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První koincidenční dálkoměr, "telemetr", byl sestrojen optikem Ma g e 11a'n em
sice již před 164 l.ety, ale sto let nebylo ho prakticky téměř vfibec používáno. Groussil-
liersův vynález stereoskopického dálkoměru, p<Jdl.eněhož Zeiss v r. 1895 vyrobil první
přístroj toho druhu, zvýšil značně zájem o koincidenční a stereoskopické dálkoměry,
jimiž se v dalším budeme výhradně zabývat.

Jako v mnoha jiných případech, tak i zde měli největší vliv na rozvoj kon-
strukce vojáci. Důkazem toho jsou přístroje, které zhotovili pro britskou admiralitu
dva Angličané A. Bar l' a W. Str o u d před padesáti lety, a které pracovaly na teh-
dttjší dobu s nebývalou přesností. Vysolképřesnosti dosáhli konstruktéři jednak úpra-
vou převodových a optických zařízení, jednak přesným dílenským provedeníriJ.mecha-
nismu a prokázali tak vhodnost dálkoměrů pro vojenské i jíné účely. Veliké dodávky
pro válečná loďstva všech států - na každé lodi jest několik dálkoměrtl - podnítila
konstruktéry k dalšímu zlepšování původních myšlenek.

Moderní, praktickým požadavkům dobře vyhovující dálkoměr byl sestrojen Bar-
rem a Stroudem v r. 1888, když britské ministerstvo války vypsalo soutěž na podobný
přístroj pro pěchotu, který by byl s to uspokojiti všechny předepsané požadavky. Byť
zásady tohoto způ.sobudélkového měření byly dobře známy, naráželo se pří měření ma-
lých úhlů na Z<Thinlivěnepřekonatelné obtíže výrobního rázu. Další vývoj dálkoměrtl
byl velmi pomalý snad právě pro jasnost a jednoduchost problému a stal se odvislým
od vývoje jemných obráběcích strojů a pokroku v optice. Nebývalá přesnost přístroje
tak dlouho již známého, ale pro rychlé měření délek téměř zapomenutého, přiměla
britskou admiralitu k vypsání soutěže na dálkoměr, který by pří vzdálenosti 3000yardů
vykazoval nejvýše chybu 3%. Ze tří soutěžících vyšel vitězně Bar l' a obdržel v r. 1893
zakázku na šest koincidtenčníchdálkoměrtl o délce základny 152 cm. Tentýž rok objed-
nala i japonská vláda jeden přístroj pro křižník "JoŠino". Zdá se to nyní nepochopi-
telné, že na počátku XX. století, v době tak technicky vyspělé, nebyly lodě vyzbrojeny
dálkoměry a že střelba až do té doby byla vlastně prováděna od oka, neb pomocí dvou
pozorovatelen. Nov:Ýípřístroj překonal nedůvěru a kromě původního upotřebení v geo-
desii a topografii počala používat dálkoměrt'i nyní i pěchota, dělostřelci, námořnictvo,
letectvo, navigační orgány obchodních lodí a ve spojení s výškoměrem v posledních
letech i obrana protiletadlová. S hromadnou výrobou započaly všechny státy pokročilé
v opticko-mechanickém průmyslu; Německo (Zeiss a j.), švýcarsko, Francie ("SOM"
v Paříži) a Spojené státy severoamerické. Jak dfiležitým odivětvímvýroby se staly te-
lemetry, je vidno z výkazt'i největší továrny Bar l' & Str ou d, která dodává na osm-
desát typt'i a velikostí se základnou od 30,5 cm do 30,48 m, včetně speciálních mo-
delt'i'pro ponorky.

Uspořádání a tvar dálkoměmých stupnic stereoskopických altitelemetrtl (výško-
vých dálkoměrtl) jsou patrny z obrázků. Pt'ivodní, v zorném poli plasticky viděná stup-
nice (obr. 2.) s přímým číslováním vzdáleností byla opuštěna a zavedny skupiny zna-
ček s jednou hlavní značkou uprostřed. Pozorovateli jeví se stupnice plasticky, neboť
pt'ivodní její obraz byl fotografován stereoskopickou komorou o téže ohniskové vzdále-
nosti, jakou má okulár dálkoměru. Vedlejší značky jsou přípojeny z dfivodfi fysiolo-
gických, aby se střední značka lépe prostorově oku jevila na prtlsečíku řad vznášejících
se perspektivně zdánlivě v prostoru. Tato úprava usnadňuje prostorové posunutí značky
do stejné vzdálenosti s měřeným cílem. Kosočtvercové tvary značek u francouzských
přístrojfi - na př. u typu SOM _ jsou nahrazeny rovnoramennými trojúhelníčky s vo-
dorovnou základnou (obr. 1.), jakých se i v Německu používá. Tento tvar je nejobvyk-
lejší, avšak na požádání vmontují se do přístroje značky libovolných forem. Pro noční
používání jsou značky osvětlovány s boku elektricky.

Při stereoskopickém systému zorného pole bylo pokusně zjištěno, že přesnost mě-
ření je závislá na vzdálenosti obrazu od srovnávací značky v zorném poli, a to tak, že
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čím tato vzdálenost je větší, tím více stoupají chyby v odhadu vzájemné vzdálenosti.
Zleplleni bylo docíleno t. 'LV."plovoucím polem", jimž se obcházi používání pohyblivé
značky. V zorném poli vznikají totiž dva obrazy předmětu v rfizných hloubkách a jejich
vzájemným hloubkovým srovnáním měříme vzdálenost. Při obvyklém zorném poli neni
možno udržovati stále stejnou vzdálenost značky od cíle, 'LVláštězaměřuje-li se z kymá-
cející se lodě na cíl rychle se pohybující. Opticko-mechanické zařízeni umožňuje, aby si
měřič nastavil výškOVě i stra.nově jemu nejpříznivější vzdálenost obou obrazťL,která se
pak během měřeni již nemění (obr. 3.). Druhý srovnávací obraz předmětu v zorném
poli vzniká nestereoskopicky zmenšením základny na nulu, nebo základny optického
systému je použito v opačném směru, takže se vytV'Oři pseud:ostereoskopický obraz
(vrcholy se jeví jako prohlubeniny a naopak) a tím s docílenou dvoj~bnou hloubko-
vou rflzností obou obrazti. se dosáhne i větší přesnosti při jejich srovnáváni. Toto za-
řízení je výhodné zejména pro zaměřování vzdUšných cílti. protiletadlovými altitelemetry,
když na prázdném pozadí se pobybuje jednoduchý cíl velikou úh10VDUrychlosti. Avšak
již při několika letounech mti.že dojíti snadno k omylu a také pro vyměřování pozemní
se tento systém téměř vti.bec nehodí.·
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Jiné, již zmíněné úpravy stereoskopického dálkoměru, s prostorově viděnou stup-
nicí, je používáno jenom u nejmenších přistrojti. pro malé vzdálenosti (obr. 2.). Oba
obrazy zacíleného předmětu z koncti. základny mohou býti pozorovány jedním okem a
pak se bud' částečně nebo úplně překrývají, což závisí na délce základny a vzdálenosti
objektu. Při malých přistrojích, jako na př. pro fotograiické aparáty, zařízení vyho-
vuje, ale při větších vzdálenostech je velmi těžko oba obrazy, vzniklé v zorném poli,
přivésti' dostatečně přesně k dokonalému splynutí vzhledem k vlastnostem našeho oka.
Byly proto uvedeny na trh mechanismy střídavě obrázek zakrývající. Když oba obrazy
se úplně přesně nepřekrývají, vzniká jakési chvění obrysti., na něž oko při posouvání dál-
kového měřícího válečku velmi citlivě reaguje.

Obecně mají koincidenční dálkoměry rozděleno zorné pole oddělovací přimkou
na dva nebo více dílti. (obr. 4.-8. a obr. 9.-11.). Oddělovací přímka musí při zaměření
rozděliti příslušný' cíl na dva neb více dílti.,jichž hrany na styku přímky snaží se po-
zorovatel přivésti mechanicko-optickými prostředky do incidence (obr. 5., 7., 8., 10.).
Oba obrazy pozorujeme jedním okem v jednom zorném poli. Zásadně rozlišujeme dva

typy zorného pole: s dělící přimkou svislou (obr. 4., 5.) as dělící přímkou vodorovnou
(obr. 6.-11.). V prvém případu se při měření posouvá zdánlivě cíl nahoru a dolti.
(obr. 4.), v druhém případě děje se posun stranou (obr. 6., 9.). Obraz 5. představuje
úpravu zorného pole zlepšenou v tom směru, že' pravá část obrazu je s levou vzhle-
dem k dělicí přímce souměrná (systém "Side by side"). Podle výkresu 7. jeví se oba
obrazy v invertní poloze (při dolní části vzpřímené), výkres 8. představuje zorné pole
rovněž s inversními obrazy, ale se vzpřímenou částí horní. Jsou to tedy vlastně úpravy
"Side by side" pro horizontální dělící přímku. Tyto kombinace ziskané optickou cestou
byly vynuceny požadlavkem, aby předměty neurčitých obrysti. - jako na př. stromy a,
pod. - mohly býti lépe zacíleny, což při úpravě podle obr. 4. nebylo dosti dobře možno.
úprav zorného pole zmíněného druhu je používáno více pro účely pozemní; v námořní
službě je zavedeno zorné pole typu obr. 1. a 6.

Svislé dělící přímky bývá nejčastěji použito u dálkoměrti. se svislou základnou pro
protiletadlovou službu, neboť rychle se pohybující cíl lze lépe rozděliti přímkou svislou
než vodorovnou.
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Přesnost měření. závislou na přesnosti dosažené při nastavení koncťl hran obra-
zových do incidence, lze zvýšit zavedením pohyblivého pásku zorného pole (obr. 9.• 10.).
a to s obrazem přímým nebo invertním, tedy pomocí dvou dělících přímek.

Konečně při dálkoměrech se širokým zorným úhlem je vlastní měřící část zor-
ného pole složena ze dvou obdélníčkových páskťl (obr. 11.) oddělených jednou přímkou;
zbývající. třetí část pole sloUŽÍk snadnému vyhledání cíle a k jeho lepšímu. udržení
v zorném poli.

U některých koincidenčních typťl montuje se zvláštní zařízení. které umožňuje
odečítati vzdlUenostní stupnici jedním, a to levým oroem, zatím co pravé oko provádí
měření. Měřič nemusí oddalovati hlavu od zorníkťl a neztratí cíl ze zorného pole. čili
měří stále a spojitě. Z toho je vidno, že vystačí se s minimální obsluhou: u koincidenč-
ního přístroje s jedním. u stereoskopického s jedním až dvěma a u kombinovaného alti-
telemetru se třemi muži; u větších přístrojťl nutno tento počet příměřeně zvýšit. Měřič
sám jen zaměřuje. aniž čte výšku nebo dálku, která se dále automaticky přenáší. nebo
jest jiným mužem z obsluhy čtena a hlášena. Elevační úhel udílí altitelemetru stálým
zaměřováním na cíl další muž - polohový měřič: - a horizontálně přístrojem otáčí
odměrový měřič. Tito oba zaměřovači pracují ručními kolečky. zatím co u velikých
aparátťl je pohyb řízen elektrohydraulicky. Výškuzjišt'ujé přístroj sám, a to graficky
z elevačního úhlu a dálky. .

Výhodou koincidenčních telemetrťl je, že k pozorování stačí jedno oko, takže
mťlže s nimi pracovat i člověk s jedním okem; také není nutno. aby měřič byl nadán
zvláštní schopnost~ prostorového vidění a chyby nejsou tak příliš závislé -na fysiologic-
kých vlastnostech pozorovatele jako u stereotelemetrťl. Také výcvik dálkoměřiče je
mnohem jednodUšší; teoreticky každý normální člověk mťlže okamžitě počíti s měře-
ním. Na druhé straně je VŠaknevýhodou přílišná námaha jediného oka. které možno
sice vystřídat, to však, jak praxe ukázala. málokdo provádí. Dťlležitější nevýhodou je
rozdělovací přímka, která stále musí protínati měřený předmět, což u pohybujících se
objektťl - jako na př. letadel - vyžaduje obratnosti a cviku. často i nejasnost obrysťl
znemožní přesné incidenční nastavení.
b..

Další obtíž se nask;ýtá při měření předmětťl, jevicích se jako bod. tedy když jde
o malé vzdálené útvary, na př. lodní světlo. V tomto případě nebývá možno obraz
bodu rozděliti oddělovací přímkou na dva díly. abychom mohli provésti incidenci. Ob-
tíži toho druhu bylo čeleno zařazením dvou malých válcových čoček s horizontální
osou, umístěných v přístroji v symetrické poloze. Zobrazení bodu bude astigmatické a
bude se jevit jako svislá úsečka, kterou pak již možno bez obtíží proměřit, neboť zá-
měrné paprsky nezmění úhel.

Rozměry dálkoměrťl i jejich konstrukce nutí výrobce, aby pečliVěodstranil všchny
tepelné vlivy, vznikající při koUsání teploty, nebo zaviněné přímým slunečním ozářením.
Již přes čtyřicet let se výrobci zabývají tímto problémem, dťlležitým zejména u přístrojťl
používaných v tropických krajích. Každý přístroj opouštějící dílnu se podrobuje tepel-
ným zkouškám. Vnitřní mechanismus se chrání tepelnou isolací u všech typťl, u někte-
rých, jako na př. u koincidenčních dálkoměrťl firmy Barr & Stroud U. B. 2 A o délce
základny 274 cm pro pozemní účely, jest ještě zvlá1ltní isolační kryt citlivých míst. Ta-
kové přístroje nevyžadují pak příliš časté rektifikace z dťlvodlO.rozdílťl tepelných, neboť
optické části jsou téměř úplně tepelně vyváženy a samy se korigují. U starších pří-
strojťl byly chyby tohoto pťlvodu dosti značné a při nynějších nárocích na přesnost bylo
by takové přístroje nutno velmi často přezkušovat. což by pak na dosti dlouhou dobu,
a to obyčejně v dťlležitých chvílích. VYřazovalopřístroj z pOUŽÍvánía zbytečně zatěžo-
valo jeho obsluhu. •

Za neklidného moře bývá velmi těžko na malých. rychlých lodích - jako jsou
torpedoborce a křižníky - dosíci přesných výsledkťl a někdy dokonce nelze ani měřit.
Měřený předmět se v zorném poli velmi rychle a nepravidelně pohybuje a p.okonce
z něho při silném kymácení lodi mizí. Podobná situace vzniká i při výstřelech· lodních
děl, zvláště při salvě. kdy v dťlležitém okamžiku mizí pak cíl, čímž spojitost měření
se ruší. Firma uvedla na trh u altitelemetrťl typu U. C. 4 (B= 300cm) a typu U. F. 1
(B= 274cm) dťlmyslné protivibrační zatízení, které nejen dovoluje měřiti téměř s tou-
též přesností jako ve stavu úplného klidu. ale které chrání též celý přístroj před tvr-
dými otřesy a nárazy; toto opatření prodlužuje podstatně životnost jemných částí pří-
stroje.a umožňuje používati ho i během boje.
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Jiné pozoruhodné zařízení, jímž se opatřují dálkoměry o větších základnách, zá-
leží ve dvojím zvětšení dalekohledu. Jsou-li cílené předměty velmi blízké, zvýší se sice
přesnost měření, avšak zároveň se zmenší jasnost obrazu, takže pak za šera neb v nocí
nebylo možno takového dálkoměru vfibec používati. U nových přístrojů. mů.ženyní měříč
jedním pohybem změniti zvětšení a zjistiti zkusmo, které zvětšení za daných poměrů.
je nejpříznivější.

Poněvadž dálkoměry jsou často montovány na lodích nebo používány v krajinách
s vlhkým podnebím, mívají zařízení - zvláště to bývají větší přístroje - k vysoušeni
svého vnitřku. Vzduch jest u takového přístroje přečerpáván ruční nebo elektrickou
pumpičkou s jedné strany na druhou, pří čemž prochází prostorem naplněným hydro-
skopickým chloridem vápenatým (CaCb). Velmi pohodlné a výhodné jsou též gumové
zorníky, přízpů.sobené anatomicky tváří, neboť chrání dokonale oči před prachem a vět-
rem, před postranním světlem i úrazem neočekávanými otřesy, k jakým dochází na lo-
dích pří hromadné salvě děl nebo na rozbouřeném moří. U nejnovějších konstrukcí pa-
matováno i na to, že měřič bude míti po případě nasazenu protiplynovou masku.

Vzhledem k značnému zvětšení, jehož dů.sledkemje pak poměrně malé zorné pole,
a vzhledem k veliké pohyblivosti měřeného objektu, opatřují se protiletadlové altitele-
metry jednoduchým širokoúhlým hledáčkem, který dovoluje přivésti rychle cíl do zor-
ného pole. Všechna dů.ležitá místa přístroje - zorné pole, stupnice atd. - se osvětlují
elektricky, a to u polních telemetrů. ze zdrojů. bateriových nebo akumulátoru, na lodích
z rozvodné sítě.

Okulár se zaostřuje obvyklým způ.sobem,oční rozestup u stereoskopických přístrojů.
se upravuje individuálně otáčením výstředně umístěných okulárů. s připojenou milimetro-
vou stupnici. Největší odklon osy zorníků. od měřící horizontální roviny přístroje jest
asi 90°, což umožňuje cíliti ve všech výškových úhlech v pohodlné poloze těla; je toho
zvláště potřeba při letících cílech. Konstrukce hratiolů. připouští u některých typů. měřiti
také paralaxu cíle, což je velmi výhodné pří některých druzích střelby, jmenovitě na
moří.

Podstavce jsou pro námořní a pevnostní potřebu pevné, pro jiné přístroje přenos-
né. Bývají upraveny nejrů.znějším způ.sobempodle účelu a váhy - mnohdy tisícikilo-
gramové - dálkoměru. U malých přístrojů. - na př. typu F. T. se Základnou dlouhou
80 cm - není zvláštních stativfi. Muž, obsluhující dálkoměr, má pás, držený na obou
ramenech přepásanými popruhy; na něm je připevněno ložisko pro svislou tyč, která
podepírá vlastní přístroj, opatřený na obou koncích zespodu svislou rukojetí. Měří-li se,
drží se přístroj oběma rukama a stále se přitlačuje k tělu. K obsluze měřícího kolečka
a tím celého mechanísmu se použije ukazováčku pravé ruky.

Aby déle trvající měření předmětů. s velmi lesklým neb světlým pozadím neuna-
vovalo oko, a neztrácela se tím - u stereoskopických přístrojů. - schopnost prostoro-
vého vidění, jsou všechny větší dálkoměry, zvláště ty, které slouží k protiletecké obra-
ně, opatřeny revolverQvým nástavcem s rů.zně hustými barevnými světelnými filtry. vý-
sledky měření se zaznamenávají nebo se po případě telefonicky hlásí přímo na patříčné
místo. Na válečných lodích i ústředních povelových přístrojích dělostřeleckých se pře-
nášejí údaje synchronně elektrickou cestou nebo mecha.x.ickýmzařízením.

Speciální dálkoměry pro ponorky, pečlivě vodotěsné, mají svislou základnu 91 cm,
jiné - ve tvaru T s vodorovnou, 274 cm dlouhou základnou - bývají zařízeny na vy-
souváni.

Velikost základny není možno z technických dů.vodů.neomezeně zvětšovati, a dále
poP">ný dálkoměr o délce B = 30,48 m není jistě vzdálen příliš od nejkrajnější meze.
V dělOVýchvěžích a v pozorovatelně palby používá námořnictvo dálkoměrů. o základnách
až asi 12 m dlouhých. Větší rozměry najdeme jen u nepřenosných přístrojů. pevnostních
a pobřežních obran. Pro takové přístroje je totiž třeba velikého pracovního prostoru, slo-
žitého nosného i pohybovacího zařízení a nelze je přenášet. Optické zvětšení bývá nej-
výše 30násobné se zřením k tomu, že jde o měření v povrchových vrstvách vzduchu, kde
prů.zračnost bývá málokdy taková, aby se předměty, přicházející v úvahu, daly bezpečně
zaměřit ze vzdáleností, přesahujících 30km. Kromě toho u námořnictva vadí viditelnosti
ještě křivost povrchu zemského.

Na konec všimněme si jednoho z největších typů. koincidenčního dálkoměru o zá-
kladně 30,48 m. Obě ramena zevní trouby, dlouhé 31 m, jsou dvojitě vyztužena nosnou
konstrukcí. Celek se otáčí kolem středního svislého čepu nejvyšší rychlostí 180° za mi-
nutu, a to elektrohydraulicky; příslušné zařízení jest umístěno v budce, po jejíž pravé
straně je manipulační mů.stek.pro měřiče. Pod polovinami ramen na konci nosníků. jsou
podvozky, každý po dvou kolech; proti zvrácení je přístroj pojištěn dalším nosníkem,
k prvým kolmým, opatřeným na obou koncích jedním kolečkem. Podvozky se pohybují
po soustředném vodorovném železném kruhu o poloměru asi 8 m. Pti konstrukci na-
skytly se neobvyklé nesnáze s vlivy teplotnými a s pružností materiálu a zejména kon-
cové pentagony nemohly býti skleněné. Nepostačila ani stříbřená zrcadla, po dvou vmon-
tovaná do kovové kostry, jako tomu je u typů. střední velikosti. Muselo se tu použíti
dvou malých koncových reflektorů.; světlo jimi zachycené vytváří pomocí dvou da-
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lekohledfi jenom střed dálkoměrného, koincidenčniho pole pravého zorniku. Ostatní část
zorného pole, obklopujícího zmíněnou plošku, se zobrazuje třetím dalekohledem o témže
sice zvětšení, ale s objektivovým otvorem blíže středu přístroje, čímž zvýšila se jeho
světelnost. Vzdálenosti se měří párem deflekčních hranoltl o stejné deviaci, umistěných
na konci přístroje a otáčejících se opačným směrem. (Viz obr. 12.)

Výcvik dálkoměříčfi zvláště pro vojenské stereoskopické telemetry, které byly
kdysi zavedeny též u nás (byly to francouzské výrobky zn. SOM se základnou B =
300 cm. u protiletadlového dělostřelectva), byl dosti zdlouhavý a účastníci kursu se vy-
bírali psychotechnickou zkouškou. U této konstrukce dálkoměrfi. padala nejvíce v úvahu
schopnost prostorového vidění, kterou však u některých jedincfi nebylo možno ani sebe
delším cvikem podstatně Zvýšit. Únava i denní vlivy značně pfisobily na jakost měřeni.
O každém měřiči se vedl záznam s grafickým zobrazením osobních chyb; tím byla vy-
zkoušena jeho spolehlivost a stanovena velikost osobní chyby, která u cvičených. měříčfi
se jen nepatrně mění. Chyba se dala vyloučit malým posunem měřicích stupnic o onu
hodnotu.

Zkoušení dálkoměrfi. je zvláštní kapitolou a není možno se jím zde blíže zabývati.
Konečně bylo by ještě se zmíniti o přesnosti vzdáleností, změřených těmito pří-

stroji. Pří nynějším stavu výroby mfižeme u nového, dobře justovaného stroje zanedbati
všechny hrubší vady optické i mechanické. Chyba vzniklá bude nepřímo úměrná délce
Základny B a velikosti zvětšeni Z, přímo úměrná čtverci dálky D a součiniteli úměr-
nosti k (všechny rozměry dosazujeme v metrech); bude tedy

k.D2
d])= B.Z' (1)

Konstanta k bude míti pro každého měřiče individuální hodnotu. Vymýtíme-li hrubé
chyby, dospějeme k nejmenŠí možné její velikosti, odpovídající anatomickému složení

lidského oka. Rozlišovací schopnost očí lze vyjádřiti úhlem, jehož velikost se pohybuje
kolem 12". V tomto směru nelze dosíci žádného podstatného zvýšení přesnosti, to mfiže
se státi jen prodloužením základny nebo zesílením optického zvětšení. Protože are 12"

0,0000582,plyne z uvedeného vzorce .
D2

d D = 0,0000582 -. (2)B.Z
Jak takto upravený vzorec vyhovuje skutečno~ti, možno se přesvědčiti nahlédnutím do
tabulky dále uvedené. Chyby mohou být ovšem - mimo osobní chybu měříčovu - zvy-
šovány atmosférickými podmínkami, jakostí cíle a jeho pohyblivostí. Tabulky chyb
(Tab. 1,) pro dálkoměry fy "Barr & Stroud" vznikly z aritmetického prfi.měru řady
měření, konaných týmž měříčem za příznivých podmínek, zejména počasí. Názorně zde
vidíme vliv délky základny i příslušného zvětšení. Chyby se pohybují v mezích od
0,028% do 0,270% u největšího přístroje a ani u 'nejmenšího nestoupnou nad 5%.(Viz ta-
bulka na str. 70.) ,

Naneseme-li měřené délky na jednu souřadnou osu a na druhou chybu v % mě-
řené vzdálenosti, měli bychom obdržeti přímku. Ze vzorce 2. vychází totiž chyba v mě-
řené vzdálenosti D, udaná % D, takto:

0/ D _ d D _ 0,00582.])
o -100- B.Z ' (3)

D
V rov. 3. jsou B, Z v daném příkladu konstantní a dosadíme-li číselné hodnoty pro
dálkoměr o B = 30,48 m. s 28krát zvětšujícim dalekohledem z tab. 1., dostaneme graf

1939/69



N
ah

oř
e

uv
ed

en
y

vz
dá

le
no

st
i

od
0,

5
do

40
km

.
P
rt
lm

ěr
né

ch
yb

y
ud

án
y

v
m

.

B
je

st
ve

li
ko

st
zá

kl
ad

ny
v

m
,
Z

zv
ět

še
ni

da
le

ko
hl

ed
u.

Pr
ům

ěr
ná

ch
yb

a
v

m
et

re
ch

(v
zd

ál
en

os
ti

v
lte

kt
am

et
re

ch
)

B
Z

19
o

o
Io

o
19

i§
c

I§
o

I~
o

I
tO

o
o

~
o

S
o

o
o

o
8

o
....

C
'l

"i<
L."

l
<:>

00
o

co
"i<

<:>
t-

O'
>

o
,a

o
,....

.
,....

.
....

....
,....

.
,....

.
,...,

C
'l

C
'l

co
"'l

'

8
3'

6
15

58
13

1
23

3
29

1
I

,

10
2'

9
12

47
10

5
18

6
0'

5
12

2·
4

9'
7

39
87

15
5

24
2

14
2'

1
8'

3
33

75
13

3
20

8
29

9
16

1"
8

7'
3

29
66

11
6

18
2

26
2

12
1'

2
4'

8
19

44
78

12
1

17
5

23
8

I I
14

1
4'

2
17

37
67

10
4

15
0

20
4

26
6

I I
I
I

1
16

0'
9

3'
6

15
33

58
91

13
1

17
8

23
3

I I
18

0'
8

3'
2

13
29

52
81

11
6

15
8

20
7

26
2

.
20

0'
7

2'
9.

12
26

47
73

10
5

14
3

18
6

23
6

2'
74
I

-
"
-
-
-
-
-

16
1'

3
5'

3
12

21
33

~4
8

65
85

10
8

13
3

16
1

]9
1

22
4

f
20

1'
1

4-
2

9'
6

17
27

38
52

68
8i

J
10

6
12

9
15

3
18

0
20

8
I I

28
0'

8
3

6'
8

12
19

27
37

49
61

76
92

10
9

12
8

14
9

17
1

19
4

21
9

-
-

,
-
--
-,
_
._

--
--
-

16
3'

3
5'

8
9'

l
]3

18
23

29
36

44
52

61
71

82
93

10
5

11
8

13
1

14
6

22
7

10
20

2'
6

4"
7

7'
3

10
14

19
24

29
35

42
49

57
65

75
8
i

94
10

5
11

6
18

2
28

1'
9

3'
3

5'
2

7-
5

10
13

17
21

25
30

35
41

47
53

60
67

75
83

13
0

-
-

16
1'

9
3

4'
3

5'
8

7'
6

9'
7

12
14

17
20

23
27

31
34

39
43

48
75

10
7

19
2

30
'5

20
1'

5
2-

4.
3'

4
4'

7
6'

1
7'

7
10

12
14

16
19

21
24

28
31

34
38

60
84

15
2

28
1"

1
1"

7
2'

5
3'

3
4'

4
5'

5
6'

8
8'

3
10

12
13

15
17

20
22

25
27

43
60

10
8

1939/70



(obr. 13.), který je, jak vidno, velmi blizký přimce. Pro směrnici této přimky plyne
ze vzorce 3.

y=k.x,
. = 0,00082 _ O00000682
K OO~8.W' .

Touto konstantou bylo by též možno udávati měřici schopnost přístroje.

o 2 ~ 6 8 10 12 1~ 16 '8 20 22 2~ 26 28 30 35 ~
••

Km
Obr. 13. Grafické znázornění přesnosti dálkoměl1l:Barr-Stroud, B= 30,48 m, Z= 28.

(Za četné technické údaje ve článku uvedené děkují firmě Barr & Stroud, Ltd.,
Glasgow, jejíž návštěva byla mně umožněna laskavostí škodových závodů.)

Té 1é m e t r e s n o u v e 11 e s. L'auteur décrit brievement le développement des
télémetres stéréoscopiques et coincidentes. li s'occupe spécialement des dispositifs au.xili-
aires, antivibratoires etc. et d'apparence du champs visuel avec leurs avantages et dés-
avantages. TI discut la théorie des erreurs de la mesure des longueurs et il cite la
formule

dD= k.D2
B.Z

dans laquelle B signifie la base, Z l'agrandissement, D la longueur mesurée, et k la
~onstante 0,0000582,donnée par les quaIités physiologiques de l'oeil. Les indications des
-erreurs se trouvent dans la table et sont représentées dans la graphique.

Zprávy odborné.
Nové měřeni Velké Prahy. Polní práce.

A. Všeobecné připravy. V dennim tisku se občas vyskytují více méně neúplné
a zpravidla pomýlené zprávy o rozsáhlém měření Velké Prahy. Poněvadž většina zpráv
naznačuje, že o této veliké technické práci již rozhodly a ji také vykonají toliko úřady
města Prahy, mohla by veřejnost, zejména technická, nabýti dojmu, že největší měřická
instituce - pozemkový katastr - stojí mimo a neprávem opomíjí hlavni město Prahu
při opatřováni přesných plánfi, zatím co jiným městťlm v této věci vydatně napomáhá.
Bude proto snad účelným seznámiti technickou veřejnost se stavem přípravných prací
a se zamýšleným postupem dalších prací v nejbliŽŠí době, pokud ovšem bylo lze jej
seznati.

Pojednání o tom nemfiže však býti dosti úplným a uceleným, poněvadž nebyla do-
sud skončena d'filežitá jedn.ání, rozhodující o postupu a zpťlsobu měřeni, jakož i konečné
tvářnosti nové katastrální mapy, zvláště se zřetelem na požadavky technické veřej-
nosti. Nutno konstatovati především, že rozhodla prozatím o měřických pracich na
území Velké Prahy pro účely pozemkového katastru shora a zahájila přípravy k nim
toliko finanční správa sama, plníc jasné znění § 28 katastrálního zákona a dalších
předpísfi katastrálních s tím souvisejících.

Nedostatky katastrálních map pražských byly známy již v době předválečné a
zvětšovaly se překotným stavebním ruchem v době poválečné. Již před dvěma roky byla
podrobně a dt'lkladně prozkoumána přesnost všech katastrálních map Velké Prahy a uvá-
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ženy při tom požadavky na tyto mapy již kladené a ještě očekávané. Výsledek šetřeni
byl nepříznivější, než se dalo očekávati. Všechny mapy již ztratily požadovanou přes-
nost a většina jich byla znehodnocena tak, že vykazují chyby a nespolehlivosti až ně-
kolikametrové. Státní finanČIlí správa zahájila proto ihned přípravy pro obnovení po-
zemkového katastru na všech katastrálních územích Velké Prahy.

Byla učiněna potřebná opatření organisační a výcviková, připraveno vše pro vy-
UŽití údajfi dosavadního měřického operátu, pojednáno s magistrátem hl. města Prahy
číslování domfi, město pozváno k součinnosti a zahájeny první technické práce, pokud
na ně byl personál a rozpočtová úhrada.

Všechny tyto práce koná prozatím toliko státní správa finanční a jen se zřetelem
k potřebám pozemkového katastru, bez zvláštní pomoci města Prahy, která splní toliko
zákonité povinnosti při měřeni. Polní přípravné práce jsou v plném proudu; koncem
září bylo zahájeno místní šetření a počátkem října dojde již k podrobnému měření na
katastrálním území Bráník, kde je pozemkový katastr nejzanedbanější.

B. Přípravné práce polní.
1. T r i a n g u I a c e. Katastrální měření Velké Prahy bude připojeno na jednotnou

síť trigonometrických bodfi podle ustanovení § 10 katastrálního zákona. Tato síť nebyla
dosud vybudována ani ve vyšších řádech (2. až 4.) a proto byly v letošním letním
období zahájeny triangulační práce ve značném rozsahu a organísovány v okolí Prahy
tak, aby jednotná trigonometrická síť katastrální byla dobudována zároveň s podrobnou
trigonometrickou sítí (5. řádu) nejen na celém územi Velké Prahy, nýbrž na území
uzavřeném zamýšlenou okružní dálnicí a na katastrálním území obce Radotina, kde
bylo letos zahájeno a bude také ukončeno nové měření.

Polní práce triangulační byly brzděny v první polovině letního období nedostat-
kem měřického perSQI1álua nepříznívým počasím, jakož i značnými obtížemi mistními,
jmenovitě hustě zastavěným územím, kamenitou spodinou, vyžadující většinou vystřílení
jam pro stavbu signálfi, nedostatkem zapracovaných dělníkfi, rozpočtovými těžkostmi
města Prahy při obstarávání materiálu pro podrobnou triangulaci a j. Postupem doby
podařilo se však vhodnou organisací tyto překážky zvládnouti a je naděje, že práce tri-
angulační budou úspěšně v brzku skončeny.

2. Hra nic e p o I i t i c k é ob c e a k a t a str á In í c h úze m i. Dalším úkolem
je jasné a řádné ohraničení území, určeného k zaměření. Při Velké Praze pfIjde jednak
o ohraničení celé plochy, na níž je rozložena politická obec Velká Praha, jednak o ohra-
ničení území bývalých obcí, z níchž Velká Praha vznikla a jež jsou v pozemkovém
katastru a v pozemkové knize nadále samostatnýmí jednotkami jako katastrální území.
Pflvodní hranice katastrálních území Velké Prahy nevyhovují již ustanovením kata-
strálního zákona ani praktické potřebě, byvše pronikavě porušeny na mnohých místech
stavebním rozvojem. Zejména případy, kde celá řada domfI leží ve dvou katastrálních
územích a je dělena dřívějšími katastrálními hranicemi, bude nutno v zájmu veřejném
zjednodušiti změnou hranic katastrálních území v některých místech. Změny uvnitř hra-
nic politické obce Velké Prahy nezpfisobí zpravidla potiží, poněvadž tam mají hra-
niční čáry spíše povahu formální, bez zvláštních právních a politických dfisledkfI.
Obtížnější bude jednání o změnách na obvodu katastrálních hranic Velké Prahy, kde
jde Zároveň o hranice politických obci, ano i okresfi. Tam bude nutno přihlížeti na př.
k povinnostem udržovacím při komunikacích, k účinkfim daňovým při budovách, v níchž
sídlí podniky se značnou výdělečnou schopností a pod. Přípravy k pochúzkám hranic
katastrálních na obvodu Velké Prahy jsou z větší části ukončeny a také byly již vy-
konány komisionelní pochúzky a popisy hranic celého katastrálního území Bránika,
kde bude nejdříve započato s podrobným měřením.

C. Vlastní obnovení pozemkového katastru.
1. Vy š e t ř o v á n í drž b y. Podrobná úloha měřických prací pro kteroukoli část

zaměřovaného území se bezpečně zjistí při t. zv. mís t ním š e tře n í zjišťováním
všech předmětfi měření, zejména pak držebnostních hranic.. šetření se koná za účasti
komise zvlášť k tomu ustanovené z odborníkfi a místních činitelfI, za přítomnosti držitelfI
pozemkfI nebo jejich zmocněných zástupcfI, kteří podávají potřebná vysvětlení o prfi-
běhu hranic a o držbě. Nutno zdfirazniti, že hranice budou zjišťovány především podle
skutečného stavu, tedy podle svědectví držitelfI, znalých tohoto stavu a podle viditel-
ných znakfI. Jen v místech, kde by nikdo ani přibližně nevěděl, kudy probíhá držeb-
nostní hranice a ani v přírodě by nebylo znakfI nebo náznakfI svědčíC!Ícho prflběhu hra-
nic, lze z nouze použíti i údajfI platné katastrální mapy pro vytyčení hranic, ovšem jen
se spolehlivostí značně omezenou. K novému měření došlo totiž jen proto, že spolehli-
vost a přesnost dosavadních katastrálních map dávno pominula; je tudíž jasno, že z ne-
správné mapy by mohl býti do přírody přenesen toliko nesprávný stav, a to ještě s ne-
dostatečnou přesností, poněvadž při katastrálním měření bylo použito malého měřítka.
1 :2880, v němž již síla čáry na mapě značí v přírodě asi 30 cm.

Vyšetřování držby musí býti věnována obzvláštní pečlivost při každém obnovo-
vání pozemkového katastru, zejména však ve Velké Praze, kde jsou pozemky až zá-
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vratně cenné a kde je ztížen styk s držiteli nemovitostí, kteří jsou většinou zaměstnáni
v úřadech, továrnách a mimo Prahu. Rovněž přístup k pozemkfim, většinou ohraze-
ným a dobře uzavřeným, bude obtížný a pro držitele spojen s nepříjemným vyrušová-
ním. Bude proto zdar a postup vyšetřovacich praci ve Velké Praze záviseti více na
držitelich pozemkfi a jejich ochotě a trpělivosti než na ostatnich činitelích, zejména
státní správě a městu. Rozsáhlé a nové měřeni města koná se jen jednou za několik
generací, má velký význam jak pro celek, tak pro každého jednotlivce - držitele ne-
movitostí - a lze proto doufati, že pražské obyvatelstvo pochopi tuto mimořádnost
velkých měřických praci a usnadni řÍZeni ochotným podáváním informaci a rychlým
umožněním vstupu měřických úřednikfi na měřené nemovitosti.

Držebnostni hranice museji býtí na všech lomových bodech řádně omezJiikovány
tesanými mezniky z tvrdého kamene, pokud nejsou ovšem zřetelně vyznačeny zdi, trva-
lým plotem a pod. Podle mnoha1etých zkušeností lze doporučiti toliko mezniky z tvrdého
kamene, rozměrfi spíše většich, aspoň 15X15X70 cm podle spodiny; ve skalnaté pfidě po-
stači ovšem mezníky poněkud kratši, případně přibetonované ke skále. Neosvědčily Se
nikde mezníky betonové, i když byly vyztuženy železem.

Na všechny povinnosti bude každý držítel upozorněn zvlášť tištěným poučením,
které mu bude doručeno zároveň s pozvánímna komisionelní zjišťováni hranic jeho držby.

2. P o IYg o n í s a c e. Triangulací byly opatřeny pevné body o prfiměrné vzdále-
nosti así 2 km, jejichž matematicky přesně zjištěné souřadnice dávaji celému měření
pevnou a naprosto přesnou kostru, z niž pak lze odvoditi další pevné body. Budou to pře-
devším body určené protináním, tedy obdobným zpfisobem jako triangulaci, krátce ře-
čeno jakési žhuštění podrobné triangulace až na prfiměrnou vzdálenost bodfi asi 500 m.
S výhodou bude lze použiti již dokonale signalisovaných a stabilisovaných bodfi, jako
jsou věže kostelfi, kapli a pod., pokud ovšem nebyly již určeny při triangulaci.

Z terénu a zpfisobu a hustoty zastavěni území Velké Prahy je na prvý pohled
patrno, že nutno zhustiti trigonometrickou siť a síť bodfi určených protináním hustou
sít i P o I Yg o n o vou.

Polygonové body a body určené protináním budou zpravidla označovány tesanýmí
kameny rozměrfi asi 15X15X70 cm s křižkem vyrytým ve středu horni plochy. Jejich
volba a trvalé označováni budou značně ztíženy v zastavěných částech, kde dopravní
ruch bude znesnadňovati jejich užívání ve vozovce a chodníky se opět nehodi pro umís-
tění značek, poněvadž jsou přeplněny rfiznými technickými podzemními zařízenimi (ka-
nalisace, vodovod, kabely a pod.) a tudíž vydány stálému nebezpečí porušeni při ko-
pání pro úpravu nebo opravu těchto zařizeni. V zastavěných částech území bude proto
~potlřebi zvolití 2Vláštní, pečlivější zpftsob trvalého označováni polygonových bodft.
Z8.mýŠlí se použíti stejných kamenft jako v polních tratích, avšak s tím rozdílem, že
kameny budou přikryty litinovými poklopy, podobně jako se uživá u vodovodnich a
plynovodních zařízeni.

Při měření délek polygonových stran bude co nejhojněji použiváno moderních
přesných dálkoměrfi. úhly budou změřeny na celém územi Velké Prahy teodolitem se
setinným dělením kvadrantu.

3. Pod rob n é měř en i. Měřené údaje se zapisuji přímo venku do polních
náčrtfi, v níchž se ihned zobrazuji právě zaměřené hranice a předměty. Je zřejmo, že
pří rušném životě a dopravě v tak velkém městě, jako je Praha, bude to práce nanejvýš
obtižná, vyžadující železných nervů., značné houževnatosti a vytrvalostí se strany měřic-
kých inženýrft - práce zasluhujicí ohledu i od občanstva, které ji mftže svým počinánim
hodně usnadniti, avšak také hodně ztížiti.

Co vše bude při podrobném měřeni ve Velké Praze zaměřováno a později i v no-
vých katastrálnich mapách vyznačováno, jaké požadavky budou kladeny na přesnost
měřeni v jednotlivých případech, jakož i ustálení určitého postupu v podrobném měření,
závisí již na výsledku dohody finančni správy s městem Prahou o součinnosti. Dojde-li
k dohodě, budou převažovati při měření zájmy.města Prahy a nedojde-li k dohodě od-
mítnutím nabídky finanční správy městem Prahou, bude měření vedeno toliko Zájmy
pozemkového katastru a provedeno co nejúsporněji.

Další podrobnosti měření a prací po něm následujících nelze tudiž ještě dnes
správně posouditi a proto bude o ních pojednáno později. Ing. Dr. Jan CÍSař.

Poznámka reQ:akce.Článek Ing. Dr. CÍSaře je určen jednak k obecné informaci širší
technické veřejnosti, která nemá příležitosti seznati nejnovější zpftsob měření velkéJl,o
města z obsáhlých katastrálních instrukcí, jed>nak k informaci prooského tÍSku, jenž
projevilo měření města Prahy mimořádný zájem a obsahuje proto výklad některých
pojmiť, každému zeměměř. inžen&ru zcela běžných.

~ronika.
Ondřej Bernard Klauser.

Mezí měřiči desk zemských zaujimá po šimonu Podolském dftležité misto Ondřej
Bernard K I a u se r, který napsal rovněž knihu - jen jazykem německým - o měrách
zemských, ve které se o Podolském často zmiňuje.
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O. B. K I a u s e r byl pokřtěn 27. října 1656 v kostele sv. Víta v českém Krum-
lově 1), kde otec jeho byl měšťan a obchodník Jáchym Klauser a matka Eva rozená
Pucková. Na uníversitě pražské nabyl vzdělání filosofíckého a právního, kromě toho
vyučil se umění měřičskému a počttlm. Po 3 roky byl v praksi u lidí práv znalých.
V roce 1686 žádal u české komory, aby byl přijat pro práce komorního měřiče. 2á-
dost postoupila komora Samueli Globicovi z Bučina, měřičí desk zemských, aby po-
dal svfij posudek. GlobícZ) přimlouval se, aby mu pomocník byl dán, že mu ubývá sil,
že by rád měl při službě služebníka kancelářského nebo početního, který by měl chuť
k měřičství, a jehož by v počtech vyuČíl. Teprve po nové žádosti v r. 1687 komora mu
oznámila, že bude přijat, aby se Globicovi ulehčilo, a vyměřen mu plat 100 zlatých.
Pracoval nějaký čas s Globicem a když ten se ze služby poděkoval3), stal se Klau-
ser měřičem. Proto 5. dubna 1691 žádá Z), aby mu byl dán plat, jaký Globic mival.
Posudek o této žádosti podal opět Globic, načež komora mu dnem 5. dubna 1691 povolíla
plat 150 zl. ročně.

Podle knihy měšťanfi1) Starého Města pražského uchází se 1697 o právo měš-
ťanské. V zápisu je, že ukázal list - v n'ěmecké řeči na papíře - svého poctivého
zplození a že není nikomu tělesně poddán od purkmistra a rady z horního města čes.
Krum.lova ze dne 4. února 1689. Usnesením z 17. června 1697 dáno mu právo městské.

Po požáru židovského Města v r. 1689 sestrojíl "Plán Židovského Města 1) i
s přilehlými částmi Starého Města" v r. 1690. V něm jsou vyznačeny všecky dfiležité
budovy, fortny, kostely, synagogy v' rozloze asi od Staroměstského náměstí, Ktižovníkfi,
podél Vltavy až k Milosrdným Bratřím. Rozměry plánu jsou 560X410mm, je v mě-
řítku 1% palce = 100 loket čili 1: 1600, jsou na něm kolorovány domy židovské žlutě,
křesťanské červeně, dále červenou čarou je označena zeď 4), která má děliti Žídovské
Město od Starého.

Dne 18. prosInce 1699 kupuje 1) za 350 zl. spáleniště domu - dnešní č. p. 645-1
- v Ungeltě u brány proti sv. Jakubu ležící. Dne 17. května 1701 oženil se s Annou
Ludmílou, dcerou měšťana a obchodníka Daniela Františka Pfitznera 5). Dle knihy
křtěných na faře v Týně křtí dne 20. března 1705 syna Jana Josefa Vojtěcha a dne
17. listopadu 1709 dceru Marii Alžbětu. Zemřel ve stáří 66 let a pochován byl v kryptě
kostela Týnského dne 22. srpna 1721.

Roku 1705 vydal německy knížku 6) o mírách zemských v rozměrech 80X130mm
o 158 stranách s tabulkou rytou, na níž je zobrazena čtverečná stopa a její dělení
na palce (Ein Pragerischer Quadrat Schuhe).

Titulní list zní:
Ausfiihrliche Beschreibung der Landmass des Konigreich Bohaimb wie solche

in dieses KOnigreich erstlich eingefUhret nach mals gebraucht und verandert worďen.
Endlich auch wie sie anjetzo gebraucht werde. Zu allgemeinen Nutzen verfasset durch
.4.ndres Bernhardt Klauser, Curo gratia Privillegio Sac. Caes. Maj., Sulzbach.
Gedruckt bey Joh. Jac. Lichtenthaler 1705

Kniha je věnována zemským stavům.
V předmluvě zmiňuje se o šimonu Podolském z Podolí, o jeho zprávě z r. 1617,

kterou vytiskl 7) v r. 1683 Samuel Globic z Bučína náiPadem vlastním. Leč nelze si
již jeho knížku opatřiti a poněvadž v novém ,,zřízení zemskémU není zmínky o měrách,
proto se rozhodl uvésti míry, jimiž se pozemky, pole, louky, lesy atd. měří. Nejdtive
mluví o měrách, jak je v Hájkovi uvedeno a praví, že královský lán má 12 kop záhonfi,
kněžský lán má 11 kop záhonfi, panský lán má 10 kop záhonfi, selský lán má 8 kop zá-
honů, ale přes tento rOlZdílvyseje se v. každém 64 korcfi zrna8) (5952 litrfi), poněvadž
na selských je hubená pfida a muSí se síti hustě, kdežto na královském lánu seje se
řídce, poněvadž je pfida tučná.

Jeden záhon má 8 a druhý 7 brázd, takže dva záhony mají dohromady 15 brázd.
Nato probírá novou míru - jak praví -, ač novou ;není a uvádí její jednotky.

Vezmeme-li pražský loket za jednotku 7), jehož délku předpokládejme 0'593m, možno
přepočítávati hodnoty všech jednotek:

1. gran čili šířka ječného zrna = 4'94 mm,
2. prst nebo šířka 4 j'ečných zrn = 19'8 mm,
3. palec nebo šířka.5 ječ. zrn = 24'7 mm,

1) Archiv města Prahy.
Z) Archiv ministerstva vnitra.
3) Samuel Globic z Bučina pohřben byl 6. prosince 1693 ve stáří 75 let.
4) Vojtišek: Staré plány pražské. Knihovna Zeměvěd. Spol. 1912:
5) Matrika farní v Týně.
6) Universitní knihovna v Praze.,
7) šimon Podolský z Podolí: Knížka o měrách zemských. Knihovna čes. Matice

technické. Svazek 22. Praha 1933.
8) A. Sedláček: Paměti a doklady o staročeských mírách a vahách. Čes. Aka-

demie věd a umění 1923.
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4. dlaň (Quer-Hand) nebo šířka 15 ječ. zrn = 79'1 mm,
5. čtvrť lokte čili 6 palcfi čili 30 ječných zrn = 148'260 mm,
6. piď (Spanne) čili 10 prstfi = 40 ječných zrn = 197'300 mm,
7, stopa čili 12 palcfi = 60 ječných zrn = 0'296 m,
8. loket čili 2 stopy = 120 ječných zrn = 0'593 m,
9. sáh čili 3 lokte = 360 ječných zrn = 1"779 m,

10, látro (Lachter) čili 4 lokte = 2'372 m,
11, prut (Ruthe) čili 8 loktfi = 4'744 m,
12. provazeo (Landseil) čili 52 lokty = 30'836 m,
13. viničný provazeo (Weingartenseil) čili 8 prutfi = 64 lokty = 37'952 m,
14. teneto (Waldgarn) čili 120 loktfi = 71"160 m,
15, rybnikářs1cý provazeo čili 22 lokty = 13'046 m,
16. míle čili 365 provazcfi = 18.980 loktfi = 11.255'14 m,
17, jitro (Morgen, Gewendt) je obdélník 1 provazec široký a 3 provazce dlouhý= 3 provazce čtvereční,

. 18, čtvereční leč (StalluBg) je čtverec 6 X 6 tenat = 36 čtv, tenat, což pokládá se
za plochu honební jednotky.

O loktu pražském nebo českém praví, že se ho užívá ode dávna a že "praděd"
(vzorný loket) je zazděn na staroměstské i novoměBtské radnici, ve starém soudě
(rychtě) a v Kotcích na Uhelném trhu, takže každý mf1že svtlj loket si porovnati.

Pole vyměřuji se provazci, kdežto lesy ten~ty, výměry poli se počítaji na lány
zemské (Land-Hueben), kdežto lesy na leče (Wald-Stallung), Zmiňuje se též o tom, že
dřive užíval se také prut (Ruthe) za výměru plošnou, která měla 5 jiter, kdežto nyní
je prut míra délková rovná 8 loktf1m, ,

Na to probírá měření délková, míru čtverečnou nebo ktižovou a přechází na míru
ssutou. •

Chce-li kdo vysíti žejdlik pšenice, musí míti pole ve tvaru čtverce o rozměrech
6% X6% lokte, což dává 42~ čtvero lokte = 14'86 m2• .J

Na pintu násevku je třeba pole 13 X 13 loket ~ 169 čtv. loket = 59'43 m2• Na
měřičku (lita korce) je třeba pole 22% X22% lokte = 507 čt. 1. = 178'29 m2, Na čtvrt
korce násevku je třeba pole Q rozměrech ii2X39 loket = 2028 čt, 1. = 713'14 m2, Na
korec (strych) třeba jitro pozemku čili 3X1 provazec = 156X52 loket- = 8112 čtv.
lok, = 2852'58 m2, 1 čtvero provazec = 52 X 52 loket = 950'86 m2• Lán zemský má 192
čtv, provazcfi= 18'256491 ha == 18'2565 ha.

Kopy záhonfi nazývá mírou nespolehlivou, poněwadž jsou též záhony po 5, 7, 8
až 12 brázdách, dále jsou nestejně dlouhé dle krajin, Proto bylo počítání na kopy zá-
honfi opUštěno a docela r, 1617 zakázáno. Přes to však se objevují v gruntovnich kni-
hách zápisy na kopy záhonfi, PraVÍ dále, že geometr počítá výměru poli' na korce
(strychy), jest-li však někdo si žádá kopy, snadno se mu výměra převede, neboť po-
čítá ~ 6 'korcfi násevku na; kopu záhonfi.

K tomu připojuje úvahy o širokých a krátkých, ja;kož i o dlouhých a úzkých po-
lích, úvahy o tučných a hubených pfidách. Dále upozorňuje na výhodné ponecháváni kř0-
visek v polích, aby koroptve a zajíci nalezli v nich kryt i ochqmu. Na; to probírá miru
viniční a praVÍ, že provazec viniční má 8 prutfi čili" 64 loket a čtvereční provazec vi-
niční 64 prutů. čtver, nebo 4096 čtv, lok., též zvaný viniční strych (korec) = 1440'35 m2•

Proč viniční provazec má 64 loket neví, ale praví, že tyto míry jsou již přes 200
let užívány.

V lesích užívá se teneto (Garn) rovno 40 sáhf1m, dále čtvereční teneto má 120
krát 120 loket = 14,400 čtv, lok. = 5063'7456 m2•

Leč (Wald-Stallung) <je čtverec 6X6 tenat čili 720X720 loket = 36 čtvero tenat
=18'229484 ha, což není ani velká ani malá výměra ani pro honbu ani pro těžbu dříví.

Rybnikátský provazec má 22 loket, leč neví, jaký dfivod to má, Ku konci slibuje,
že bude teprve psáti o správném a nesprávném měřeni. J, Petřík.

Literární- novosti.
Posudky.

Názvy a znaěky elementární matematiky vydala tiskem a nákladem Jednota čes,
matematikfi a fysikfi v Praze, 1939, str, 24, cena K 4,80,

V r. 1935 ustavila se v rámci Jednoty čtyřčlenná vědecká komise, aby vypraco-
vala návrh jednotné české terminologie pro elemetárni matematiku. Tento počin byl
velmi nutný, neboť do té doby neby~o u nás pevného matematického názvosloVÍ a
symboliky. činnost komise se omezila jen na základy čisté matematiky, do oboru ma-
tematiky použité zašla jen tak daleko, pokud toho bylo třeba pro středoškolské vy-
učováni.' , -

Ministerstvo školstVí a nár, osvěty schválilo v březnu t, r. práci komise, a tim
se tedy stalo navržené názvoslOVÍnormou závaznou pro všechny národní, odborné a
střední školy a ústavy s českým jazykem vyučovacím, Bylo by věcí pořádku, aby se
rychle zavedlo a vžilo i v praktickém životě.
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Uveďme z obsahu brožury jen stručně, co je v přímé spojitosti s výkonnou geo-
metrii a 00 dosud neodpovid.&0vždy normě:

Desetinná tečka se nahrazuje desetinnou čárkou; misto 18·32 bude se tedy psáti
18,32. Při vypisování čísel číslicemi vyznačují se tisíce, miliony atd. pro přehlednost
jen mezerami, nikoliv, jako dk>sud,tečkami a čárkami; při schematech není mezer za-
potřebí. Zaokrouhlování čísla. číslicí, za níž stojí číslice 5 s následujícími nulami, děje
se nahoru jen tehdy, povstalo-li by zaokrOuhlením číslo sudé, jinak se 5 odvrhne. Roz-
lišení přirozeného a de!kadického logaritmu bylo ustáleno znaky 19 a log. úhel v starém
děleni kruhu se piše podle vzoru 23026' 59,0", v novém buď 26,7543 g nebo 26 c 75' 43" .
Protínání zpětné lze také nazývati Snellovou úlohou, nikoliv Pothenotovou. Věta kosi-
nová pro rovinný trojúhelník nemá se nazývati větou Carnotovou, atd.

Z četných odborných výrazfi brožury, v nichž se v praxi rádo chybuje, pozname-_
nejme ještě: kružnice (t. j. čára), kruh (část roviny), kružítko (nikoliv kružidlo), ku-
žel, rysovadlo, rýsovací (vytahovaci) pero, přirostek (nikoliv příbytek, tím méně přiby-
tek), sférický, tětiva atd.

Brožura je zajímavá a vyvolá jistě v mnoha zeměměřičích touhu po ustálení
také geodetického názvoslovi. Ujmou se toho úkolu někteří z povolaných? stv.

Dr. Josef Miler: "Nové selské právo německé." Nákladem L. Mazáče v Praze, 1939,
II. vydáni, str. 185, váz. 30 K, brož. 20 K.

Pozemkové reformy, jež byly provedeny po skončeni velké války 1914-1918 téměř
ve všech státech střední a východní"Evropy a které spočívaly především v rozdělení
šlechtických latifundii mezi drobné zemědělce a bezzemky, byly významnou etapou v boji
po spravedlivém rozdělení pfidy a po uchování zdravého, siln"ífuostavu selského. Také
v našich zemích byla provedena takováto pozemková reforma a jejiho provedeni byli vy-
datnou měrou účastni zeměměřičšti inženýři civilní i ve státních službách. Bude je proto
zajímati kníha Dr. Milera, jež vznikla jako seminární práce právnické fakulty Karlovy
university a v níž autor podává přehled o všech opatřeních, jimiž národně socialistický
režim v Německu hospodářsky a mravně zachycuje selský stav,z nějž prýšti životní
sila nár<Xlli,.Program národně socialistického státu shrnut je v heslo: "Blut und Boden."
Pfida nesmí být předmětem soukromokapitalistického těžení, ani tehdy ne, je-li rozdělena
mezi široké vrstvy lidové. V rámci této vedoucí myšlenky pak národní socialismus vydal
četné předpisy a provedl mnoho úkolfi, vztahujících se k pů.dě a selstvi. Naše čtenáře
bude zejména zajímati, jakým zpfisobem současné Německo řeší poměr čloVěka k pů.dě
po stránce vlastnické, hospodářské i ideové a jakých výsledkú bylo dosud dosaženo.
Z obsahu knihy uvádíme proto jen tyto dfiležitější oddíly, vztahující se k pfidnímu vlast-
nictvi: Děd i č n é s t a t k y, Zemědělské oddlužení a úprava oddlužení dědičných statkfi,
OS i ď I oV á ní, R i šs !II: é d o m o wi n y are n t o v é s t a t k y, ZemědělSký úvěr,
Snížení úrokfi atd. Dílo doprovozeno je obsažným přehledem literatury. - Velká část
zeměměřičú je, svou činnosti v úzkém vztahu s pfidou a selstvim. Ti všichni měli by číst
knihu Dr. Milera, aby poznali, co a jak bylo vytvořeno v našem sousedství, porovnávali
a snažili se v rámci svých možnosti pfisobiti k prospěšným reformám u nás. Knihu
vřele doporučujeme! Pour.

Congres national du centenaire. De l'organisation corporative des Géometres ex-
perts fonciers en France. Svazek velkého formátu 31/24 cm v rozsahu 40 stran. Cena
20 fr. Zasílá M. Guyomard. 3. Rue Saint-Blaise. Lille.

Publikaci vydanou na památku stoletého trvání spolku francouzských zeměměřičfi
zahajuje projevem maršál Lyautey, generál Bellot a inž. Roussilhe. Heslovitě je v ní
podána historie spolku od r. 1839 do 1939, dále výchova zeměměřiče a státní diplom.
pro zeměměřiče, zpracované R. Dangerem. Od téhož autora je zde i stať o mezinárodní
zeměměřické federaci. Dále popsány jsou rúzné obory práce zeměměřiče pro rozné úseky
veřejné správy. Je pojednáno o scelování obce Boran sur Oise z r. 1938, provedené za
18 měsícfi podle zákona z 30. dubna 1935 a připojena příslušná mapka. Celková výměra
obce je 935 ha se 135 vlastníky. Proměrná výměra parcely před scelením 32·74 a stoupla
po scelení na 2·65 ha, při čemž byl počet parcel před scelováním 2855 a po scelování jen
413. Dále se uvádí, že je sceleno v departementu de la Somme 240 obcí, v dep. Les Ar-
dennes 180 obcí a v dep. Meurthe-et-Moselle 150 obcí. V publikaci uvádí se dále činnost
ve fotogrametrii, při melioračních a přípravných pracech pro zřizování nádraží, traso-
vání silnic a železnic. Kromě toho uvádějí se práce při scelování pozemkfi stavebních,
parcelace, otázky urbanistické a práce pro katastr. Stati jsou ozdobeny fotografiemi
vynikajících pracovníkú. -k.

Odborná pojednání 'IJ časopisech.

Allgemeine Verm. Nachrichten. Roč. 1939. čís. 1. B a u m g a r ti: Gedanken liber
einige kartographische Grundfragen; Ni e m e y e r: Gebrochene Strahlen in der Klein-
triangulation; H e II e r: Zur Frage des Vorwartseinschneidens mit der Doppelrechen-
maschine. Č. 2. K i II i an: Verfahren zur Aufnahme von Luftbildern; S c h mi t t :
Kolonialvermessung; K r i e gel: Zur Berechnung der trigon. Richtungskoeffizienten.
Č. 3. E r mel: Kartographische Probleme bei d. Hauptvermessungsabteilungen; R i e-
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ID a n n: Messungen mit einem neuartigen Nivellierinstrument mit Doppelbild und neig-
barer Ziellinie in bergigem Gelande; K i r c h h e i m: Die Tagung uber Umlegung und
Neubildung deutschen Bauerntums in Konigsberg. Č. 4. U I b r i c h: Stadtgrundrisse,
Dorfanlagen und Flurformen in Osterreich; Br odd e: Zur Methodeder kleinsten Qua-
drate: Uber die Auflosung der Normalgleichungen durch sukzessive Approximation;
K i r c h h e i m: Dokončeni z č. 3/1939. Č. 5. Ne u m a n n: Azimut u. Hohe der Sonne.
Eine geometrische Darstellung; K i IIi a n: Ergiinzung zu: Verfahren zur Aufnahme
von Luftbildern; C a lov: Geometrisch-physiologische Grundlagen der Konstruktion
parallelperspektivischer Gelandestereogramme. č. 6. S c hne i der: Optische Distanz-
messung im Dienst des Katasters; Nit t.i n g e r: Ein Beispiel zur mittelbaren Rich-
tungsbestimmung bei einem Aufnahmenetz; Fr i e se: Die Grenzanerkennung. Čis. 7.
Wa i c ke: Trigonometrische Hohenmessung; S to c k s: Stand der Grundkarte des
Atlantischen Ozea.ns 1: 5,000.000. Č. 8. B uch h o I t z: "tlber den EinfluB regelmii.Bi-
ger Fehler auf die Ausgleichung von RautenzUgen; Her m a n n : Die Exzentrizitiit 'tler
Theodolit-Alhidade; Marx: Stereometrische Formeln und Tafeln zur Veranschlagung
bei Raindurchstichen, Rampenanlagen usw. Č. 9. Ti c h ý: Bestimmung der inneren
Orientierung photogrammetrischer MeBkammern aus nahen Hilfspunkten; Hantschel:
Bau von Signalen bei Kleintriangulationen; W e ber: Der RUckwartseinschnitt auf
<len Doppelrechenmaschinen. Č. 10. Pap pen h e i m: Ein halbes Jahrhundert "Allgem.
Yermess. Nachrichten"; :\3 e r rot h: Die Entwicklung der geodiitischen Wissenschaft;
E h r h ar d t: Mi1itiirische Vermessungen; G r u ber: Entwicklung der Probleme in
der Photogrammetrie; S o y k a: Die Bedeutung des of~tlich bestellten Vermessungs-
ingenieurs. in Vergangenheit u. Zukunft; St e g m a n n: Die Umlegung im Rahmen
der Planung unseres landwitschaftlichen Lebensraumes; .Str i n z: Kommunales Ver-
messungs- u. Liegenschaftswesen, Ruckblick u. Ausblick; W i II m a n n: Die .Entwick-
lung des Vermessungswesens bei den deutschen Eisenbahnen. Č. 11. E ff e r n: Reichs-
bodenschatzung und Umlegungsschatzung; Nit ti n g e r: Eine Vergleichsstudie Uber
die Genauigkeit von Dreiecks-, Knoten- u. Polygonpunkten. Č. 12. Bon c z e k: Die
Arbeiten des Neumessungsamtes beim Aufbau der "Stadt des KdF-Wagens". Č. 13.
Ber rot h: Aufgaben des MeBingenieurs bei den Lagerstattenforschung; S c h u I t z :
Die Genauigkeit der graphischen Berechnung aus Randquadraten der Gesamtflachen-
inhalts eines Planblattes. Č. 14. Ber rot h: Aufgaben des MeBingenieurs bei der La-
gerstattenforschung (pokračováni); Br odd e : Die Reduktion von Strecken mittels Re-
chenmaschine. Hanák.

/ Geodetické sbírky českého technického musea v Praze. Po dobu své devítileté pfi-
sobnosti ve funkci předsedy Goodetické skupiny Č. T. M. předkládám po třetí svou
zprávu o stavu sbírek a činnosti této skupiny. (Viz Z. V. ročník 1933, str. 158 a roč.
1936, str. 240.) Stav sbírek jeVí se v následujícim počtu inventárních čísel (do pří-
rfistkfi nepočítají se: pokračováni a duplikáty - inventárni j.ednotku činí i dílo více-
svazkové a celé dílo mapové):

:Stav: Strojů: . Knih: Map: Diapositivů:
1./1. 1933 572 i. č. 539 i. č. 1745 i. Č. 45
1./9. 1933 635 1170

" 2185 45
1./9. 1936 690

"
1240 " 2331

"
130

1.j\!. 1939 707
"

.1352
"

23fi4
"

179.

V posledním třileti příbylo zejména: skupina slunečních hodin, MUllerfiv zrca-
dlový dalekohled, busolni theodolit fy Cary-London; z knih: rukopis neznámého autora,
obsahujíCí astronomická pozorování z r. 1744. Tessanek: MisceUanea mathematica 1764.
Rukopisný popis dfilniho měřickěho přístroje (t. zv. "Schinzeug") z r. 1707 - Dějiny
báňské akademie v Báň. šťávnici, rfizné učebnice geodesie, novější i starší a knihy geo-
graficko-politického obsahu. Z přírfistkfi mapových děl lze uvésti: Schwerinfiv Atl!1Sno-
vus 1710, Schweiger-Lerchenfeld: Atlas der Himmelskunde 1898, Weigel: Atlas portati-
lis 1723 - Plány Kutně Hory a j. v.Sbírka diapositivtJ.,která obsahovala pfivodně jen
nejvýznačnější mapy čech (a to ještě ne všecky), byla doplněna odiapositivy, znázor-
ňující podrobnější vývoj mapy čech, základní historii kartografie a rfizné staré geode-
ticko-astronomické přístroje. Národní museum darovalo našemu oddělení odlitky me-
daile, znázorňující měření "Schinzeugem", kterou založila Marie Terezie za výborný
prospěch šťávnických akademikfi v dfilním měřictvi. Sbírky byly doplněny přírfistky
z }l<JztJ.stalostizemřelého Ing. Frant. Fialy a zemřelého Ing. Josefa Dlouhého. Z pří-
zmvcfi buďtež jmenováni: pp. Ing. JaroSlav Cerman, Dr. Ivan Honl, Dr. Ing. Frant.
Kohn, Ing. arch. Alois Kubíček, Ing. Viktor Kuthan, Frant. Lukeš, Dr. Otto Seydl,
Luisa Skřivanová, fa Srb a Stys, fa Strejc a spol., Ing. Josef Svoboda, Dr. Ing. Miloš
Va.ňátko; z úřadů. a korporaci pak: ministerstvo školství a národni osvěty, ministerstvo
veřejných prací, hlavni město Praha, česká astronomická společnost, Spolek českých
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zeměměřičti, St. baňské muzeum Dionýza štúra v Ban. štiavnici, Nár. komitét geodet.-
geofys. ČS. nár. rady ba.datelské, Stát. reálné gymnasium v Litomyšli. Vše m těm t o
dá r c tim u pří mně d ě k u j e m e.

Větších nákup ti za uplynulé tříleti nebylo, neboť nevyskytly se vhodné předměty
a ty, které se vyskytly, přesahovaly meze finančních možností. Také dary zf1staly v me-
zích minimálních.

Náš věrný spolupraoovník Ing. Vladimír Svoboda vypracoval lístkový katalog
geodetické knihovny, a to jak autorský, tak i obsahový.

Soupis map země české pokračuje sice volným tempem, dle časových mož-
ností, ale pokračuje přece, takže bude možno již ponenáhlu přikročíti k jeho defi-
nitivní (pokud tohoto slova lze užíti) redakcí.

Jaksi radostným plus uplynulého ttíletí je navázání stykti s některými ústavy
zahraničními a cizímí odborníky. Zejména to bylo státní historické museum ve Stock-
holmu, žádající o posudek několika historických měřických přístrojti, které byly kdysi
v pražských sbírkách Rudolfa II. Dne 27. září 1937 navštívili naše oddělení účastníci
Mezinárodního kongresu pro dějiny věd - tou dobou v Praze konaného - pánové: Dr.
mont. Ing. Antonín Ta r c z y - Hor noc h, prof. geodesie na· universitě v šoproni, prof.
J. Nor d str om z Upsaly a Dr. Axel Ha ns o n z Kold'ing. Prof. Tárczy-Hornoch jako
hornik povšiml si v naŠich sbírkách starého a velmi vzácného dtilního měřického při-
stroje (Schinzeug), který jest, pokUd dosud známo, zastoupen v evropských sbírkách
pouze 16 exempláři (a 2 rukopisnými popisy) a vyzval podepsaného k napsání článku:
"Starobylé báňské přístroje měřické". článek byl vytištěn ve Sborníku štát. 1>anského
muzea Dionýza štúra v Banskej štiavnici, svazek II. za rok 1938, str. 109-122. Kromě
těchto pánti navštívil naše sbírky Ing .. Henri M i ch e I z Bruselu, který se zajímal
hlavně o život a přístroje Erasma Habermehla (dvorniho hotovitele měřických přístrojfi
Rudolfa II.). Naše přistroje Habermehlovy, zakoupené v r. 1911 v aukci u Frederika
MWlera & Cie v Amsterdamě, byly pro Ing. Michela fotografovány a jich reprodukce
uverejněny v jeho dile: Introduction a l'etude d'une collection d'instruments anciens de
mathematique. (Antverpy de Sikkel 1939.)

Všichni tito návštěvníci obdiV'OvalineUčeně bohatost a rtiznost našich sbírek, ale
zároveň projevili také svtij podiv nad jejím skromným umístěním. ~e to pak nebyli
návštěvníci jen ze zvědavosti, svědčí o tom to, že zfistaly zde další písemné styky.

PokUd návštěvy a počtu členstva geodetické skupiny se týká, zfistává v platnosti
vše, co bylo napsáno v Zeměměřičském Věstníku v r. 1936. O tom bylo by trudn6 se
zmifiovati.

Umístění sbírek je stále totéž, jako při otevření Technického musea a lze jen
doufati, že v novostavbě se jím dostane přiměřeného místa. Dle ptivodniho projektu
mělro býti celá sbírka geodesie, tedy přístroje, mapy a knihovna, umístěna ve zvlášt-
ním nástav-ku nad posledním patrem a bylo by možno použíti ploché střechy k demon-
straci přísťrojti. Z dtivodti úsporných toto řešení však odpadlo a stroje a některé mapy
budou umístěny v pořadí ostatních sbírek. Knihovna a mapový materiál budou pak
v jedné z kancelářských místnosti v přízemí. I toto řešení bude míti své výhody, ze-
jména to, že pracovníci, kteří by studovali z mapového nebo knižního materiálu, nebyli
by rušeni návštěvníky sbírek a opačně.

Doufejme, že stavba nového českého techníckého musea - přes všechna zdržení,
zaviněná změnou poměrti, bude ptece jen včas dohotovena a že dtistojným umístěním
našich sbírek bude konečně dosaženo našich tužeb.

Prozatim jsou sbírky stále ještě na Hradčanech ve Schwarzenberském paláci a
v podzimním a zimním období jsou přístupny ve středu a v sobotu od 11 do 16 hod.,
v neděli od 9 do 17 hod. V létě - mimo pondělku - k a ž d Ý den od 9 do 17 hod.
Podepsaný a Ing. Vladimír Svoboda jsou v museu přítomni každou neděli od 11 do
13 hodin. Hon. doe. Ing. Gustav Vejšický.

Počet zeměměřiěských inženýriJ.činných v čechách a na Moravě. Politické změny,
zběhnuvší se během posledního roku, měly pochopitelně vliv i na počet zeměměřičských
inženýrti, činných ve všech pracovních oborech zeměměříčti v čechách a na Moravě.
Z obou zemí odešli. ptíslušníci jiných národti (Němci, Slováci) zde činní a vrátili se
četní kolegové češi ze Slovenska a býv. Pod. Rusi. Redakce věstníku podnikla proto
šetřeni o dnešním počtu zeměmětičfi činných jak ve službách (státních, samospráv-
ných), tak v soukromém podnikání zeměměřickém v Čechách a na Moravě. Výsledky
tohoto šetření,. seřazené podle jednotlivých pracovních oborti ke dni 1. z á ř í 193 9,
jsou tyto:

A.. p o zem k o v Ý k a t a str (Ministerstvo financí~. I. Ministerstvo financí.
1. Správní oddělení IIIj6a, III/3b 12, 2. triang. kancelář :SO" 3. reprodukční ústav 12,
4. ústřední archiv 1. II. Zemské finanční ředitelství v Praze~ 1. Správní oddělení 9, 2. vý-
konné úřady katastrální 354. III. Zemské finanční řeqItelství v Brně. 1. Správní oddě-
leni 6, 2. výkonné Úřady katastrální 167, úhrnem 611:

B. Zemědělsko-měřická služba (Ministerstvo zemědělství).
1. Odb. IX. (pro pozemkovou reformu). a) ústředí 16, b) obvodové úřadovny 12,
2. agrární operace 21, 3. státní lesy a statky 5 (krom toho 8 út. aut. civ. geom. zapo-
čítaných dále sub F.), úhmem 54.
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C. Ve ř e j n é p r á c e (M i n i st e r s t v o ve ř e j n Ý c h p r a c i). 1. ústředJi
10, 2. zemský úřad v Praze 19 (13 prag., 6 srn1.), 3. zemský úřad v Brně 21 (14 prag.,
7 sml.) , 4. ředitelství pro stavbu vod. cest 12 (8 prag., 4 sml.), 5. ředitelství stavby
dálnic 10, úhrnem 72.

D. S 1u ž b a d e li mi ta ční a map o v a c í (Mi n i s t e r s t V o V nit r a).
1. Státní hranice 8, 2. zeměpisný ústav 25, úhrnem 33.

E. Měřická služba železniční (Ministerstvo dopravy). 1. Mi-
nisterstvo dopravy, ústředi 1, a) ředitelství drah 39, b) stavební správy 13, úhrnem 53.

F. C i v il n í g e om e tři. a) úředně autoriS'OVaní254, b) jejich asistenti 82,
úhrnem 336.

G. Měřická služba svazkfl územní samosprávy. Obecní správy:
1. město Praha 38 (27 prag., 11 sml.) , 2. město Brno 16 (11 prag., 5 sml.), 3. město
Olomouc 7 (3 prag., 4 sml.), 4. město Zlín 5, lThrnem 66.

H. Služba pedagogická a vědecká. Vysoké školy: 1. technika v Praze
15, 2. technika v Brně 3, úhrnem 18.

Cel k e m je tedy v čechách a na Moravě prakticky čin noc c a. 1 2 4 3 zem ě-
měř i č s k Ý c h i n žen Ý r fI. Pro zajímavost uvádíme, že podle obdobného šetření
z května 1938 bylo v býv. republice činno 1730 zeměměřičských inženýrO.. B. Pour.

- Zavedení centesimálniho dělení kruhu v Bulharsku. Bulharská ústřední zeměmě-
tičská rada nařídila výnosem z 12. května 1939, publikQvaném v Državnim vestniku
Č. 118 z 1. června 1939, že mají býti v Bulharsku pro všechny geodetické práce zave-
deny stroje s dělením na 400u. Při státních triangulacích 1r-3. řádu bude vedle no-
vého dělení ponecháno i dělení staré. Zeměpisné souřadnice budou i nadále udávány
v dělení sexagesimálním.

o S O b n í.
n. státní zkoušky zeměměřičského inženýrství na vysoké škole speciálních nauk

v Praze ve stud. roce 1988/89. V uplynulém studijním roce složilo II. státní zkoU§ku
celkem 42 kandidátfl (z toho 5 cizincfl). V Ý sl e d k Y z k o u šek: jednomyslně zpllso-
bilý s vyznamenáním ze všech předmětfl 1 kandidát, jednomyslně zpflsobilý s vyzname-
náním z některých předmětfl 9 kandidátti., jednomyslně velmi zptlsobilý 21 kandidátti.,
jednomyslně zpflsobilý 9 kandidátti., zpti.sobilý většinou hlasti. 2 kandidáti.

Delimitační měř. služba ministerstva vnitra. Ministerstvo financí převedlo dekre-
tem z 3. července 1939, č. 73.907/39-VII/19, podle ustanovení odst. 2., § 2 vládního na-
řízení Č. 379/1938 Sb. z. a n. z o s ob ní h o s t a v urně ř i č s k Ý c h ú ř e d n fk ti. m i-
n i st e r s t v a f i n a n c í: Ing. S. Veverku, vrch. měř. radu, Ing. R. Kapuciana, vrch.
měř. kom. O. Vacu, vrch. měř. kom. Ing. V. čelechovského, a z osobní ho stavu
měř i č s k Ý c h ú ř e dní k fI min i st e r s t v a ve ř e j n Ý c h p r a c í: Ing. K. Malinu,
měř. r., Ing. F. Kredbu, měř. kom., Ing. Dr. M. Wittingera, měř. kom., Ing. L. Kliku,
měř. kom., d o s I u ž e b úst ř e dím i n i s t e r s t v a v nit r a.

/' Promoce. Ing. František M 1e j n e k, zeměměřičský inženýr zeměpisného ústavu
v Praze, byl dne 28. června t. r. promován na Karlově universitě v Praze d o k t o r e m
pří rod n í c h věd. Gratulujeme! .

Z redakce. 2ádáme zdvořile Si naléhavě pp. odběratele časopisu, aby, pokud tak
dosud neučinili, z ap 1a t i li pře d p I a t n é, resp. č len s k é pří s p ě v k y a tim
umožnili Spolku zeměmětičti., aby mohl řádI1ě plniti své povinnosti, spojené s vydává-
ním Zeměměřičského věstníku. Složenky byly jim v poslední době zaslány p. pokladní-
kem spolku, nebo je najdou založeny v čís. 1. letošniho ročníku. Dnešni doba; vyžaduje
na všech příslušnících národa, aby nedali v žádném úseku národní kultury poklesnouti
vysoké úrovni, jíž se český národ dopracoval. Lhostejným a pomalým plněním finanč-
ních povinnosti odběratelti. vfiči Z. V. mohlo by býti další jeho vydávání ohroženo a
tim dotčen slibný rozvoj věd geodetických a praktického zeměměříctví v na;šich zemích.
Věříme, že všichni zeměměřičšti inženýří si v dnešních poměrech uvědomí povinnosti
k svému stavu i celé duchovní kultuře národa a učiní vše, aby vydávání Zeměměřič-
ského věstníku nebylo ohroženo. Vy r o v n á n í d I u ž n Ý c h pří s P ě v k ti. jet o n e j-
menší, co mohou učiniti!

Změny ve stavu měřiěského personálu pozemkového Imta;stru za dobu od 1. dubna
do 30. června 1939. A. V zemi české: 1. Do trvalé výslužby přeloženi: vlád.
r. Ing. AI. Musil, vr. m. r.: Ing. Jan Brandl, Ing. Jos. Hrstka, Ing. Jan Sojka, m.r.: Ing.
V. Čermák, Ing. Jos. Kerner, Ing. Fr. Valta, tito m. r. Ing. Eduard Ludvík a v. m. k. Ing.
Jos. Zumr. 2. Nad o vol e n o u s čekatelným přeložen m. k. Ing. Rud. Koblitz. 3. Slu-
žební poměr zrušen u m. k.: Ing. Hub. Chowanetze a Ing. Jar. Vondráše. 4. Pře 1o ž e-
ni: v. m. k.: AI. Peterka do Vys. Mýta, Ing. Jar. Resl do Blatné, m. k.: Ing. Jar. Cvak
do Prahy, Ing. Jiří Musil do Rakovnika, m. konc.: Ing. Jan Novotný do Č. Budějovíc,
Ingo.E. mm do Zbraslavě, Ing. St. Brožek do Roudnice, Ing. VI. Prchal a Ing. Jar. Čer-
mák do Prahy. 5. K dočasné službě v triang. kanceláři: m. k.: Ing. Boh.
Nedvěd, Ing. H. Kokeš, Ing. O. Císař, Ing. B. Nádvorník, Ing. V.Kamberský, Ing. Krump-
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hanzl a Ing. VI. Bušek. 6. Zpro š t ě n s I u ž b Y při r o z hra nič o v a cic h p r a-
cích: m. k. Ing. Fr. Vlk. 7. Určen a přidělen dočasně k rozhraničovacím
p r a c í m: m. k Ing. Jar. Janele. 8. Pře v z a ti z e zem ě S loven s k é a při d ě-
1e ni: m. r.: Ing. Jar. Markalous do Pardubic, Ing. Jar. Chflra, Ing. V.Wankát a Ing.
Jar. Rezek do Prahy, v. m. k.: Ing. Jan čochnář do Písku, Ing. Jos. Bašta do Hořovic,
m.. k.: Ing. J. Knob do Benešova, Ing. VI. Loužil do Tábora, Ing. L. Kříž do Brandýsa
n./L., Ing. Boh. Heršálek do Jičína, Ing. Boh. Pernica do Pelhřimova, m. konc. Ing. Fr.
Koubek do Přeštic. 9. Pře v z a t i z e zem ě S loven s k é a k do č a s n é s I u ž b ě
v triang. kanceláři přiděleni: m. k.: Ing. A. Herold, Ing.V. Morche, Ing. F. Pe-
čenka, Ing. Fr. Doležel, Ing. VI. (3achlťék;f a Ing. Jos. Lízáíek, :rng:-vr. Form.a.n:-10.
P"ró-puštěni ze země Slovens' a přiděleni: v. m. r.: Ing. K. Rykr, Ing.
K. HanZa! a Ing. R. Klimeš do Prahy, m. r.: Ing. K. žáček, Ing. Jan Chyba, Ing. V.
Farka, Ing. A. Roziňák, Ing. J. Truksa, Ing. AI. Pejchota, Ing. J08. Lhota ke k. m. úř.
v Praze, Ing. K. špetla do Náchoda, Ing. P. Podubecký do Brandýsa n./L., Ing. Fr.
Lenc do Písku, Jos. Podstatný do Poděbrad, v. m. k: Ing. E. Slavíček do Kolína, Ing.
B. Vltavský do Plzně, m. k.: Ing. V; Král, Ing. J. Lafant, Ing. K. Havelka, Ing. Fr. Zá-
ruba, Ing. Jos. Kupka, Ing. K. Matuška, Ing. M. Macák, Ing. J. Preclík, Ing. V. Ne-
žerka, Ing. Jos. Engel, Ing. Jar. Vycpálek, Ing. K. Brousil, Ing. R. Malivánek, Ing. AI.
Jelínek, Ing. A. Vildvald, Ing. VI. Veis, Ing. R. Ceeh, Ing. Jos. Schwarz, Ing. L. Kade-
řábek, Ing. A. Trpka, Ing. O. Galař a mg. B. Honomichl ke k. m. úř. v Praze, Ing. J:'
čech do Rakovníka, Ing. O. Svoboda do Tábora., J. Ježek do PÍSku, E. Liška do Jičína,
Ing. J. Košař do Rokycan, Ing. L. Sponner do Litomyšle, Ing. J. Líbal do Dvora' Králové
n./L., Ing. B. Adamec do Nové Paky, Ing. J. Fuka do Milevska, Ing. J. Hlaváček doRakov-
níka, Ing. J. Wachtl do Kralovic, Ing. F. Frohlich do Č. Brodu, Ing. M. Janata do Kutné
Hory, Ing. VI. šváb do Plzně, Ing. Fr. Meisner do NovéhoMěsta n./M., Ing. J. Žižka do
Hradce Král., Ing. J. Petřík do Loun, Ing. E. Partyngl do Klatov, Ing. E. Urban do
Hradce Král., Ing. V. Halásek do čáslavě, Ing. Fr. Chaloupka do Náchoda, Ing. VI.
Dohnal do Písku, Ing. St. Bílek do Nového BydŽ0va,m. konc.: Ing. O. Hrdý, Ing. Fr.
Hlavatý, Ing. V. Pichlik, Ing. Fr. švec, Ing. Fr. Kovárna, Ing. J. Němeček, Ing. J. Ko-
hout, Ing. A. Koláčný, Ing. B. Volfík, Ing. R. Novák, Ing. V. Steklý, Ing. A. Foff,
Ing. J. Mošna a Ing. J. Teplický ke k. m. úř. v Praze, Ing. L. Tobrman do Plzně, Ing.
Fr. Volek do Tábora, Ing. V. Líeberzeit do Kladna, Ing. V. Ktikava do Loun, Ing.
AI. Buršík do Třeboně, Ing. J. Hfllka do Ml. Boleslavě, Ing. J. Kánský do Hradce
Král., Ing. K. šeda do Domažlic, Ing. J. Kábrt do Náchoda, Ing. J. Doleček do čás-
lavě, Ing. J. Tomášek do Turnova, Ing. K. Kulhánek do Příbramě, Ing. J. Hruška
do Pardubic, Ing. J. Kubín do Strakonic, Ing. Fr. Veselý do Slaného, smluv. úřed.:
Ing. A. DOUŠRdo Zbraslavě, Ing. O. Válka do Jindř. Hradce, Ing. O. Křelina do Jičina,
Ing. B. Matouš do Vys. Mýta, Ing. Fr. ŠpOner do Sedlčan, Ing. K. Kopecký do Tře-
boně, Ing. Fr. Kaňka do Sušice, Ing. Fr. Barnet do Hradce Král., Ing. O. Čížek do
Č. Budějovic, Ing. V. M;azíndo Přeštic, Ing. R. Trnka ke k. m. Ú. v Praze, Ing. M.
Blecha do Zbraslavě, Ing. K. žižka do Hradce Král., Ing. V. Marek do Benešova a
Ing. J. Bartoš do Pardubic. 11. Evakuováni z Podkarpatské Rusi a při-
děleni na výpomoc: v. m. r.: Ing. V. Primich ke k. m. Ú, v Praze, m. r.: Ing.
V. Jágr.•...do Hořovic, Ing. J. Vobr ke k m. Ú. v Praze, v. m. k: J. šmíd do Plzně, Fr.
Thám 00 Mělníka, Ing. J. Koloc do Ml. Boleslavě,Ing. Fr. Jiruš k archivu m. k v Praze,
Ing. M. ~pust do žamberka, m. k: V. šarm, Ing. O. Chabera a Ing. J. Tichý ke
k. Ú. v Praze, Ing. Fr. Havliček do Benešova, Ing. St. čermák do Kolína, Ing. D.
Navrátil do Kamenice n./L., Ing. J. Hendrych do Ledče n./S., m. konc.: ~_F'r. čalek
ke k. m. úř. v Praze, Ing. K. štěpánek do Pardubic, Ing. V. Borflvka do Poděbrad a
Ing. L. KučF'ra do Rokycan.

B. V zem i Mor a v s k é: 1. Do t r val é v Ý s I už b y pře I o žen i: m. r.
Ing. L. Koubek, v. m. r. Ing. J. Nosek, m. r. Ing. G. Dobrovolný,m. r. Ing. R. Vaněk
2. Povýšen do 6. pI. stup. Ing. J. Horký. 3. Zemřel m. r. Ing. F. Lysý. 4. Pře-
10 žen i : v. m. k Ing. Č. Jurek, k. z. ř. ř., Brno, m. k. Ing. V. Syrovátka k novému
měř., Brno. 5. Pře v z a t i z e zem ě S loven s k é: m. r. Ing. J. Chmeliček, Ing. F.
Nedbal, Ing. E. Slezák, Ing. St. žďímal, Ing. K. Kolesa, v. m. k. Ing. Fr. Kotouček, Ing.
L. Rabas, Ing. Fr. Kristek, Ing. J. Obst, Ing. Jar. Veselý,m. k Ing. V. Ondrflšek, Ing.
O. šanda, Ing. O. Mrázek, J. Harašta, Ing. J. Holoubek, Ing. R. Koller, Ing. M. Má<;~
InE.. Fr. Marada, Ing. Fr. Paška, Ing. J. Pokorný, Ing. E. Salák, Ing. R. Schneíder,
Ing. St. Valenta, Ing. A. Pihrt, B. Falkovský, Ing. J. Frk, Ing. Mir. Hájek, Ing. K.
Jurajda, Ing. Fr. Klimeš, Ing. VI. KoUk, Ing. V. Krejcar, Ing. J. Krejčiřík, Ing. V.
Procházka, Ing. H. švábík, měř. konc. Ing. V. Ingr, Ing. VI. PícJsa-,Ing. st. Broža,
Ing. Fr. Bureš, Ing. V. Folkert, Ing. J. Zawislak, Ing. St. Bílek, Ing. V. Jachan, Ing.
A. Kaláb, Ing. V. Quitta, Ing. L. šmíd, Ing. L. Vrbka, Ing. A. Vrubel, :(ug.J. Zahalka,
Ing. K. Zflbek, Ing. T. Střída, smI. měř. úř. Ing. J. Bohm, Ing. K. Dostál, Ing. Th. Ha-
nák, Ing. Fr. Janšta, Ing. Fr. Koudelka, Ing. F. Olšák, Ing. Jar. Tribula, Ing. O.
Veselý.

Za redakci odpovídá Ing. Dr. Josef Rftž léka. - Tiskem Akciové moravské knih tiskárny P~lygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek čes. zeměměřičf1 v Praze.
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