
(1

+ Ei) - Z = číslo

celé

x je menší než N a správnost tohoto

+ zlomek

(Z').

Pro takto získané zlomky Z' počítáme hodnoty

M+Z',
kde M nabývá
platí

hodnot 1, 2, 3 ... _Je-li x menší než N, pak pro všechny užité spektrální čáry
(M j

Aj
A2
+ Z') 2
= (Mj + 1,2), 2
= --.. = V .
j

.

Uvedená hodnota V udává, oč je x kratší než N.
Není-li poslední předpoklad splněn, platí případ druhý,
rozdíl počítáme analogicky.
Přesné délky jednotlivých spektrálních čar jsou tyto:

že je x větší než N a příslušn)'

Délka

v p.

zelená čára
fialová čára

0'5460769
0'4358366

červená
žlutá
zelená
fialová

0'6678184
0'5875649
0'5015702
0'4471501

čára
čára
čára
čára

žlutá čára
zelená čára

0'5870946
0'5649592

Uvedené délky vlnové platí pro tak zvané normáZní podmínky: teplota vzduchu
tlak 760 mm, tlak vodních par 10 mm. Změnou tlaku, teploty, neb množstvím vodních
mění délka světelné vlny dle rovnice
A normální
A

-1

_ 273'3 10-ti

-

+ 1 +0'386
B
10-"
000367:, t .

+ 20.

0 C,
par se

_ 0'052 ( _ 10) lo-li
e,.

V předešlé rovnici B značí barometrický tlak, odečtliuýn a rtuťovém barometru, t teplotu
a e tlak vodních par, Tlak vodních par se určuje aspiračním hy~rometrem, kdež se používá
dvou teploměril., z nichž jeden je kol teplo měrné nádobky obalen Jemnou látkou, která se před
měřením omokří. Pokud kol tohoto .mokrého" teploměru proudí vzduch konstantní rychlostí,
na8tává vypařování, jež odebírá teplo, jehož dŮllledkem jest ochlazování, neboli klesá teplota
jednoho teploměru. Když pokles je ustálen, odečítáme teploty na obou a z rozdílu teplot obou
teploměrů pak počítáme tlak e dle příslušných tabulek.
Příklad měření koncového měřítka délky 5 mm dle uvedené metody*).
I. sene měřeni měrky na ocelové desce

*) Dr. J, Nussberger:
akademie XLIII, číslo 14,

+ 16'40

teplota počáteční
teplota konečná
b=749'2mm

t=
t=

Studium

světla

odrazu

0

C,

+ 16'53 oC,

e=l1mm.

na skle
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a oceli.

-

Rozpravy

České

Krypton
1..=0'587,...
E,., •. , ,0'029
I " .•••• 0·200
'I' ....... 0'829

Helium
1..=0'501,..
0'889
0'470
0'919

I..=:O'447/L
0'855
0'750
(}105

, A= <r565 ',...
0'892
0'475
0'917

+ 1'). ~ ...•.. 0'2433 ,...
(1 + 1'). ~ ... , .. 0'5369
(2 + 1/). ~ ...•.• 0'8804
(8 + 1'). ~ ...... 1'1240
(4 + 1') • ~ .•.•.• 1"4175
(O

Rtuť

1..=0'587,...
0'896
0'475
0'921

1..=0'668p.
0'181
0'350
0'781

0'2590,... 0'0285 ,... 0'2305,...

0·2706p.

O'2608p.

0'5415

0'2474

0'4818

0'5644-

0'5974

0'8240

0'4712

0'7820

0'8581

0'9886

1'1065

0'6951

0'9828

1'l519

1'2625

1'8889

0'9189

1'2886

1'4457

1'5964.

1..=0'486,...
0'879
I
0'850
1' •••••• 0'029

E

,

1..=0'546 P.
0'489
0'625
0'814

+ 1') . ; ' •.... 0'0068,...
(1 + 1') • ~., ..•• 0'2242
T
(2 + 1') . 2' ;.,. ,0'4422
(8 + 1'), ;~ .. ", .0'6601
(4 + 1') • ~ .• , ••. 0'8780
(O

ú'2222 P.

0'4958

+
+

teplota počáteční t =
16'45° C
teplota konečná t =
16'62° C
b = 750'0 mm
e = 10'5 mm.
Krypton
1..=0'587,...
1/., ... ,0,804
(O

+ 1/). ~ 0'2360,...

0'2520

(1

+ I'), ~ 0'5295

0'5344

(2

+ 1/),

0'8169

; 0'8281

Rtuť

Helium
A=(}501,...
0'039

1..=0'447,...
0'005

1..=0'565,...
0'892

0'0011 p.

P.

0'0098 P.

1..=0'587,...
0'871

A= (}668 ,...
0'780

0'2559,...

0'2604 P.

0'5497

0'5948
0,9288 .

1..=0'486,...
Z', •. , .. 0'079

1..=0'546 P.
0'889

(O +.l/) ; 0'0+72,...

0'2~27 P.

(1

+ 1') ';0'2351

<r5158

(2

+ 1') ;

0'7888.

0:4531

III. serie měření měrky na ocelové desce

+
+

teplota počáteční t = 16'48° C
teplota konečná t =
16'45° C
b= 750'8 mm
e=l1 mm.
Krypton
A=0'587 ,...
1/,., ... 0'882

A'

0'565 P.
0'900

A= 0'447 P.
0'006

Helium
A = 0'501 P.
O'OW
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1..= 0'587 p.'
0'875 '

A= 0'668 P.
0'778

+ I').
(1 + l').
(2 + l') .
(O

; 0'2484 fJo 0'2542 fJo 0'0013 fJo 0'0000

0'2671 fJo O'2598fJo

; 0'5469

0'5367

0"2249

0'2508

0'5509

0'5938

; 0'8455

0'8192

0'4485

0'5016

0'8447

0·9278.

Rtuť
A=0'54.6 fJo

A=0'435fJo
l' .• ",.

0'081

0'800

+ l') ; 0'0177 fJo
(1 + I') ~ 0'2356
(2 + I') !:.- 0'4535
. 2
(O

0'2184 fl

0'4914

;
Z předešlého je patrno, že hodnoty v okolí 0'24 fJoodpovídají hledanému V a po redukci
Jednotlivých hodnot na společnou hodnotil
16'40oC, obddíme řadu, jejíž aritmetický průměr
nám definuje hledané V, jež udává rozdíl délky a délky měrky zkoušené,

+

serie I.
V při

t

serie II.

= 16.40° C

na teplotu
0'2433
0·2579
0'2453
0'227H
0'2663
(}2555
0'2178
0'2147

I
I

+
+

korekce
16'40° C

0'0000

V pH

+ 16'45°C korekce
teplotu + 16'40° C

t=

na
0'23flO
O 250ii
0'2219
02564
0'2503
0'2534
0'22(;7
0'2330

1+

serie III.
při t =
16'43° C korekce na teplotu
6'40° C
0'2484
0'2542
0'2249'
0'2508
{)·0023.
0'2671
U'25m;
0'2356
0,21813

+

V =

+]

I

0'0029

J

I

+

Aritmetický prumer uvedených hodnot po odečtení průměrné korekce 0'0013 fJopro I.
a daný řád dává pak nejpravděpodobnější
hodnotu pro V při
16'400C

+

V=0·244fJo·

Jak již bylo dříve řečeno a udáno ve speciální tabulce, je možno vzhledem k řadě přícm měřiti přímo jen do jistýeh vzdáleností, jež prakticky nepřesahují velikost jednoho decimetrll. Při měřítkách delších postupujeme tak, že 'vyměříme měřítko do jednoho decimetru
a pak na' horní rovinu tohoto měřítka navazujeme měření další. Tímto způsobem můžeme dojíti
až metrových vzdáleností a i větších. Tento zplisob však je ve!mi zdlouhavý a vyžaduje též
aparatury
velmi komplikované
a proto bylo nalezeno nové řesení pro aplikaci interference
světla pro vzdálenosti veliké.
Nejnovější metodou pro měření velikých vzdáleností jest .metoda V ai s a I li.h o, Základem
při těchto měřeních již není délka světelné vlny, tedy veliěina řádu poloviny mikronn, nýbrž
jednometrové měřítko ČlÍrkové neb koncové. Toto měřítko je pl:'edem vyměřeno na komparátoru porovnáním s měřítkem normálním neb interferencí
světla,' jak bylo dříve vysvětleno.
Metoda prof. Vaisalli. je zařízení velmi jednoduché. Vychází ze základní vzdálenosti jednometrové a dospívá až ke vzdálenostem stometrovým, Princip této metody vyznačuje obr. 4.
V obrázku značí St zdroj světla - malá lampička wolframová, 'Lt objektiv, v jehož
ohnisku jest umístěn zdroj St. Objektiv LI dává systém rovnoběžných paprskli, z nichž pomocí
dvou otvorů MI a M2 získáváme dva paprsky, jež považujeme za. dvojici koherentních paprskll.,
tedy dvojice po setkání schopná interference. Po odrazu na ti'ech rovinných zrcadlech A, B, O
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paprsky procházejí druhou čočkou L2 a v ohnisku této S~ pozorujeme pak interferenční děj.
P/ivodní metoda pracuje s ohybem svčtla na obdélníkovych otvorech Ml a M2• Tyto efekty
je možno nahraditi kteroukoli jinou metodou, dávající dva systémy koherentních paprskil..
Z předešlých úvah je patmo, že interferenční děj při užití bílého světla je patrný jen,
pokud dráhový rozdíl je menší než několik mikronil.. Z obr. 4 vypočítáme si lehko závislost
vzdáleností, jež jednotlivé paprsky proběhnou. Rozdíl počítáme od dvou paralelních rovin;
roviny stinítka a, kde jsou dvě štěrbiny Ml lt Mz lt roviny ~. Obě uvedené roviny jsou kolmy
na směr paprskll. a spolu rovnoběžny. Hledauý dráhový rozdíl je dán rozdílem úseček .11 - .12'
Z příslušných trojúhelníkll. pak plyne vztah mezi rozilílem dráhovým a vzdáleností tří
zrcadel e1 a e2
.11 = e] • cos 'P,
.12 = e2 • cos <p.
V předešlých rovnicích je cos tp blízké je,lnotce, pončvadž paprsky orientujeme vždy
skoro kolmo na rovinná zrcadla. Z rovnic je pak přímo patrno, že dráhový rozdíl je přímo
úměrný - prakticky totožný - s rozdílem vzdáleností. Pokud užijeme bílého světla a ustavíme zrcadla A, B, C spolu rovnoběžně, vyskytnou se interferenční čáry jen tehdy, pokud
vzdálenosti e] a e2 se liší o méně než o několik tisícin milimetrli. Poněvadž teoreticky vzdálenost tří zrcadel není nijak omezena, můžeme pak stanoviti poměr vzdáleností tří zrcadel
A, B, C do ~é velikosti, pokud intensita interferenčních čar jest oku znatelná. Posavadní pokusy s touto metodou vedly do vzdáleností 200 m.
Vlastní aplikace uvedené metody spočívá v následujícím. Vycházíme ze základní vzdálenosti zrcadel A, B, lt třetí zrcadlo C ustavíme tak, ltby vzdálenost A, C byla celistvým násobkem
vzdálenosti A, B. Pokud chod paprskll. bude takový, jak vyznačuje schematicky obr. 4, miižeme
zrcadlo C ustaviti tak, že zrcadlo B je přesně v polovině vzdálenosti A, C. Užijeme-li však
mnohonásobného odrazu mezi zrcadly A, B. mlHemc C ustaviti tak, aby vzdálenost A C byla
mnohonásobkem vzdálenosti A, B. Obr. 5 představuje chod paprskli při měření, kde vzdálenost A C je trojnásobkem vzdálenosti A B.
Interferenci pozorujeme tehdy, pokud ddhový rozdíl Sl Ml B A S2 a S M2 C B S2 odpovídá
maximálni vzdálenosti viditelnosti užitého světla. Při spektrálních čarách tento rozdíl drah
by byl řádu decimetru, při užití bílého svčtla několik mikronll..
Prvým úkolem v této metodě jest určení přesné vzdálenosti dvou zrcadel A, B. Pll.vodní
měření se provádělo pomocí křemenného koncového měřítka délky jednoho metru, se sférickým
zakončením. Takováto měřítka měřil jednak autor a též byly soustavně zkoušeny pomocí interference finským fysikem Kukkamakim r. 1933. Pro všechna tato měřítka volena obecná forma.
definiční rovnice
L =1m
x
(t - 20) . a
(t - 20)2. ~ - (B - 760). y.

+ +

+

+

V předešlé rovnici je x odchylka měřítka při normální teplotě
20° C a při tlaku
B = 760 mm, a a ~ známé koeficienty roztažnosti tepelné, II y představuje koeficient na tlak.
Koncová měřítka křemenná jsou totiž provedena jako dutý válec křemenný, uzavřený sférickými plochami a při tomto provedení se mění jeho délka s tlakem. PH změně tlaku o 1 mm
mění se délka měřítka v rozsahu
0'005 flo až 0'001 flo'
K stejné přesnosti dospějeme, když užijeme uspořádání metody tak. zvaných mechanických
dotykil.. Při tomto uspořádání vyjádříme vzdálenost dvou zrcadel A a B pomocí čárkové míry
přímo navázané na z>ikladní délkový prototyp.
U nás takový přístroj je v laboratořích ústředního inspektorátu a jeho maximální možnost
využití bude vyzkoušena na proponované základně geodetické ve Hvězdě.
Z uvedeného je patrno, že Vaisiilaho metoda se liší podstatně od dřívějších metod interferenčních, kde pomocnou jednotkou jsou délky spektrálních čar. Těmito délkami jsou pak
měřeny a vyjadr'ovány zkoušené délky, zkoušená měřítka. VaislHaho metoda považuje za
jednotku vzdálenost dvon zrcadel A, B, a při tomto iIlěření je vlastním základním měřítkem
buď uvedené křemenné měřítko koncové, neb pomocné měřítko čárkové. Jnterference je užito
jen ke zjištění vzájemné vzdálenosti zrcadel, neb k stanovení poměru A B 1B C = k, kde k je
1 neb 1/2' Přesnost měření velikých vzdáleností interferencí světla vede k přesnosti, jež zllstávl1
stálá pro všechny velikosti a je dána hodnotou 1/10,000.000 = 10-7• V dll.sledku toho je možno
považovati toto zařízení za základnový přístroj největší přesnosti.
Rés'Umé. Les applic a ti ons te chniq ues d'in terféren
c e d e 180Iumiere. Les mesurages modernes des distances le plus précises basent sur les notions élémentaires de 180science optiqne.
Lors de mesumge absolu de regles a bouts nous considérons les longuenrs des différents raies
spectraux comme des nnités auxiliaires. En principe, nons déterminons le nombre des ondes de
lnmiěre rentrant dans l'espace ďessai. Comme les ondes de lumiere ne sont que d'ordre de O,OO05mm
il y a lieu de déterminer ces grands chiffres par une méthode indirecte - savoir 180méthode BenÓit.
Pour les mesurages dans 180géodésie on emploie l'interférence de la lumiěre, mais dans ce cas
l'nnité n'est pas représentée par la longueur de l'onde de lumiěre, mais la mesnre de base est regle
a bouts ou le rěgle a traits (1m). Au moyen de cette mesure, nous mesurons 180dist80nce entre deux
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glaces paralleles (A, B) et par un procédé optJque, nous reportons ensuite cette distance par multiplication aux distances toujours plus grandes (O). La relation AB : BO est ensuite déterminée par
l'interférence de 180 lumiěre. Lors de ces mesurage, nous estimons 180 relation précise au moyen de
nombre des franges ďinterférence dans la lumiěre blanche. La précision relativ~ de ce mesurage
(A, O) corresponde a 180 précision de 180 détermination de la distance A B.

VI. ~ongres Mezinárodní Unie geodeticko ..geofysikálních
.
Sdružení (Associací) v Edinburku.
Prof. Dr. A. Semerád.

Všeobecnosti.

Me zinárodní
Unie geodeticko-geofysikálních
Sdružení
jest
součástí nově organisované Mezi ná ro d ní ni d y b ad atel ské (C on sei! in t ernational
des Recherches),
která tvoří vrcholné mezinárodní vědecké těleso pro pěstování přírodních
věd, založené v r. 1919 a nově ustavené v r. 1926. Člení se dosud na l:l mezinárodních vědeckých Unií.
. Mezinárodní
Unie geodeticko-geofysikální
se skládá z Národních
komitétů
geo d et ic k o - ge o fy sik ál ních jednotlivých zúčastněných států, kteréžto Národní komitéty vysílají do institucí této Unie své delegáty. Členové národních komitétů sestávají částečně ze členů
příslušných vědeckých odborů Národní rady badatelské a částečně ze členů volených na plenárních
schůzích komitétu.
Mezinárodní Unie geodeticko-geofysikální sestává dosud z mezinárodních Sdružení (Associací) pro: 1. geodésii, 2. seismologii, 3. meteorologii, 4. pro zemský magnetismus a zemskou
elektřinu, 5. fysikálnou oceanografii, 6. vulkanologii, 7. vědeckou hydrologii.
Unie konala dosud tyto kongresy: I. r. 1922 v Římě za účasti 5 států, II. r. 1924 v Madridě za účasti 25 států, III. r. 1927 v Praze za účasti 30 stáhl, IV. r. 1930 ve Stockholmu za
účasti 37 států, V. r. 1933 v Lisaboně za účasti 36 států.
Šestý kongres Unie geodeticko-geofysikálné konal se letos v době od 14.-25. září v Edinburku za účasti 34 států, mezi nimi Ceskoslovenska se 6 delegáty. Nově přistoupilo Rusko - SSSR
a přislíbilo účast Turecko. Některé státy z finančních důvodů vystoupily.
V Unii jsou nyní zastoupeny tyto státy: Argentina, Belgie, Brazilie, Bulharsko, Kanada,
Čile, Dánsko, Egypt, Ekvátor, Španělsko, Spojené Státy severoamerické, Finsko, Francie, Velká
Britanie, Řecko, Maďarsko, Italie, Japonsko, Maroko, ~exiko, Norsko, Nový Zeland, Holandsko,
Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Siam, SSSR, Svédsko, Švýcary, Československo, Tunis,
Unie jihoafrická, Uraguay a Jugoslavie.
Unie dnes zahrnuje celý geodeticko-geofysikálný intelektuálný svět a svými institucemi sprostředkuje činnost všech těchto badatelských prací, jež zasahují i do řady příbuzných vědeckých
ohorů. Působí záměrně i do technického a veřejného života mezinárodními směrnicemi, podává
vědecké základy pro technická podnikání a zasluhuje pozornosti i podpory. Jest tudíž účelno
naši technickou veřejnost o její práci informovatI.
Jednotlivá sdružení (associace) jsou samostatná, obsáhlá vědecká tělesa s desítkami komisí
a subkomisí a nelze na jednom kongresu současně práce všech sdružení sledovati. Jen pro některé
otázky jsou zřízeny smíšené komise ze zájemných sdružení pro zeměpisné šířky, délky a pro čas.
Proto se konají sjezdy celé Unie, aby se redukovalo opakování téže látky a umožnilo se společné
projednávání odborníky ve smíšené komisi, kteří jsou současně přítomni.
Zde pojednáme jen o záležitostech Mezinárodního
Sdružení
pro geodésii,
jež podává geodetické vědecké základy a stanoví mezinárodní vědecké předpisy ku provádění geodetických prací a zasahuje i jinak do různých oborů techniky. Mezinárodní
Sdružení
pro
geodésii
jest analogií bývalé Associace geodetické, založené r. 1867 co středoevropské sdružení,
jež bylo r. 18S7 rozšířeno v Mezinárodní Sdružení pro geodesii; konalo r. 1912 poslední sedmnácté
valné shromáždění (kongres v Hamburku) a pak se během světové války rozpadlo. Teprve po
ukončení války byla provedena nová velikorysá organisace celého uspořádání mezinárodních
vědeckých styků, zmíněných v úvodu.
Mezinárodní Sdružení pro geodesii má včele předsednictvo
(le Bureau) takto sestavené:
president t. č. prof. F. A. Vening-Meinesz
(Holandsko), vicepresident prof. E. Soler (Italie),
sir Gerald-Lenox
Conyngham
(Anglie), generální sekretář gen. George Perrier
(Francie).
Sekretariát jest zřízen v PaHži, 9 okres - 19 Rue Aubert, kde jest seskupena veškerá administrativa pod vedením generálního sekretáře.
Výkonný
komitét
(Comité exécutif) sestává ze čtyř volených členů z různých zemí vedle
členu předsednictva. V Edinburku byli nově zvoleni: pp. J. Maury (Belgie), pl. Klingen berg
(Norsko) a dále působí: pp. Dr. L 110m
bert (Spojené státy severoamerické), prof. W eig e I (Polsko).
Permanentní
komise (Commission pormanente) se skládá z předsednictvá a každý stát
do ní vysílá jednoho delegáta; má se scházeti v případě potřéby mezi zasedáním kongresu nebo
projednává naléhavé otázky písemně.
Kongres
(valné shromáždění - Aspemblée générale) obstará ř{zení otázek vědeckých a
konečné usneseni otázek administrativních.
O administrativní činnosti v uplynulém tříletí byla vydána tisková zpráva; pojednáme tu
tedy jen o záležitostech na kongresu projednaných a o průběhu kongresu.
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Associace geodetická vydává periodické publikace:
a) "Bulletm géodésique" jako orgán, v němž se uveřejňují

vědecké práce a informační
články; sestává z ročníků od 1922 do 1~35.
/J) "Travallx de l'Associacion internationale de Géodésie" o vykonaných 8ouborných pracech
se svazky I. až XI.
c) "Tabulky geodetické a pomocné spisy", vydávané příležitostně dle potřeby.
d) Nově pristupuje "Bibliographie géodésique internationale". Díl I. pro léta 1928-1~30.
Paříž 1935.
Již před sjezdem byly vykonány pečlivé přípravy. Sekretariát Sdružení pro geodésii v Paříži
rozeslal již v listopadu 1935 oběžníky, v nichž žádal od každého národního komitétu pro geodésii
a geofysiku látku těchto oborů, která má býti dána na pořad jednání kongresu a sdélení údajů,
potřebných pro zprávu generálního sekretáí·e. Byla vyžádána terminovaně zpráva Národního komitétu (Rapport national) o činnosti v uplynulém tříletí mezi 1. lednem 1933 až 1. lednem 193G a
dále zaslání látky pro generelní zpr.ivy (Rapports généraux) příslušným zpravodajům pro kongres
v Edinburku. Organisační komitét anglický vykonal přípravy pro cestu a ubytování účastníků
kongresu. Včasně byl rozeslán pořad kongresn a umísténí jednotlivých associací.
Společné schůze unie geodeticko-geofysikálné se konaly v aule university Edinburkské, jež
jést v samostatné monumentální budově Mac Ewan Hall, daru průmyslníka téhož jména universitě.
Informační místnosti a korespondenční a společenská místnost byly v přízemí staré universitni
budovy (Old Colledge).
Jednáni associace geodetické byla položena do blízké budovy Geografického institutu i s řadou
jiných associací. Zde byly i úřadovny předsednictva a čítárna pro účastníky. Pro účastníky bylo
pečlivě vše připraveno a patří britskému komitétu a jeho predsedovi p. prof. S. C h ap m a n o v i
naše díky i za laskavé uvedeni do rodiny.
Kongres byl proložen pro změnu a ku seznámení se osobnímu i s Edinburkem a se Skotskem řadou recepcí a exkursemi v městě i v okolí a v širším kraji Skotska.
Slavnostní zahájeni kongresu bylo 17. září v 10'30 hod. jako první valné shromáždění celé
Mezinárodní Unie geodetickc-geofysikálné ve zmíněné Mac Ewan Hall s pořadem:
'
Po intonanci na varhany Sil' W. Br'agg, president Royal society, uvítal účastníky jménem
J. V. krále
Eduarda
VIII., dále Lord Provost,
vicekancléř, přednesl uvítání v reci humoristicky proložené, jménem university a prof. W. Th. ď Arcy jménem Royal society v Edinburku.
P. W. Bowie, president Unie, odpověděl díkůvzdáním za Mezinárodní Uniigeodeticko-geofysikálnou.
Poté byl p. W. Bowie slavnostně promován na čestného doktora university Edinburkské.
Vlastní jednání Associace geodetick9 začalo již 16. zátí a bylo rozděleno na podání zpráv
generelních zpravodajů, na něž se připojily příslušné diskuse a na jednání v odborných komisích
a subkomisích, případně smíšených komisích, kde byly usneseny re.oluce a přání, votovaná pa.k
T plenární schůzi se zprávou příslušného referenta komise.
(Pok.,,,č. - A ouivl'e.)

Zprávy odborné.
Geodetické sbírky Technického musea čs. v Praze.
Navazuje na svou poslední zprávu o stavu sbírek geodetické skupiny Technického musea.
čs., uveřejněnou v Zeměměřičském Věstníku, roč. 1933, str. 15!:\ a vztahující se k 1. září 1933,
podávám zprávu o vzrůstu sbírek tohoto oddělení za další tříletí.
Ke dni 1. září 1936 přibylo 5& strojů, 70 knih, 173 map. děl. Do přírůstku nejsou započítány nové ročníky časopisů a publikací, ať pravidelné či nepravidelně vydávaných, i doplňování
těchto edicí ročníky a čísly dosud postrádanými. Z periodik pravidelně docházejí: Zeměměřičský
Věstník, Říše hvězd, Zeměpisný sborník a Výroční zprávy Vojenského zeměpisného ústavu.
Ze strojů přibylo zejména: sbírka strojů a přístrojů z let 9.si osmdesátých, věnovaná I. st.
průmyslovou školou v Praze (mezi nimi na pro tachymetr Starke-Tichý z roku 1894), výměnou
získán tachymetr s optickým klínem a log. lati, konstrukce Tichý-Ott (stroj tento byl vyhotoven
v jediném exempláři r. 1899), Lukešův závěsný goniometr a originál Uranoskopu prof. A. Macha
z r. 1901. Z knih možno jmenovati: Bruschius: Griindliche Beschreibung des E'ichtel-Gebirges
1683, Bartolomeides: Geograffia aneb Wypsaní., Banská Bystrica 179!:\, Voigteln: Geometria subterranea 1730, Merian: Topographia B. M. & S. (faksimile) - vše ze Zajíčkovy knihovny, několik
geodesií a pod. Mnoho map, zejména Čech a Moravy, bylo zakoupeno z knihovny Thun-Hohensteinské a Zajíčkovy. Dále koupeno: Fabriciova mapa Moravy, vyd. Orteliovo z r. 1573, Speed
John: Bohemia z r. 1626, .Tan~on: Bohemia 1681. Od Geografického ústavu Karlovy university
darem: Monumenta Cartographica II, Miillerova mapa Cech velká a Miiller·Wielandova mapa.
Značným obohacením sbírek bylo zakoupení různých atlasů, na př.: Julien 1760, Mercator: Atlas
minor 1609, Orteliův 15!:\9, Velký dvoudílný H()~nnův 1753-1759 (Kč 3.500); Van der Bruggen
1739, Zatta 1782 atd.
..
.
Sbírka diapositivů čítá 130 čísel (o vývoji mapy Čech). Poslední dobou vyhotoveny byly
lístkové seznamy map. Nyní pracuje Ing. C. Vladimír Svoboda na lístkovém katalogu knihovny
geodetické skupiny. Bývalí spolupracovníci a horliví pomocníci skupiny Ing. Průša, Ing. B,ijáček
a Ing. Nežerka vstoupili do prakse a opustili Prahu. Nicméně zůstali stále ve styku se skupinou.
Sbírek musejních bylo dosti používáno k účelům studijním a nyní po zavedení doktorátu ze
zeměměřičského studia bude se skupina moci v dohledné době pochlubiti i vědeckými pracemi
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svých spolupracovníků. Pilně se také pracuj e na soupisu map země české, bohužel práce nepo
kračuje tak rychle, jak by si zasloužila.
Bolestným bodem jest netečnost, s jakou se chová velká většina našich odborníků ke geodetické skupině Technického musea. Návštěva z kruhů geodesii blízkých je velmi skrovná. Pravidelný kádr návštěvníků tvoří pouze posluchači "Dějin měření a zeměměřičství" na pražském
vysokém učení technickém.
Jiným bolestným bodem skupiny je nepatrný počet členstva. Z celkového počtu členů 79 - připadá na M. aut. civilní techniky 33, veřejné a soukromé měřičské úředníky 25. profesory
a asistenty vysokých škol 9, důstojníky O, studenty 1, spolky 4 a bez bližšího udání 4. Tato zarážející neúčast nedá se vysvětliti poukazem na finanční krisi, vždyť členský příspěvek činného
člena ve spolku Technického musea čs. je pouze Kč 21'- ročně (zápisné Kč 5'-, konto pošt.
spoř. 14.297). Spíše by poukazovala na krisi morální a nedostatek pochopení a lásky k vlastnímu
povolání. Bez podpory a spolupráce většiny našich odborníků geodetických a měřičských nebude
nikdy možno zaříditi důstojné oddělení československé geodesie v nové budově Technického musea
čs. A protože se stavbou této nové budovy se začne již v příštím roce, apeluji znovu na všechny
příslušníky našeho oboru, aby se stali členy naší skupiny. Stačí dopsati na adresu Technické museum
čs. v Praze IV, které sdělí a zašle všechny informace.
V podzimním a zimním období jsou sbírky musea v jeho provisoriu - Schwarzenberském
paláci na Hradčanském náměstí v Praze IV - přístupny ve středu a v sobotu od 11. do 16. hod.
a v neděli od 9. do 17. hod. Podepsaný předseda geodetické skupiny je v geodetickém oddělení
musea přítomen každou neděli od 11 do 13 hod., jinak bývá přítomen Ing. C. Vladimír Svoboda.
Bon. Doc. Ing. Gustav Vejšický.
Poznámka
redakce:
Výzva a upozornění p. autora nechť zapůsobí na naše kolegy. Je
samozřejmou povinností každého našeho stavovského příslušníka, aby podpořil budování geodetických sbírek Technického musea. Tou nejmenší účasti na tomto budování je členství v Technickém
museu, spojeué s nepatrným vydáním. Další povinností je přispívati k r07množení sbírek. Kolegové
jistě mají mnoho příležitosti objeviti ve svém působišti staré měřicí stroje, mapy. přístroje a pomůcky počitací a p., jakož i zápisy, vztahující se k historii zeměměřičstvi. Ušlechtilá a nezištná
snaha doc. Ing. Vejšického, zvýšiti význam geodetických sbírek Technického mus.ea,.[zasluhuje
plné podpory zeměměřičských inženýrů.

Recense.
Prof. Dr. techn. Karel Dusl. Diferenciální
geometrie
pro posluchače zeměměřičského
inž., Praha 1935. Vydáno litograficky nákladem Ústřední vydavatelské komise při českém vys.
učení techn. v Praze:
Kniha obsahuje celkem 173 strany. Devět prvních kapitol pojednává o diferenciální geometrii
kiivek rovinných, další tři jsou věnovány křivkám prostorovým. Vlastní jádro spisu tvoří oddíl C,
pojednávající o diferenciální geometrii ploch. Plochy uvažuje autor ve výjádření parametrickém,
v němž se jeví příslušné věty a jejich od:vození velmi názorně, takže mu lze dáti přednost před
vyjádřením jednou rovnicí v kartézských souřadnicích.
Odstavce D a E jsou věnovány speciálnějším úvahám z teorie ploch, t. j. jednak problému
zobrazování plochy na plochu, jednak fundamentálním rovnicím teorie ploch: rovnicím GaussCodazziho a větě Bonnetově.
Kniha obsahuje 101 přehledně provedený obraze~ a hojnost materiálu pi'fkladového a hodí
se nejen studujícímzeměměř. inženýrství, jakožto nutná příprava k porozumění vyšším problémům
geodetickým, ale i všem, kteří hodlají své zeměměřičské vzdělání prohloubiti po stránce geometricko-matematické.
Fiala.
Vzorce pozemnoknižných
návrhov a zápisov do pozemkovej
knihy na Slovensku a Podkarp.
Rusi, sostavili Alojz Navrátil, vrch. súd. kanc. kontrolor v. v. a Dr. Hugo
Tll.nzer, advokát v Košiciach. Gena Kč 90'-.
Dielo obsahuje stručné, ale úplné pokyny pre riadne spisovanie pozemnoknižných žiadosti,
60 praktických vzorcov pre riízne pozemnoknižné návrhy a vyše 270 vzorcov pre zápisy do pozemkovej knihy, celkoin 320 stránok v slovenčine.
Vzorce návrh'oy sú upravené tak, že obsahujú vždy úplný zápis do pozemk. knihy, preto je
možné návrhy, pre ktoré niet vo sbierke žiadného samostatného vzorca, upraviť vel'mi snadno
podra prislušnébo zápisu do pozemkovej knihy.
Vzorce odpovedajú teraz platným predpisom a zásadám, sledovaným justičnou správou vo
veciach pozemnoknižných. Tam, kde doterajší postup pri spisovaní žiadosti nesúhlasí úplne s pozemnoknižným právom, pripojili póvodcovia prislušné upozornenia.
Pokyny obsahujú všeobecné pravidl'a o spisovan! návrhov, ich forme, obsahu a o prílohách,
ako i o poplatkoch v tom rozsahu, v akom sú v praxi zpravidla potrehné. Vzorce zápisov pojednávajú o všetkých zápisoch v pozemkovejknihe na liste A, B a C,nech i(!e o vklad, záznam,
ospravedlnenie. poznámku, opravu a pod. podra ustanovení pozemnoknižnéhoa jednacieho poriadku
alebo iných zvláštnych zákonov a nariadení.
.
.
Dielo je velmi cenné, preto ju min. sprav. schválilo tiež výn. zo dňa 30. nov. 1933,
č. 56.262/33-8, aby sa tejto sbierky užívalo pri zápisoch do pozemkovej knihy u súdov v zemi
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Slovenskej
Liitzowova

a Podkarpatoruskej.

Kniha

vyšla v právnickom

knihkup.

a naklad.

35. -

V. LinharUPraha
II,
Ing. Ed. Jelínek.

Sbírka příkladu knihovních a usnesení,

Dr. .T. V. B o h u s I a v-A.
Ha rt m a n n,
Praha 1932, Kč 120'-.
Systemat.ický
výklad knihovního
práva a vyčerpávající
sbírka
vzorců (341). Osmé vydáni
t.éto nejrozšiřenější
odborné přiručky
ve věcech intabulačnich
dopornčuje
samo. I toto hodnotné
ft obsáhlé
dílo (stran 600, v polokož. vazbě) je min. spravedlnosti
schváleno pro úřední potřebu
a
bylo uloženo
soudům výn. ze dne 14. září 1924, Č. 1567/24 a ze dne 27. brezna 1928, Č. 462/28
pres., aby toto dílo zařadily do úřední knihovny.
Ing. Ed. Jelínek.

8. vydání,

Vyšlé knihy.
F. Č u ř I k: Počet vyrovnávací methoda nejmenšlch čtvercú v nauce a užiti. Praha 1936. Nákladem Čes.
Matice technické. Str. :<48.
Ing. St. ]. Ne d e I j k o v I č: r80p;8TcKa Bem6alba, npBH )];eo, HHCTpYM8HTHH TepeHcKH Pll)];OBIiI.
Oeodetska vežban]a. (Cvičeni z geodesle), prvnf díl: Instrumenty a práce v terénu. Beograd 1936, stran 282, rozměr
knihy 17'5X24'5cm cena brož. 40 dinarú, tisk v cyri1ici. Knihu lze koupiti u Inž. Ilije Žlvkoviée ý Bělehradě, Ul. Adm·
Geprata 68.
HaytIHO-IiICCJI8p;OBaT8JIOKIiIll: HHCTIlTYT aapowoTocLeMKII (Naučno - izsledovatělskij institut aerolotosjemki) vydal:
1. AapOWOToCL8MKa, C60PHIlK cTaT8ií: (Aerofotosjemka, sbornik statěj. Aerofotoměřenl, sbornfk
článkú): Seš. I, Leningrad 1934, stran 155, cena 5 rublú, neváz. seš. n, Leningrad 1934, stran 133, cena 5 rubW.
neváz., seš. III, Lenlngrad 1935, stran 146, cena 8 rublú neváz. Rozměr publikací 15X22'5 am. 2. A. K. IIpoHHH:
PYKOBO)];CTBOno p;8WH$pBpOBaHIlIO JI8CHIdX8apocHIlMKOB. (A. K.P r o n in: Rnkovodstvo po dešifrirovaiju
lesnych aerosnimkov. Příručka pro dešifrování lesnícn aerosnímkú.). Moskva 1935, stran 1I7, rozměr 27X20 cm,
váz., cena 4 r.
K o II e k t i v r a b o.t n i k o v vozdušnoj stěreofotosjemki (Sdruženf pracovnik!! leteckého stereofotoměřenl): M8TO)];IlKa H T8XHBKa B03p;YWHOií: cT8peo(lloTocLeMKII. Moskva-Leningrad 1936, stran lID, rozměr
17'5X27 cm, váz. cena 2'60 rub.
Trully
centralnogo
naučno-izsled.
institut
a geodezii, aer08jemki i kartografii; svazek 14:
IIHm. A. C. JypK8BlltI:
Cnen;lIaJIH08
060pY)];OB8HH8 no napaJIilaKTHtI80Ko:!i
nOJIIU'OHOM8TPHH
II H III KJIaCca. (Inž. A. S. ]urkěvié: Speclalnoje oborudovanije po parallaktičeskoj
poligonometrii II i III
klassa.) Moskva-Leningrad 1936, stran 17 s 24 přílohamí, rozměr 17'5X255 cm, brož., cena 5 rublú.

Odborná pojednání
Vojenské

technické

v časopisech.

zprávy č. 11: Kap. RNC. Chyška:

Teorie zobrazení mapy ve světle matematické
analysy.
.
Joumal de.s .géometres experts et topographes fran~ls, č. 193 (novembr~): K i II i c k: Compte-rendu des
sceances· du Comlte Permanent II Belgrade J<·er.Dan g e r: Bornage. R. Ma r t ln: Coup ďoell ďensemble sllr
la Photogrammétrie Aérienne et Terrestre. Fin z: Stéreo-Clné-camera aux ]eux Olympiques.
Rlvlsta del catasto e del servlzl tecnlcl erarlall.
Roč. I I I. é I s. I. Ing. dr. Bel f i o r e: Výškopisné
doplňováni plánú metodou letec. fotogram. Dr. Ji e I o c h: Grafické řešeni ucholku pyramidy. Dr. Ing. C a I a pa:
Polohopisné a výškopisné uréení bodú pouze pomoci měř. úhh'l. Prof. dr .. Medici:
úro kování ve vceňovánf.
Dr. Ing. Ma r i ni: Pozemková daň a katastr ve Francii. Čís. 2. Dr. Ing. Tuc ci: Nový francouzský zákon
o vyvlastňovánl k účell1m veřejným. Dr. Ing. S o I a i ni: Studium některých moderních mětlckých pfístrojii
(pokrač. v č. 3.). Dr. Ing. B e II i o r e: Výměra a tvar územ! na leteckých sOlmcích. Dr. Ing. Par o li: Ještě ()
cnybách optického měření vzdálenosti. Ing. Dr. B u c c h í C h: Nové pozemkové knIhy v Německu. V tomto člsle
referuje se o článku: Renovace a regenerace map katastrálních čfs. I. 1936 Zeměmét. Věstnlku. Čís. 3. Dr. Ing.
B e II i o r e : FOlogrammetrie ve SlUŽbách kolonia!. mapování (pokrač. Y Č. 4.). é I s. 4. Dr. Ing. Tuc ci: Práce
~ při.spěvky katastrální služby v oblasti fotogrammetrie letecké. Dr. Faru II i: K výpočtu pravoúhlých soura!Í01c sférických. V éísle jsou recense o techto článcích Zeměměř. Věstniku: Ing. K o n e č n ý: Polnl práce
při fotogr. letecké. Vyvolávání fotomaterlálu od prof. Boaga. Ing. dr. Ti c h ý: Nová úprava směrové metody při
měřeni vodorovných úhlú y triangu!. adamovských lesú rovněž od prof. Boaga. Ing. dr. Bij hm: Majl zobrazení
navrženA pro éSR. nejmenší deformace? V témž čísle prof. Boaga referuje také o některých {lracícn polských.
Z recensí soudíme, že ovládá náš jazyk a že výměna Z. V. a Rivisty má pěkný úspěch v naŠich styclch s Ital.
kolegy.
Ing. F. Falta.

Sjezdy, zprávy spolkové.
Zasedání stálého výboru Pédération internationale

des géomet.res v Bělehradi'l
ve dnech 31. srpna až do 5. záři 1936. Zastoupeny
byly: Anglie (pluk. eole, major Killick a
p. Gott), Francie (René Danger, Raymond Martin, M. Dalahaye, L. Baron a G. Fintz), Halie (Ezi()
Faati), Polsko (pluk. Surmacki),
Československo
(Petřik, Dr. Kolomaznik,
Ing. Pudr, Ing. Filkuka,
Ing. Kural), Jugoslavie
(Dr. Kralj, Ing. Kostič, Ing. Dalipakič,
gen. Boškovič), Dánsko (Henriksen)
a Švédsko (Mogensen).
Porady zahájeny dopoledne
31. srpna 1936 pluk. Colem, načež schválen zápis o poslednich
schůzích stálého výboru v Pařiži 2. února 1936.
.
Pořad jednací:
V ponděli dne 31. srpna zasedala dopoledne i odpoledne katastrální
komise.
V úterý 1. :ráři dopoledne
katastrálni
komise,
odpoledne
slovníková
komise.
Ve středu
2. záři
konala se schůze stálého výboru, ve čtvrtek
3. září návštěva .hrobu neznámého
vojina
Avale
ft hroBky
králů jugoslavských
na Oplenaci.
V pátek 4. září schůze stálého výboru,
sobotu
5. září závěrečná
schůze. Odpoledne
konal se výlet po Dunaji do Smedereva,
kde byla prohlídka
moderně upravených
sklepů vinarského
družstva.
V neděli dopoledne
byla velká vojenská
přehlidka, pak se účastníci
rozjížděli
do svých domovů.
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Po čas zasedání byla otevřena zajímavá výstava měřických prací Jugoslávských starších
nových, jakož i výstavka strojů, o nichž zprávy podal Ing .. J. Pudr v č. ti Zeměměřič. Věstníku.
Společenské podniky: Udruženje
geometara
i geodeta
kraljevine Jugoslavie dávalo
v Ratničkom domu diner, jemuž pi'edsedal gen. Boškovič, dále městská rada bělehradská pořádala
banket, jemuž předsedal starosta Vlada llič a konečně poi'ádána ministrem financí Leticou recepce,
ph čemž koncertovala gardová hudba.
Komise katastrální probírala různé otázky katastru daňového, technického a právního a
jednala také o konvencionelních značkách, o zanášení výškových kot charakteristických bodů a
vrstevek do katastrálních map. Usneseno, aby komise sbírala dále materiál i ze států, které nejsou
ve Federaci zastoupeny. Dále zabývala se metodami a stroji a usnesla se rovněž, aby materiál
byl doplněn dle hodnoty, dle výkonnosti, dle užití v různých pi'ípadech měřických strojů a to dle
7.koušek laboratorních i praktických, tak, aby mohl býti předložen příštímu kongresu v Římě 19:1:-:.
Stručný přehled o československém kata str u předložil prof. Petřik.
Komise slovníková předložila nové typy lístků zpracovaných a po debatě rozhodnuto. poněvadž zpracování se děje v Anglii, že slovník za(\ne anglicky.
Slovník budiž roztříděn: (/) na metody a stroje topografické. /) na katastr a scelování,
c) na držbu pozemkovou a právo, jako% i vtřiďování pozemku, d) urbanismus.
Urbanismus byl po debatě prozatím odložen.
V debatě bylo vysloveno také pi'ání, aby bylo dáno vysvětlení ke každému slovu, čeho se
týká aby se mohlo dle toho pi'ekládati nikoli liter<Írně, nýbrž aby pi'eklad byl odborný.

Příje7.d: účastníků na nádraží v Bělehradě.
lUprosti'ed dr. Z. Kralj.
Navrhuje se, aby příští schůze stálého výboru konala se v Pa i' í ž i v dr u h é P o lov i ně
čel' ven c e 1937, ježto bude v Pař"íži výstava. Při té příležitosti bude uspořádána pod vedením
Fédération internationale des géometres .výstava plánu a strojů měřických. Příští
kongres
F e der a c e bude se konati v r. J!J 3 ti v II í m ě a má ukázati význam zeměměi'iče v životě hospodářském každé země.
Bylo by žádoucí, aby pi'i pdští schůzi stálého výboru v Paříži 1937 účastnilo se hodně
našich zeměměřičů, kteÍ'Í by mohli současně spojiti s tím návštěvu pařížské výstavy.
Konečně třeba, abychom poděkovali srdečně za přátelské pi'ijetf a milé uvítání nejen úi'adům,
nýbrž i kolegům jugoslávským. Zvlástě jsme povinni díky dr. Zvonimiru Kraljovi, pí'ednostovi
katastru a řediteli státních statků a lesů, generálu Boškovi!:ovi a všem členům poi'adatelského
odboru s inž. Kostičem včele.
Z Jednoty čs. úř. autorisovaných civilních geometrů v Praze. Dne 7. listopadu
t. r. konala se schůze pracovního výboru za př"ítomnosti 11 členů. 3 členové se omluvili. Schůzi
zahájil pi'edseda kol. ing. Furst, načež přikročeno k projednání záležitostí dle pořadu jednatele.
Na třech poradách pražských kolegů, konaných k obhájení zájmú stavovských a hospodářských,
sestaven návrh prohlášení, jež kol. ing. Vlk přečetl a jež bylo po debatě schváleno a doplněno
trestními ustanoveními.
Vyřízeno několik dotazů, usneseno nevyHzené záležitosti urgovati a v jedné stížnosti zakročiti prostřednictvím Inž. komory. Po debatě o různých záležitostech rázu stavovského, tarifního a důvěrného schůze skončena.
Ref. Ing. Vlk.
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Studium na České vysoké škole technické v Bmě. Ve školním roce 1936/37 jest
zapsáno celkem 907 posluchačll řádných, 26 posluchačů mimořádných.
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Ve školním roce 1935/36 složili II. odbornou
Na jednotlivé odbory připadá:
státní zkoušku na jednotlivých odborech kandidáti
Inženýrské stavitelství:
v následujícím počtu:
konstruktivní A
182
2 mimoř. Inženýrské stavitelství: konstruktivní A
34
vodohospodářské B
68
1
vodohospodářské B
11
Zeměměřické inženýrství
127
2
Zeměměřické inženýrství
38
Strojnické inženýrství
194 5
Strojní inženýrství
39
Elektroinženýrství
144
3
Elektroinženýrství
28
Architektura
85
6
Architektura
13
Chemické inženýrství
109
7
Chemické inženýrství
9
Ve školním roce 1936/37 jest zapsáno na oddělení zeměměř. inženýrství: v I. ročníku 27
1
mimoř., II. ročníku 19
1 mimoř., III. ročníku 81, celkem 127
2 mimoř.
Vojenské
topografické
mapy
jsou nezbytnou pomůckou zeměměřictví a důležitou
složkou branné přípravy. Návod k jejich všestrannému použit! podává "S bír k a pr aktick ých
úkolů
v topografických
mapách",
napsal pluk. A. Hlídek.
109 stran, 121 vyobrazení
K dostání ve všech čelnějších knihkupectvích i přímo u autora. Snížená cena Kč 12'-.

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

Zeměměřič
soukromým
docentem.
Dne 26. říjnli t. r. složil Ing. Dr. techn. Pavel P 0tuž á k, vrchní měř. komisař min. fiuancí, habilitační kolokviurn na Čes. vys, učení techn. v Praze
(Vysoká škola speciálních nauk). Kol. Potužák je prvním soukromým docent~m z řad zeměměřičských inženýrů.
Studijní
pobyt.v
Paříži.
Kol. Ing. RNDr. Jaroslav Procházka,
asistent astronomického ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (přednosta prof.: Dr. Jindř. Svoboda),
se před měsícem vrátil z ročního studijního. pobytu v Paříži. Jako stipendista francouské vlády
poslouchal na pařížské Sorbonně piednášky o l),stronomii a geofysice. Účastnil se speciálního kursu
astronomie a geodésie, pořádaného francouzským Vojenským Zeměpisným Ústavem a pracoval na
pařížské observatoři, zabývaje se zejména-novou metodou k určení času s pqužitím proměnné kolimační chyby. První data této jeho práce jsqu v tisku v časopise Bulletin Astrolj.omique. Ing. Dr. Procházka udržoval čilé styky nejen s Pafižs~ými astronomy, ale i s představiteli francouzské geodesie
(byli to hlavně upřímní přátelé našeho národa pp. René a Raymond Danger, Raymond Martin, dále
Jarre, Tardi, Tourenq, Steininger, Fi:nz a jiní). Dne 1. a 2. února r. 1936' zastupoval Svaz čsl.
zeměměř. inž, na schůzi Stálého Výboru Mezinárodní Dnie Zeměměřičů. V této funkci promluvil
té za Čes~oslovensko na slavnostním banketu, pořádaném francouzskými g~ometry.
Jmenování
na čes. vyl;;. škole techn.
v Brně. Mimořádným
profesorem
na
čes. vys. škole technické v Hrně byl jmenován Ing. Dr. techn. Karel JŮva. Bude přednášeti:
meliorace I a II, základy vodního stavitelství a hospodářství, hrazení bystřin, hydrologicko-meliorační výzkumnictví, zákony komasační a o pozemkové reformě, lj-grární operace pro inž. stav.
směru B a odděl. zeměměř. inž. Dva posledně jmenované předměty přednášel po řadu let jako
hon. doc. vrch. zeměd. rada úřadu pro agr. operace v Brně Ing. Fr. Slavík.
Honorovaným
docentem
fotogrametrie
po hon. doc. RNDr. Josefu Peterkovi.
majoru a přednostovi fotogram. oddělení Voj. zeměp. ústavu v Praze, byl jmenován Ing. Ondřej
Mat u s e v i č, asistent geodetického ústavu prof. Dr. A. Semeráda.
.
:
Z měřičské
služby ,katastrální.
Čechy. Do výslužby
přeložen Ing. Václav Šedivý.
Jme n o v á n i měř. rady: Ing. Ervín Korndořfer, Ing. Karel Malý a Ing. Arnošt Kaschte, vrch.
měř. komisaři: Alois Peterka, Jos. Trešl a Ing. Jos. Beneš. Převzati: Ing. František Laudát do
země Slovenské (a ustanoven radou), Ing. Dr. tech. František Mašek a Ing. Dr. tech. Pavel Potužák do
min. financí.P ře I o žen i: Karel Seidl. do Mělníka, Karel Koppm~nn do Rokycan, Ing.'Václav Čížek
do Prahy (k. m. ú.). Ing. Vlastimil Žert do Kolína,lDg. Josef Zák do Prahy (archiv map. kat.),
Ing. Karel Jakš do Mladé Boleslavi, Ing. Jindřich Exler do Brandýsa n./Labem, Ing. Oldřich.Lodr
do Prahy (reprod. ústav min. fin.), Ing. Václav Lamser do Mladé Boleslavi, Ing. František Skoda
do Prahy (min. fin.), Ing. František Pithart do Prahy (reprod. ústav min. fin.), Ing. Antonín Košťlil
do Prahy (reprod. ústav min. fin.), Ing. Jan Salava do Města Teplé, Ing. Jan Brandl do Prahy (k.
m. ú.), Ing. František Čermák do Prahy (z. f. ř.) a Inž. František Brože do Prahy (k. m. ú.).
Voj. pre s. s I u ž b u na stoupi Ii; Ing. Jaroslav Čermák a Ing. Karel Kafka.
Morava.
Jmenován
Ing. VI. Huba~schek měř. koncipistou. Přeloženi:
Ing. J. Sláma
do Dh. Hradiště a In~. J. Zubík do Napajedel (jako přednosta).
Slovensko.
Jmenováni:
vr. m. radou Ing. František Laudát a pJ:idělen ke generálnímu finančnímu ředitelství v Bratislavě: koncipisty: Ing. Karel Zůbek a Ing. Miloslav Čuba.
Přeloženi:
Ing. Dr. Jan Císař a Ing. Jaroslav Šlitr k ministerstvu financí.
Podkarp.
Rus. Jmenováni:
Ing. Josef Baratov, Ing. Jiří Hendrych měř. komisaři;
Ing. Jan Šilhán měř. koncipistou.
;
Oprava.
V příloze 1 a 2 k článku Ing. Krumphanzla,
.
x t 6. '!!
.
cr 1 • 611
SlOUpCI6 místo: 6. Yb = ~--'-.! sp:r;í.vně: 6. Yb = ---.2,,,, X ' 1.
f.j,!!'
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Z. V. č. 9, 1936 má býti ve

Príloha k článku Dr. Maška v Z. V. na str.98, roč. 1936

Příloha k číslu 3-4 (1936) Z.V. věnované 70-ce Prof. J. Petříka

Příloha k číslu 3-4 (1936) Z.V. věnované 70-ce Prof. J. Petříka

Na str. 249 až 255 jsou Přílohy k článku F. Boguszaka "Vojenská mapování..."
v č. 3-4 Z. V. na str. 68, roč. 1936

Změny v měřičské službě katastrální.
I. čechy (od 1. února do 30. června 1936). 1. Při jat
mel'. aspirant Ing. Karel
Kott (Tabor). 2. Jme n o v á ni: a) Měř. koncipisty:
Ing. Karel Mestek v Liberci, Ing.
Jaroslav Čermák v Praze, Ing. František Skála v Horšovském Týně, Ing. Emil Nykodým
v Českých Budějovicich, Ing. Karel Domečka v Nové Pace, Ing. Václav Fibikar v Novém
Bydžově, Ing. Evžen Bentsch v Chrudimi, Ing. Karel Kafka v Čáslavi, Ing. Jan Beránek
ve Falknově n. O., Ing. Jaroslav Dytrych v Jablonci n. N. a Ing. Zdeněk Kučera v Plané.
b) Měř. komisary: Ing. Jindřich Pschorn v Chebu a Ing. Zdeněk Brych v Sušici. 3. Ze
statusu měř. úředníků min. financí do statusu měř. úředníků v zemi České byli převzati
a vrchními měř. komisary v 5. plat. stup. byli ustanoveni měř. komisaři triang. kanceláře
min. fina,ncí Ing. !Leopold Kolb a Ing. Antonín Knapp (zatím ponecháni v dosavadním
působišti). 4. Pře I o žen i: měř. kom. Ing. Josef Kunt do Jablonce n. N., měř. kom.
Ing. Záboj Červinka do České Lípy, měř. kom. Ing. Jaroslav Vávra do Prahy (k. m. ú),
vrch. měř. kom. Karel Mtihlbauer do Hořovic, měř. kom. Ing. Alois Pštross do Litomyšle,
měř. rada Ing. Bedřich Foltin do Chrudimě, vrch. měř. kom. Ing. Josef Špirhanzl do Německého Brodu, měř. kom. Ing. Václav Dovelil do Poličky, měř. kom. Stanislav Novák
do Prachatic, měř. kom~ Ing. Jaroslav Kripner do Zbraslavě, měř. kom. Ing. Karel Preisler do Ústí n. L., měř. kom. Ing. Ivan Kravčenko do Čáslavě, měř. kom. Jaroslav Říha
do Prahy (k. m. ú.), měř. kom. Ing. Václav Tomášek do Německého Brodu, měř. kom.
Ing. Josef Veselý do Plané, měř. kom. Ing. Alois Skala do Příbramě,
měř. kom. Ing.
Josef Šulda do Liberce, měř. koncipista Ing. Jaroslav Vítek do Prahy (k. m. ú.), vrch.
měř. kom. Ing. Karel Malý do Jablonce n. N., měř. kom. Ing. Frant. Svoboda do Blatné,
vrch. měř. kom. Václav Krákora do Prachatic, měř. kom. Stanislav Novák do Broumova.
II. Morava. P ř e'l o žen Ing. Boh. Kadlec z Mukačeva jako přednosta do Vsetína.
Jme n o v á n Ing. Viktor Sedlář měř. koneipistou.
V y s t o u p i I ze služby Ing. K.
Plešek.
III. Slovensko.
1. Jme n o v á ni: a) měř. koncipist:v: Ing. Stanislav Bílek a Ing.
Tibor Kubinec; b) měř. aspiranty:' Ing. Josef Hůlka, Ing". František Kovárna, Ing. František Hlavatý, Ing. Jaromír Němeček, Ing. Rudolf Irmler, Ing. Gejza Dubravec, Ing. Jaroslav Kohout, Ing. Antonín Koláčný a Ing. František Bureš. 2. Pře 10 žen i: Ing. Václav Wankát k odděl. XV. g"en. fin. ředitelství v Bratislavě. Ing. Ladislav Kříž k i. k. v.
v Turč. Sv. Martině. Měř. koncipisti Ing. Alois Jelínek, Ing. Jaroslav
Vycpálek a Ing.
Tibor Kramár k i. k. v. v Turč. Sv. Martině. Ing. Desider !Ladáni ke k. m. ú. v Lučenci,
Ing. Václav Křikava ke k. m. Ú. v Rim. Sobotě. Ing. Bohumil Honomichl, měř. 'komisař
k i. k. v. v Trenčíně a Ing. František Volek ke k. m. Ú. v Dol. Kubíně. Ing. František
Drban k i. k. v. v Turč. Sv. Martině a Ing. Josef Lízálek k i. k. v. v Košicích. Ing. Jindřich Knob ke k. m. Ú. v Nitře; Ing. Gregor Popesko ke k. m. Ú. v Ban. Bystrici; Ing.
Pavel Trančík ke k. m. Ú. v Bratislavě, k oddělení vceňovacímu; Ing. Antonín Herold ke
k. m. Ú. v Krupině a Ing. Ferdinand Frohlich ke k. m. Ú. ve Zvoleni. 3. Pen s i o n o v á ni
byli: Ing. Jan Baše, vládní rada a Ing. L'udovít Horáček, měř. komisař. 4. Ze služby v ys t o u p i I Ing. Antonín Hynek, měř. aspirant.
IV. Podkarpatská
Rus. Ing. B. Kadlec převzat
do správního obvodu země Mor.
slezské, Ing. V. Inger jmenován měř. čekatelem.
.
Dru1)ou státní zkoušku ze zeměměřičského inženýrství složili: A. Na České vysoké
škole technické v Brn ě dne 14. května: Fila Jan z Chrlic na Mor., Richtr Ant.z Bílovic n. Sv., Kalinauskaus
Zigm. z Biržai (Litva), Pollacsek Arnošt z Brna, Svoboda Karel
z Brna, Dubravec Gejza z Lipt. sv. Jána, Slov., Irmler Rudolf z Baňskej Belej, Slov.,
Jireček Karel z Tišnova, Mor., Kružík František z Mor. Třebové, Návrat Vojtěch z Kojetína, Mor., Wlachowský Viktor ze Sirk-Železniku, Slov., a Zámečník Jan z Poličky na
Mor. Dne 18. června 1936: Kolodínský Leonid z Kišiněva (Rumunsko),
Hlaváč Frant.
ze Skalky u Kyjova, Krška Bohumír z České Třebové, Řezáč Jan z Brna, Glos Karel
z Velké, Hrubý Andělin ze Lhotky u Hlučína, Kiša Osvald ze Skalice u Frýdku, Kment
!Ladislav z Černotína, Koťátko Pavel z Brna, Kotzig Zoltán z Kočovců, Mareček Martin
z Vrbovců, Poliak Frant. z Báňské štiavnice, Nedzvěcký Leonid z Kišiněva (Rumunsko),
Klang Ladislav z Dačic, Košťál Václav ze Zagorce v Polsku, Novák Ladislav ze Střelic,
Skyva Jan z Brna.
'
,
,
B. Na německé vysoké škole technické v Bruě v březnu t. r.: Armin Lankisch z Mor.
Ostravy, Ewald Moder z Nejdeku v Čechách, Miloslav Pešák z Bystřice pod Hostýnem na
Mor., Heřman Denker z Nov. JičÍna na Mor.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje s

R ů z n é.
Přednáška ,,0 kmenových knihách silničních na Slovensku" Ing-. H. Klusáčka, vrch.
m. komisaře z Bratislavil pořádána bude zeměměřičskými llpolky dne 9. května (sobota)
t. r. v Praze I. v Domě es. inženýrů, sál č. IV, v 19 hodin večer. .
Záložní důstojn(ci.iriženýři do éinné služby. Vojenská správa přijme"do další dobrovolné činné služby podle podmínek, stanovených ve Věcním věstniku MNO. z r. 1934, čI.
355 a 432 - zašle vám jej na požádáni knihkupectví VaK., Praha 1., štefánikův dům několik podporučíků a poručíků v zál., inženýrů, absolventů vysoké školy technické směru
k o n str u k t i v n í h o a do p r a v n í h o, dále g e o m e t r ůa
absolventů vyšší průmyslovéškoly se zkouškou dospělosti na od borné škole s t a v i tel s k é. žádosti adresujte ministerstvu národní obrany, IV./4. odd ělení a předložte je služebním postupem. (Dle
Důstojnických listů ze 13./2. 1936.)

ZEISS

universálol theodolit III
Pffstrol rro trigonometrické bodovánf,"propolygonáln .měfeni a tacbymetril, lakoz I pro
pfesné. optické měřenf délek. . .
Měfen[ bodové: Dalekohled s prúměrem 'objektivu 40 mm a 27nás·
zvětšen!. Odečtenl výkyvného· okuláru (2 hodil horizontálnlho - a
I bodu vertikálního kruhu)
se stupňovým drobnohledem 12"
s ootickým míkrometrem 2"
skleněné kruhy - světlé, ostré obrazy.
Optické iněfen[ délek s nás tav. klinem, přesnost 2-: cm na 100m.
S olovnicl' nli šňúře, pe~nou neb 'optickou olo.vnlcl a elektr. osvětlením, v dřevěné skřin<;e neb kovovém pouzdř~.

NlvelačnílJřístrole,
LOdls, reďĎ.kčnftacbymetr.
Tiskopisy a vysvětlení bezplatně zašle C 1l R LZE
Generálnf

zástupce

RICHARD

Čs. autoklub Moravy-Slezska, Brno, Nabaštách
výborem komunikační

J en ,a

pro tSR~

FISCBER,

U Půl čovn y číslo 8••

I SS,

PRAHA II.

Te lelon 285.38,219.81.

čís. 8, vydal společně s bývalým zemským
.
.

lIapJ zel1,lěmoravskoslezské
v měřítku I : 100.000 a čtyřbarevném provedeni. • Mapa obsahuje úplnou k nejnovějšlmu
stavu doplněnou 6fť silnicnl a železnlčnl, hranice politických i soudních okrest'i, hranice
jednotlivých katastráln ch územl, jména všech obydlen ,'ch mlst Iměst, obci, samot) ve
správném úředním názvoslovl; vodnl toky a j., vše přehledně a podle nejnóvějšiho stavu.
!'Ilapa umožňuje rychlou a naprosto jasnou orientaci a hodí se svou rřehlednou úpravou
pro majitele motorových vozidel, pro turisty, InJenjry,
školy atd•• posledni výtisky 1éto
map:\, se doprodávajl a podařilo se nál" ji pro naše členy zlskatl za ste;nou cenu Jako
pro i!leny autoklub".
.
.
Cena cele mapy, t. J. tJ JIstil: (každý list ve zvláštnlm číslovaném obalu) a) pro ~Ieny
Kč~~'-, b) pro nečleny Kč 45'-.
.
Cena jednotJlvý'ch JIstil: a) pra členy Kč 5'-, b) pro nečleny Kč 8'-.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje s

Scbůze permanenf. komlféfn· Mezlnárodni Federace
zeměměřlčské v Bělebradě
ve dnech 31. srpna do 5. září 1936.
Rqzvrh prací a vycházek: Pondělí 31. srpna: 10--12 a 15-17
schůze komise katastrální. Uterý 1. září: 10-12 sch~ze komise katastl"lllní, od 15-18 sch~ze komise slovníkové.
Středa 2. září: Dopoledne víJ;ání delegátli. 13-16 sch~ze verifikační komise. 19'30 večeře pořádaná jugosláv. zeměměřiči. Ctvrtek 3. září: V 9 návštěva hrobu Neznámého vojína a návštěva
mausolea jugost král13. 18 návrat do Bělehradu. Pátek 4. září: Od 10-13 8ch~ze komitétu per·
manentního. (pro dámy: Prohlídky.)
Od 21 recepce u vlády v Topčideru.
Sobota 5. záH: Od
10--13 závěrečná schůze komitétu. Prohlídka výstavy jugosláv. katastru,
výlet -lodi do
Smedereva. V 19'30 návrat do Bělehradu.
Po ukončeném jednáni pořádány jsou tři vycházky:
I. vy c h á z k a od 6.-13. záři v trvání 7 dnů a to: Odjezd z Bělehradu 6. září 23'40
rychlíkem Skoplje-Kosoyská
Mitrovica-Peč-Podgorica
Cetínje-Budva-Kotor-Ercegnovi-Dubrovník-Splít.
Cena 25(}() din. a d o dat e k k této exkursí: pro návrat ze
Splitu přes Vrhovínu, Plitvická jezera, Záhřeb, cena 000 dín., ve dnech od 13. září do 15.
září, tákže se· připojuje na předchozí vycházk u, která dospěla do Splitu.
II. vy c h á z k a od 7. září do 12. září (v trvání 6 dnů) a to: Odjezd z Bělehradu dne
7. záři v 9'18 po úzkokolejné tratí Čačak-Užíce-Sarajevo-Mostar-Dubrovník-Split,
kde
se setká s účastníky I. vycházky. Cena 1700 dín.
Do p I n ě k k II. vycházce: od 12. září do 14. září. Odjezd ze Splitu 12. září 23'10
Vrhovína-Plitvická
jezera-Záhřeb.
Cena 600 din.
nI. vy c h á z k a od 6. září do 10. záři v trvání 5 dnů a to: Odjezd z Bělehradu dne
6. září 14'40. Záhřeb-plitvice-Církveníca-Kočevje-Lublaň-Bled,
kamž se dojede 10.
září o 19"00, cena 1550 din. Pro ony účastník y, kteří 6. září budou v Bělehradě, doporučuje
se přihlásít se o vstupenku na pře h I í d k u voj e n s k o u, která bude konána v Banicí
na oslavu narozenin krále Petra n.
P ok y n y val u t o v é. Pro přívoz cízích valut není omezení. Při odjezdu z Jugoslavie je dovoleno vyvést 2000 dinarů a v cízích valutách jen do 10.000 dín. Částky, překročující tuto hodnotu, musí býtí potvrzeny v pasu kontrolními orgány na hranicích při vstupu
do Jugoslavie.
"
Jí z d n é: a) Praha Mas. nádraží odjezd 13'50 Brno-Bratíslava-Pešt-Bělehrad
příjezd 7'03. Jízdné nI. tř. tam i zpět 601 Kč. Jí zdné n. tř. tam i zpět 841 Kč, b) Brno-Bratíslava-Pešť-Bělehrad.
Jízdné nI. tř. tam í zpět 547 Kč. Jízdné n. tř. tam i zpět 769 Kč,
c) Bratíslava-Pešť-Bělehrad.
Jízdné III. tř. tam i zpět 486 Kč. Jízdné n.tř.
tam i zpět
687 Kč, K této jízdě je potřebno opatřítí si ma ď a r s k é p r ů jez d n é v i s u m za 40 Kč.
Ceny hotelové
v Bělehradě:
Hotel Palace:pro
los. 40--50 dín., pro 2 os.
70--120 dín., s koupelnou pro los. 65-80 din., pro 2 os. 120-150 dín. Hotel Excelsior: pro
los. 50--70 dm., pro 2 os. 80--120 din., s koupelnou pro los. 80-110 dín., pro 2 os. 100-140
dín. Hotel Srpski Kralj: pro los. 65--80 dín., pro 2 os. 100--140 dín., s koupelnou pro 1 Ob.
110--150 din., pro 2 os. 170--220 dín.
Příhlášky pro zájezd do Bělehradu zasílá a bližší vysvětlení podává: Ing. Vojtěch
K u r a I, měř. správce, Praha IV. Č. 186, Hradčanské nám.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje s

R ů

z n é.

Přednáška
,,0 kmenových knihách silničních na Slovensku" Ing. H. Klusáčka, vrch.
m. komisaře z Bratislavi, pořádána bude zeměměřičskými
3polky dne 9. května (sobota)
t. r. v Praze L v Domě čs. inženýrů, sál č. IV, v 19 hodin večer.
Záložní důstojníci-inženýři
do činné služby. Vojenská správa přijme do další dobrovolné činné služby podle podmínek, stanovených
ve Věcním věstníku MNO. z r. 1934, čI.
355 a 432 - zašle vám jej na požádáni knihkupectvi
VaK., Praha 1., štefánikův dům několik podporučíků a poručiků v zál., in žen ýrů, absolventů vysoké školy technické směru
k o n str u k t i v n í h o a do p r a v n í h o, dále g e o m e t r ů a absolventů
vyšší pri'lmyslové školy se zkouškou dospělostí na od borné škole s t a v i tel s k é. Žádosti adresujte ministerstvu národní obrany, IV./4. odd ěleni a předložte je služebním postupem. (Dle
Důstojnických listů ze 13.12. 1936.)

ZEISS
universální theodolit

III

Přfstroj pro trigonometrické bodováni. pro polygonálni měřeni a tachymetrii. jakož i pro
přesné optické měřeni délek. .
Měřeni bodové: Dalekohled s průměrem ·objektivu 40mm a 27nás·
zvětšení. Odečteni výkyvného okuláru (2 bodú borizontálniho - a
1 bodu vertikálního kruhu)
se stupňovým drobnohledem 12"
s ootickým mikrometrem 2"
skleněné kruhy - světlé, ostré obrazy.
Optické iněÍ'ení délek s nás tav. klinem, přesnost 2-= cm na 100 m.
S olovnici na šňůře, pe~nou neb ·optickou olovnici a elektr. osvětlenim, v dřevěné skřinc,e neb kovovém pouzdře.

Nivelační J.)řístroje, Lodls, redukční tachymetr.
Tiskopisy

a vysvětlení

bezplatně

Generálni

zašle

C11R LZE I S S, I ena

zástupce

RICHARD
U Půjčovny

pro ČSR.

FISCHER,
čfslo

8••

Telefon

PRAHA II.
285.38.219.81.

Čs. autoklub Moravy-Slezska, Brno, Na baštách čís. 8, vydal společně s bývalým zemským
výborem komunlkačni

lIapy země moravskoslezské
v měřítku I : 100.000 a čtyřbarevném provedení. • Mapa obsahuje úplnou k nejnovějšímu
stavu doplněnou Hť silniční a železniční, hranice politi~kých i soudnich okresd, hranice
jednotlivých katastráln ch územi, jména všech obydlen Ich mist (měst, obcí, samot) ve
správném úřednim názvosloví; vodní toky a j., vše přehledně a podle nejnovějšího stavu.
!Vlapa umožňuje rychlou a naprosto jasnou orientaci a hodí se svou rřehlednou úpravou
pro majitele motorových vozidel, pro turisty, Infenýry, školy atd .• Poslední výtisky 'této
mapy se doprodávajl a podařilo se nálll ji pro naše členy získati za ste;nou cenu Jako
pro lHeny autoklubu.
Cena celé mapy, t. J.

Kč ~5'-,

n

.
IIsta:

.

(každý list ve zvláštním číslovaném obalu) a) pro členy

b) pro nečleny Kč 45·-,
luhl: a) pro členy Kč 5'~, b) pro nečleny Kč 8·-.

Cena jednotlivých

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje s

Osobní.
Uděleni stipéndia pro studium fotogrametrie. Na návrh československé národní

rady badatelské udělilo ministerstvo Školství a národní osvěty Ing. Josefu K 1o b ou č k o v i,
asistentu ústavu geodesie při českém vys. učení technickém v Praze, z Denisova fondu sti·
pen9ium v částce 8000 Kč, aby podle přilOženého programu mohl studovati ve Švýcarsku a ve
Francii užívané stroje a metody fotogrametrické.
I
Druhé státní zkoušky ze zeměměřičského inženýrství složili na' Českém. vys. učení
teclmickém v Praze
ve školníin roce 1935/36: Josef Kratochvíl z Prahy, Josef Kubúi.
z Oepic v O., Antonín Pazler z Hradce Králové, Václav Vlček z Plzně, Antonín Hynek ze
Srebrenice v Jugosl., Věra Patková z Krumpachu na Mor., Bohumil vMiiller z Karlína,
Velebil Jan z Prahy, Kovárna František z Plnzě, Máca' AntQ.nínz Cáslavě, Il\uk Josef
z Chustu nav Podkarpatské Rusi, Višňovský Pavel. z Baňské Stiavnice, Březovský Jose;
z Přerova, Cuba Miloslav z Písku, Hauptmann Zdislav z K)·ál. Vinohradll, Hecht lmrich
z Trenčína, Kubišta Milan z Trnice v \Jechách, Jankovič Mato z Budvy v Bulharsku,
František Řečinský z Břevnova v O., Vlastimil Ninger z Tábora v O., Jaroslav špaček·
ze Smíchova v O., Josef Hykyš z Lomnice n./P. v O., Josef Hůlka z Bojetic v O., Ján
Bodon z Prešova na Slov., Zdeněk Kornbliih ze Zábřehu na Mor., Oedomír Sušič z Bosenského Brodu v Jugosl., Nikola Orlič zeSarajeva v Jugosl., Jan Wagner z Pardubic v C.,
Vlastimil Klimeš z Jimramovana Mor., František Bureš z Jimramova na Mor., Jaroslav
Bébr z Nuslí v O., JaroBlav Kohout z Krče u Protivína v C., Cvetko Premuš z Berseče
(Istrie) v Italii, Jaroslav Křížek z Prahy v O., Vincenc Košťál z Roudnice u Hradce· Král.
v C., Antónín Kreipl ze Stříbrných Hor v O., Jaromír Němeček z Protivína.v C.; Ladisla.v
Petrákz Michalovců na Slov., Josef Cermák ze žižkova v C., Josef Prokopec z Jevíčka.
na Mor., Jaroslav Svoboda z Prahy v C., lljaByčkov st., Nižné-Cirskaja v Rusku, Vladi-'
mír Družilovský, Inturky v Polsku, Vojtěch Holín z Volyně v C., Bohumil Volfík ze Sta"
rého PosU'ekova v O., Josef Šolc z Prahy v O., Rudolf Fríš z Oes. Budějovicv C., Ladi.•
slav Mikoláš zeŽižkova v O., Rudolt Kurbel z Tužiny na Slov., Rudolf Petráš z Vídně
V Rak., Josef. Neumann ze Slaného ·vO., Jiří Markup z Nen,ačovic v O., Stanislav.lkožek:
z Kamenných Žehrovic v Č., Rudolf Novák ze Žižkova v O., Stanislav Hykyš ~ově
{'aky v O., Jaroslav Kopta z Prahy v O., František Vanišz Nuslí v O., Václav Steklý'
z Dobliic v C., Marie Kaěírková-Michalová z Podlusk v O., štefan Kuchar z Mojšovy
'Lúčky na Slov., Miloš Kolář ze Starých Vyklantic v O., Jiří Skalák z Bechyně v O., Játj
Galád z Tomášovců na Slov., Jiří Broda z Ropice, Z. Moravskoslezská, Arnošt Foff, Nym·
burk v O., Nikolaj Basov ze St. Razdorskaja v Rusku, J a.n Kánský z Polánek n, Dědinou
v C., Alexander Tomaševský z Achtyrky v Rusku, František Rakovič'z Dobřichovic v O.,
Jan Karda z Prahy-Nuslí v O., František Hreus z Mojšovy Lúčky na Slov., Bohuslav Ge.
~auer, z Horky u St. I'aky v O., Václav Borůvka z Král.. Vinohrad v O., BOhuslav Weber
z Prahy XI. v Ú, Bedřich Procházka z Prahy-Smíchova v O., František Peterkaz Bechyn~
v O., Blaško Kuleševiě, Pačir v Jugosl., Karel Karas z Trnovan u Teplic v O., AntoníR
Boháč z Habrů v O., Ivan Michajlov Markov,Prisovo'v Bulh., Stanislav Potůček z Plzne
v O., Jaroslav Kotrba z Prahy II. v O., měř. komisař. Jan Salava z Chlebl1u Nyínb. v C.,

. ··Z katastrální služby měřické.Á. Čechy. LZemřel:
ID~. Václav Bufka, měř.
tada v MlaQé Boleslavi. 2. Měř. koncipistou ustano ven Ing. Karel Kott v Táboře. B. Přeloženi: Vrch. m. kom. Ing. Frant. Hofmann do Litoměřic, m. koncipista Ing. Roberť·Friedel
do Prahy, m. koncip. Ing .. Miloš Stehlíčekdo Prahy, m. koncip. JDg.lIubert Chowanetz do
Prahy,ID. koncip. Ing. Jaroslav Rijáček do Práhy, m.koncip.In{l:.Karel Petr do.Prahy, m. koncip.
íng. Václav Heršt do Duchcova, m. koncip. Ing. Jaroslav Pichlík do Nějdku, m. kondp. Ing'~
Jan Andres do Benešova, m. koncip. In~. Jaroslav Čermák do Prachátic, m. koncip. Ing. Jaromír Kořinekdo Domažlic, m. koncip. Ing. Josef Prinz do Mělníka, m. koncip. Ing. Emanuel
Volf do Plzně, IlI. koncip. Il)g. Ladislav Porkert do Mostu, m, kom.Ing. Karel Holý do Prahy,
m. koncip. Ing. Vladimír Stárek do Chomutova, Úl. kom. Ing. Jaroslav Res! do Kadaně,
m. koncip. Ing. Emanuel Port do Náchoda, m. koncip..Ing. Egon Walentin do Milevska.
B. Morava.
Jmenovánblng.
V. Weisser měř. radou, Ing. E. Hrabal vrch. m. komisařem, Ing. Fr. Hlaváč (pro k. m. ú. Brno) a In/-,!:.
J:HaloU2ska(pro Hodonín)m. koncipist1.
Ing.. H. Blechoví povolena změna jména na Ing., K•. Borský.
. '.'
.' ...
C. Slovensko.
1. Jmenováni:.a)
m. komisaři: Ing. Karel Brousil, Ing. Rudolf MaHvánek, Ing. Josef Holoubek, Ing. Miroslav Hájek, Ing. Karel Jurda, Ing. Kuska František,
Ing. Jaroslav Vondráš, Ing. Miloslav Mácal, In{l:.Alois Jelínek, Inl!:.Vladimír Kotík IL Ing.
JoeefWeigelt; b) m. koncipisty~ Ing. Františe~ Hlavatý, Ing. JosefH&lka, Ing. Oldřich Šanda,
Ing. František Maeháček a Inp:. František Storkán: c) m. aspiranty: Ing. Martin Mareček,
. Ing. Bohumil Volfík, Ing. Rudolf Novák, Ing. Josef Kolečkář, Ing. Stanislav Broža, Ing. Josef
Neumann, Ing. Ladislav Petrák, Ing. ZoltánKotzig a Ing. Kar.el Zllbek.2. PřeložeIt Ing.
Oldřich Galař do Turč. Sv. Martina (i. k.v.). 3. Pensionováu.m.
r. Ing. Jaroslav Zižka.
D. Podkarpatská
RUll. Jmenováni:
Ing. Adolf Mauler vrch. m. komisařem, Ing.
Sergěj Prichoďko a Ing. Dominik Navrátil ID. komisaři, Ing. Ser/!:ějPopov m. koncipistou.
Ze služby vystoupil
Ing. Václav Dlabač. Přijat
m. aspirant Ing. Václav Boriivka pro
Užhorod.
'

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje s

