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lEI1ĚI1ĚŘIČSK9 UĚSrníK
CASOPIS SPOLKU CESKÝCtI GEOMETRO.

"·>'>'Reprodukceplánů polohopisný<;h.
Prof. Dr. J. Pantoflíček.

1.,.VŠeobecné pod~ínky.
" Reprodukce a 'tisk plánů polohop·isných patří mezi nejtěžší úlohy
reprodwkč·tIíÍ'téchrtiky. Obraz, který se má rozmnožiti, je arcl ve,lmi jed~
nodlj.cht~>'skládá se pouze z čar tél1).ěř.Sltejné tlouš~ky' a intensilty. Nelde
o pooáit{ polostínů - jako na pf. u fotografie. Přece všrok ietechnicky

.,qosti nesn'lrloo,' vyplniti ,~odmiJ1lky, wterým má vyhověti správná' re~
'.:Jitodukce 'map. ' "ď \ ' ' • ,

, Otisk' má býti C'o nejvěrnější kopieolfiginálu, bez skreslení ~ de~
formací celkových i J.okálnich, neboť na konec represeniuie tu velíkloupráci
dlJlšev,nlÍ'i 'ma-nue\ní, kter.ou geometr musí vyna~olžiltinlR měření methůtdou

"1 Jl(j!yglOl1Jovou.Tento konečný elaborá:t má býti v jisté rovnováze s přesno-
, stí' mělení polního. '

'. '" 'i,' J~,vmto důleži1to,rozhodnouti, s~lak,ou as přes[]ostí je určena abso-
, lutnj>"Póf1;Oíhakteréh()ikio~ibodup'ř! měření v poU. Únásabyčejně měří se
pláný ,poilonopísnéd'lěďhtst'rukcl ,DN měř$tí' poly&,onoyé k účelům l~ata~
strá!ním. MoravSlkýřáJď~tl'U:kc>e ,.tY·'př~pře9:PilSuje,' '/•. Cecháeh se
mJ.č'ky předlpoikládají. '. > , "', " ,"

, , lll!~ti-ukce ikatastrálné nevyj'~dřuií však jasně pod1mínku přesl1Josti
.;1'~Q1~$q}~tní polohU!bodu. Ba je v nich i jistá nesrovnalost, jsou přísnější
při 'iň"ěřetíř ďtJ:~ta.rlua sítě polYglon1ové,než při měření trigonometrickém;
Jeto SIlladnovys.yě~ti!ehíé, neboť sna~í se přípojiti moderní měření k bo~
dům, které js.,ou sfáršíhódataamaH jlisté nedostatky, způsobené hlavně
nektonfiormací 'Pl'OjekcLC,assiillliho.CeJkem však lze předpdkládnti. že chyba,
v po,Joze bodu detailníhio, ieas 11()..,....20 ,cm, tedy v měřítku 1: 720 až
1 : 2880 v mezí,oh as 0.!3-o,07 mtn. '

\\"" Nw.tno PIloto žádati, aby Pi}ánly,polohio-pisné byly' r,epflodulklovány
's,p:řesností as 0,1-0,2 mm. POidmínoe té,jak v qetku tak i de,úai.tumá! vy~
hoVěti, jak 'originelní deska, ze které se tiskne,' tak i eventuelnlpřetisky
lithrog:tll,~><~énak-ámen. , , ' I

Pro't~jen se ,zvláštní opa~mostíl lze připuStUti ty fotomechanické
methody, p~I,nlchž užíva se fotograiického o[.>jek.IvU.I symetrick.ý objektiv
spolehlivéfirrtty měl br se,' dtí've na skreslení pratněřitL Objektivy, ne-
synMI1Iertrickéobyčejně skresll1ií obnaz dosti, značně. '

Dále, je třeba, aby 'tlioušťk.ačar "byla menší než 0,1 mm, tedy aS
0,05 mm, Cáryneproid'u:kov.ané mají býti illlltenlsh"n(slp'ojíté, s j,asně ome~
zenými ,okrajI. Plati to zvláště pro desku origlnelní. "

PapÍt nutl1Jop'řed tiskem přezkoušeti na pevnost a stupeň denmmace
při různé VllhlkJo'stLDůležito je, l?řesvMčiti Se o tom, jak se chová papír'
pří ti&ku. Dosti velliikédetormace moboU!býti způsobeny Hm, že, se papír
nesprávně \i11ožídlo stvoje. jiným směrem, než jakýrttbyl vyroben.'

Velmi důležlrtá okio11l1óst,které nutno v kaž'dértl přípaid:ě dbáti, je
mO~l1Jostkiorektur' na ol1igLneilnídJesce. V území měření nastooou čásem
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~m~ny, které třeba do desky zanésti. Některé hranice p,ozemlwvé s.e ruS1,
Jme se opět do deslky zanáší. Všechny změny nechf je moŽ!IlOsna,dino a
přesně provésti.

Při vš,ech uvedených podmínkách má býti tisk rati>ClllIe'lní.M'á býti
mo~)]jo tiskmiouti v J~su rumm' a při většim n1ákladú i v lisu strojovém.

Pro zbě~llIou iln~ormaciuvedu z velmi rozsáh'té techniky re:produkčni*)
sÍiručně podstatu p'ěti me~hod.

2. Knihtisk.

Kínihtisk či typografie je ne>jstaršf methoda. Deska má zvysená mi-
sta, na. Meré se naJnese válcem barva; místa. kter'á, nemají tisknoUlti, jsou
v desce proh'loubena. vy'leptánla a to tím více, čím j'SIOUplochy, které
netÍ'sknou, větší. Deska přiti'ačí se k p1apíru. který leží na nepodajné, pod-
ložce a přenese se na n'ěj barva. z vyvÝšenÝch míst desky.

JeUlI10žje ve stroji tlak na celiou pbochu desky stej;llIoměr~ě rozložen;
jsou čáry tlusté přitllaoovány k papíru menší sHou, než čáry tenké,' kteté
následkem většího Na:ku vtlačí se slině dio papíru a vytiskn!oučáruo něco
větší tloušfky, než je na desce. Rov:ně'ž i okraje těchto ten<kých čar nejsou
j,a'sně omea:eny. PoněValdž 'tl,ak na jednotku plochy tlustých čar je menší,
než žádloucltlo,,nemají tyto čáry dosti černě a nejsou syté. Není tudiíž otisk
dosti jemný ,a sytý. Odpomoci lze této závadě podložením těch míst papÍ-
ru, na něž přijdou Husté čáry; leč jeto velmi zd~ouhavá a nálklad'ná práce.

Výhodia v knihtisku spočívá ·hll!avněv rom, že ndádá: zvláištních
druhů. :papíru a že tiSlk je. velmi levný. V rychtoMžce dáse,vyti~knonti
až 2000 výtisků za 1 hodinu. . _. ' ..

Deska, ze kiteré se tiskne. t. zv. cliché, bývá [nejčastěji kovo'vá,
obyčejně Ziinková. Na ni přene!se se 'nejdří'v'e obra:z a to světlem, př,etis!kiem,
nebo se pIáin :mani přímo vykreslí, po případě se formuje deska galval1lO-
plasticky a pod. Patří tedy do lm,ihtiskuvelmi různé methody, jaJko zinko-
typie. chemí~Y'P'ie,fiOltiOtypOgrrafít:,glatv<l!lliotypieatd.

U nás se nejčast'ěji uživá fotlOzinkotypie. Očístěná, z,Lnkiová;deska
po~eje se citfivým roztloikem bílku (bi,lek rozpuště11lÝve vódJěl+ dvoj-
chflOman d'raselIratý nebo Jammo'l1Jaltý)" rychle. se na odstředivce usuší a
osvětlí ,pod fotogra~idkým negatívem pláill<u.P,ak zaváli se' mastnou, černou
barvou a vnoří doVlody. Neosvětlený bíleik se ve .vodě rozpustí. vrstva
balvy 1nadn:m odplave a zbude jen na místech osvětlených, jelřkož OIsvM-
~eí11Ý,chromový bíllek je ve vopě nerrozDusíný. Obdirž.í se tedy čáriková
kresba na čisté zi'nkiOivéploše. Deska se <pak leIJltá. Vlnoří se na př. do ..
roztoku kyseUny dusičné, která leptá dio hloubky :ií'nek: všude tam, kd-e>"
není barva. PoslÍ'upným lep,tem se nepokryté ptoChy pmhlubují,a,ž 'se
deska přípraví k tisku. Často se stane. že velmi jemné čárky mlněktérých
místech se podleptají a Inletislknlouspoj!itě. ..

Pro tisk Ij)~ánu se ty<pografiedobře nehodi;byl!o ji uži,to' také jen
v ojedinělých p'říP'aidech,kdy šlo o veliký náklad. Má totiž jednu záva~nou
nevýhodu; worrektury se na desce nedají malnuelně vůbec provésti. není
mo~nodlo dlkhé zaJnésti nastalé změny v majetkových hranících a číslech.

*) Literatura. Nejúplněji jsou sestaveny všecky methody r~produkční v knize: A. Albert
Technischer rOhrer durch die Reproduktions-Verfahren. Wilhelrri Knapp Halle 1908. V publi-
kaci té je uvedeno přes 1000 názvů různých method, které jsou i zběžně popsány. tIIavn! cena
knihy spočívá v tom. že ie y ní uvedena velmi rozsáhlá literatura. Tak na př, jsou prohlíd-
nuty všechny ročníky 97 odborných časopisů. Žpůsoby reprodukční, užívané u map uvedeny
i)lOU v různých ročnících Mitteilungen des k. u. )<:. miliHlr-geo~raphischen Institutes. v nichž
je'st referováno i o methodách uŽÍvanýeh v cizině. Velmi informativní článek je: HObl. Bei-
triige zur Technik der Kartenerzeugung Mitteilungen r. 1896. 1897. 1898, 1900. O leptu v zinku
podobně podrobuě pojednává: Dr. Jaroslav Husník. Oie Zinkogravure, t1artlebens Verlag
Leípzíg 1905. O užití zinku pro tísk Iithografícký jedná: C. Blecher, Oie Vervendung des Zinks
fOr den lithographischen Drnck: Wilk. Knapp. Halle 1906. Dobrá kniba pro informaci·o svět-
lotisku je: Aug. Albert. Der Lichtdruck an der·Hand- und Schnellpresse. W. Knapp. Halle 1906.
Aluminium a' jeho užití je uvedeno v knize: A. Albert. Oas Aluminium und seiner Vervendung
fUr den Plachdruck. t1alle. Knapp. 1902, .

L, P. CI e r c. Les Reproduk1ions photomécaniques monochromes.Encyclopédie sci-
entifique. Pads 1910.
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,3. Tisk z rytiny.
Tisk z rytiny jest založen na: opačném principu než kndhtisk Mílsta,

která lltají tisknouti" jsou v desce prohloube!1a jaJirorýhy buď vyryté ry-
dlem nebo "yl,epta!llé'kyselinou. Do ryh zatlačí se bavl11iělnýmváčkem,
twk zv,tamponem. barva. Jeli'kož je povrch desky hladký a vyleštěn" ne-
zachytí se na nlěln barva. Stopy barvy na povrchu diesky se setřou,' takže
barva vězí pouze v rýhách a to. všech - terrkýchi tlustých.

Při tisNu přitlačí se obyčejně nav'lhčený papír ve~kým tlakem ve
'zvláštlllím lisu okdesce. Papír vyzvedne z rytiny barvu, která se na něm
uloží j:ako relief. Dlle toho se také pozná tisk z ryti,n)", buď lupou nebo
i hmatem.

DeSlky bÝvají obyčejně Imvové, ocelové, měděné, zLnkové a pod.•
,někrdy ,však se vloli i jiný, materiáa j'aikokámen, ceUul'oid a pod. Na desku
, se přenese kresba a vyreje ry,lIIlem.Též mOŽ11JOdesku opatřiti dříve chrá-
líicí VrstV1ou,vzdorující kyseHtlám, nla př. as!iaHov1ou,lpryskYř.ičnoua pod.
Vrstva se proreje jen jemně jehlou a čáry' kyselinou diohloutbky vyleptají.
Rytina dá se vyrobiti i fotomechanicky. Na př. se poleje deslm dtUvým
klihem*), rychle v odstředivce usuší a okop,iruje se []jani diapositiv plánu.,
Deslk:áse pollloří dio vody, ve které se rozpustí klih v neosvětle:nrých čM-
kách, takže n:a desce zbude pouze na mástech ,osvětlených vrstva klihová,
která se zbairví intenshnně methylnatou barvou Hadovou. Deska se ohřeje
as .111Ia:1500 C. Klih změní se v email. který je oproti kyselinám velmi
'V'Z<!mný,Kórrig'uje sejehWou a laJkemasfailtovým. Deska se 'pak v:1oŽÍ do
leptu, kterývyleptá rytinu všude tam, kde kov není emailem přikryt.
Též možno liotografický negativ okop'ífiOlvatli!a citlivý pigmentový papír,
který se p'ře:nese na sHíbřeIlJou desku měděnou a ,vYVloláv teplé vodě.
Neosvětlená že'1atina, tedy celá pláň se, v teplé vodě mzpusti a na desce
,zůs.taJl1eIpouze osvětlená, nel'lOzPusÍill'ážeilatirua,tedy pouze kresba" která
tvoří reHef. ren se osuší, popráší tuhou, aby byl vodivý a OFO!rmujena
př. gatv,anopJClIsticky.

\ .Dá se 'tedy\{1resba přenésti j:ClJkorytina dio desky velmi různým
~ťtsobení, heUografióky, zill'kograficky. g,alvaJl1ograficky, cellu~ogr'aficky
atd. -

Charakterislti<,;képro tisk z rytin je, že jsouvytislk!úuté čá'l'Y'velmi
syté, ,ostré, ne'trž:ené ia'j,a:sIHých,okrajů. PClIpírzvedne s desky téměř veške-

"roo barvu, ulo'želllOuv rytině; tedy i ty nCljmeu'šídetaily tLoušfky 0,02 mm
dbjeví se sytě a zře,teleně. Tlouštka čar na tisku je táž jnlm v rytině, čáry
se tiskem 'nerozšiřuj,j, Je to nejdokonalejší ti!Skpro čátkovou kresbu, žá-
'dinioujinou methoaou nedodli se, taik:dobrých výsledků. Rovněž i změny
a korrektmy'dajL se ručně kdylm'Íiv do desky ztalllésti.

Stroje nejsou' u nás dosud v užívíÍ!nj**)a mají Hs,té závady.
Tisk z rytiny má všal<:i své 'nedostatky. Pap,írr - zvláště nemá-Ii

,'se vlhčiti - musí býti výborné kvality a tisk je velmi zdlouhavý a ná-
ld~dtlJÝ.Tak v ručním lisu vytlačí se za hod!inu pouze 5 až 10 výtisků.

" ,Je tedy, tato methoda dokona:lá,avšak nák'ladná.,

,4. Lithografický tisk.
Lithdgrafidký tisk byl vynalezen roku 1798. Nejužíva:rtější hmo.oo'll

je Iithogmfioký kámen. jehož povrch se strojně uro,vn:á do, roviny. Na
pláň kamene vykreslli se n'a př. ručně obraz masdnou tuší, křídou nebo
lithogr;afickým inlk'Oustem.Pak, se celá plocha Immene sI\abě olleprtá roz-
tokem g>ummyarabSlké. do něhož přidáno něců, ,kyseldnY' dusičné. Tím
vzriiklllou Ina lmmeni pi'ochy dvojí různé vlast'tlosti;' mastné ,čáry, které
přiHmají slliwdIJJObarvu a <odpuzujívodu a ostatní přeleptianá p'láň,která
naopak dychUvě p,řijímá Vlodiua odpuzuje barvu. Navlhčí-Ii se tedy slabě
kámen a'n:aváH barVlou, chytne barv,a jen it1a ma:smýchčárkách. Na na-
vá1eniÝkámen se ,položí papí,r, projede lisem a kresba se otiSlk[)Je.

*) ObyČejně tekutý klih t. Zv. ryhí, +'dvojchroman ammonatý nebo draselna!ý.
*;l Mimo v Unií stroj pró néotypii. ,na ,kterém by se však plány nedaly ,tisknouti.
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-Obr,az se nemuSÍ přímo krěsliti, může se vykres1Liti'též na papír,
~e Merého se přetiskne v lisu na piláň, kamene. Je vš,ak mOŽlll'O'přenésti
na desku i přetisk z jiného originálu, na př; rytina otiskne se mastnoo-
barvounapalpír 'a ,přetiskne na kámen. Nebo se může má,pa; o,tortograforvati
a neg:ativ okrolpírovati nla 1. zv. přenálšec.í papír;' jehopovfCh je pokryt
želatinou, která se sensibi'llisuje v r02ltoklu dvojchmmlmu. Po exposici se
přetře papír za vlhka masmou barvou, která se zachytí jen na místech'
osvětlených. p1ap'í:r.se položí na ohroušený ,kámen, projede lisem, při čemž
se kresba na pláň přetiskne. MOŽllllovšak i přímo z neg,ativu nebo 'diapo-
sitivu na kámen světDou kresbu 'Pře)néstL Je tedy opět ceM. řada methiod
Hthografických, i.~o aut'Ografie, fotoIithografie přímá, nepNmá a j.

Jelikož je lithogr,afický, kámen dosti drahý a pro uschováln:í velmi
nepohodlný, sn:až'í se repr,qdu'kč:ní technilkJové mahnaditi ho JIllOUhmotou.
Dosti vybovující náhrada našla se v deskác:h ,zinkoyých a aluminirových.

Všechny tisky lithogI:aiicK<: mají jisté spaJeČll1lézn1aky. Při zava-
lování kresby Ina desce nanese se barva cr1reienpooze na mastn;é čárky.
ale částei;ně i na jejich okrraj'e. Mají tedy při tÍiSrj~učálry nákRouO'stk roz .•
šiňiwánL Z'avá!Lí-lise des~ více barvou, než je nutnlo, tu v lisu se barva
rozmáJčkne' na strany a tím se opět rozšiřování čárek podporuje. Ovšem
před)porkládáse dlobrý přetisk, který pevrně nla desce sedli.

Nejsou tedy tisky l'ithografické tak jemné, přesné a syté jlako· z
rytinry. Kderžto z rytiltly otisk;l1l0Use čáry t:lroušťky 0,0-2 mm, jsou nejtenší
čáry Hthogr,afické 0,05 mm, ba při přetisku i tloušťky větší, až i 0,1 mm.

, Lithografioký tisk jetím zřetelněj:ší a sytější, čím je papí'r měkčí.
Bap,íry mě'kké jsou vyrobeny z velmi I1ozmě'lIněné.p<lIPírovill1Ya nejsou
trvaJl1Ilivé.Tisk na PilPítry stá1é, }ako, lronlopěnlé. japonské a p04: působíl.
ntlkdy neSI1láze. ' "

KOHektury se provedou na kameni velmi snadno. Cáry se odstraní
tvrao,u gurnmou a leptem, nové změny se plřLkreslí na odkyselený kámen.
Rovlli,ěž i tisiknení nákRadný; Nskne sebuď ruČlllě nebo ve stroji. Za ho-
di'nu dá se VytiSKllIOUtiaž i 500 výtisků.

5. Světlotisk. \
Světlotisk je InOVe]SImethodla; vynalezen byl, r. 1856. Na zrca..dl:o,vou

sHruou desku skleněnou nebo 'kovovou nanese se chr1omová, citlivá žela-
tina, která se osvětlí pdd :neg;ativem, PřebytečI1lÝ dv,ójchromam z nesvětle-
ných míst 'se VYIIJerestudenlOu vodou. Chwmovaná želaHna se světlem
utvrdlí a přijímá mastno,tu, neosvětlená žellatinJa l1iaJoPl!!kpřijímá vodu a
odpuzuje b<l!rvmVZlniknrootedy na desce opět plochy dvoi'í 'rfuzné vlast-
nosti. Deska, sé za vlhka zaváJríbarvOlU, j,ež chytne pouze na osvětJ~nýClt .
čárkách, na desku se piNoží pa'pJÍr a v lisu kresba otisme. "

Je tedy světlotisk dosti podobný Iithografil a má hejen jeii vady,
_ale i jiné n,edlostat'ky.z nichž 'Íl'ejdfI'ležitěiší pro tisk q>llátiůpli}lohiplpisných
je nesn;aduost korrektur. Nové změny se' d(j) origl!tleln~desky z<l!nésti ne-
daH. J el,ikož vrstva že~atilliová je měkčí a méně vzdorná než kámen. n.eaá
se tisk'lllOutiveliký 'náklad. Proto se světlotisk pro tisk map dobře nehodí
a užilo se ho jen v ojedinělých případech.

6. Lithograiie z rytiny.
Z uvedeného plyne, že pfIO tisk plánů polohopis1ných hodlí se dosti

dobře rytím a IitiJlografie. Obě methordy mai'í svoje výhody, jež daH se
částeaně využitkovati tiskew' kombinovramým, tLskem' Iithografickým z
rytiny. , ,.

Vybroušený kámen nebo jemně z'l'něná deska alumilni'Ováneibo zin-
ková oleptá a ,ogumuje se, takže '11echytá vůbec barvu. Do desky se pak
rytina vyreje rydlem nebo vyleptá mechanicky l,eptem.Celá plocha desky
se .potře olejem, který zamastí kov nebo kámen Fytill1lOiUotevřený. Na to
se deska za vl~k:a ~aváM barvou, jež ovšem chytlne pouze tam, kde je
na desce mastnota,_ tedy jedině vrytiné. Kdyby se nY'll.Íihll1!edtisklo v
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;<:\~':"':' " . , ,.,'>" .,'..," . ",; ". .-
o;lisu pro rytiny" vyzvedl by:pap.ír těměřveškerou barvu i ty-tiJny aomu.
se~o by se Zil1Jovu.d[ouho zaval'OVati: Proto se barva dříve zhustí; deska
se oposype jemně mletou kalafunloo, jež ~achyti se v barvě a Ultvrdí ji.
l1ak se desim připfiaví úpl!uě pro tisk lithogmfický, postupně ~a vlhka za·
valuje, pak osuší 'a v lisu lithogl1afickém tiskJne.

Uvedehý postup má tu výhod,u. že rytím dJocíli se dosti tenkých
čar ,které oi p,ři větším nák1:ad!unejs,oo náchyliné k ~ozšiřl()ván~ tak, jako

, když leží přímo l11Japloše. Poněvadž vlastní tisk je lithog'rafiaký. je mnohem
úspoflllější, než tisk z rytiny, odpadá zďlouhavé tampová!ní a O'čišťovártÍ
desky. Spojuje tedy' uvedený způsob - arci jen čáJstečně - výhbdIY obou
method, lithogroafické i tisku z rytiJny.

Tisk je diosti jemný a Sytý, kresba je zai!štlěoo, změny s,e, sruadulo
pr'ovediOu a přece ltleruÍtisk příliš zd~ouhavý., Broto tato kombiln:ace našla
u nás i v cizMněpři tisku map katastrálných a plánů polohopisných ne\-'
· většího r'ozšíření.

I

7. Rakouské mapy katastrálné.

Oe'oirnetr v praxiciviltní i úřední má k ct:i:sposiaiobyčejně jen otisk
mapy katastráliné. Je 'P1"Otoradno, aby ocel1ii'lzdroj i veUkiost všech chyb.
Otisk IDaJPYkatastráLné nesmí s'e snl1!dposuzovati p'Ouze dle přesnosti mě-
ření, dle instrukcí 'katastrá!lných; chyby reprodukce mohou býti ml1lohem
větší a Ijsou mnohdy f1ozhodJující.

St;:trší I11apY~3!tJastráJhnéjsou ve,směs tisknuty Hthogmficky i ry-
tiny 00 kameJlle.Me~hody té se dtOiSudčástečně v lithogl1afiokém ústavu
ove Vídni užívá.

Povrch kamene, mroV'naný a obmušený se s1abě 'oleptá a natře ne-
mastnou černou ha,rvou, na Ityř. rozměl:ně'nými sazemi. Na kámen: přenese
se,pruntografem ve stejném měřítku mapa. ne však z orig:ináJu mapy kata-
strá,ln.é, nýbrž z evidenolllíno otisku. Tedy všechny chyby, 'které nebyly
v otisku opr:aVeny. vyskytnou se v otisku novém.

Otisk'evidenčnlí připevnI se 'na prkno; :kámen očertněnlOluptochou
směrem ok' otisku - tedy. směrem dolu - po'loží se !l1Iasilný stojlaJl11JI1Iad
primo. Obě pliochy, prkna llIatIlěmž je o,tfsk maJPYa očernělné plochy ka·
mene mají být,i ro,vinné a s,polu rovlliohěžné. Jehlou pantografu pojíždí se
po. 4DaJl1icích,vymačených v otisku, tužka kreS'li lesk10u óaru ,na tma-

i>ý~mPl9rfkladěkJamene. K!opie llia kiaJffieni,neshoduje se tedY' úpl:nlě s otic
skem; výkaz,uje chyby, způsobené nepřeshostí pantografu, nesprávným za-
stavením hrotuO''I11ačá:ry mapy, lI1JemvuoběŽltlosttp'loch obou obrazu atd.
· PllJuto~rafoV'a<há'kresba tužkou na černé ploše kamene ;předá se
k rytí lithrografu z povolá!1lÍ,který i při nejlepší snaze nevyrefe plán tak,
Jak by,] na kámen ,přenesen, neho'ť kresba tužk,ou na černém podkladě není
dosti přesná a jaJsná. .

.VY,ry!ý kámen se dá ti1skiaři, který rytinu naJOlefuje, zlavrutí a při-
.pfaví pro tisk- lithrografický. Po několika makiulaturách vyUačí na pni·
svitnýpaplr jeden tisk. jehož se užije ku kontrole rytí. Tisk teltl se položí
na puvůdní oiisk evi,denoní (který byl pantog:raf,ován) a kOltltroluje se,
zoo čárky obou map 'se dostatečně sbodu}! a kryj~I.. Kontmltlloprovede od-
borník-geometr; l:eč je to práce zdl'Ouhavá" unavující, duchamorná 11je zcela
omLuvitelno, zůstanou-li v nové 'kJopii- v ryti:ně - n:ějaké chyby nebo i
omyly. Zvlášť moolší odchyllky, posuny hranic o tloušťku čá:ry 'a pod.
·se snadno přehlédnou.

Nové otisky se tedy se starými neshodují; není to aJuijiTIlakmatné,.
původ chyb je v methodě reprodukční. Je proto vYSvětlitelil1lo.když mapa
někdy se skuteČlnlOlstínesouhlasí. Snad fe to nlaV'ní příčilI1ia11'ed'Uvěryk
n1~pě katastrálné v kruzích inženýrských. ,

V Inovější době byl uvedený' způsob zdokonalen. Místo, kJamene li-
thografického užívá se desek alumilJ1iiových,které jsou mnohem lehčí a
la.c!.nější..Dají· se uschovati do archivu. takže jedlna de'ska stačí pro otisky
i V ďelších periodách Časových.
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Alu11rl:mumhodí se dosti dobře pro,litbogr,afický tisk hlavně proto,
že OIleptaJnépiloc'hy nemají žád~oúná'klotliost k masttliotě. De~a nechytá
ani stopy barvy, ~'Cžtlia vyrytých čarách. není náchýlná k 1. zv. »šu-
mováIlJi«. '

Aluminium - hliník - na vzduchU se téměř nemění a vzdior:uie
sihně i Ílčinkům mnohých 'kyselin. Pokryje se tOltiž rychle, skloro ok.amžitě,
velmi telJJkiouvrstvou oxydů, které peVlně a souvisle na kovu le'ží a za-
braňují dalšímu riO'zkhadu.Kysiličníky aiJumin'ia a sloručenmy jeho s kyse- .
·linou f.o.síoar,ečuo,u,fiuorovodtkovou ,a j. jsou hygroskopJcké a spojují se sna-
dnio s látkami Qfgi3:11Iickými,jako gummou, škrobem, klihem a tvoř~ pak škro-
bovMou hmotu, která je velmi pev,ně' spojena s povrchem ~ovu a dychtivě
přejímá vodu. Tato hmota. oleptaný to pov;rch alumůnia, tVloří trvalou.
ochranou vrstvu proti mastné barvě. '

Uvádí se č,a'sto tento pokus. Jedna deska aluminiová zbaví seky-
sličníků rozředěnou kys. S'ílfovou, druhá se polliejekys. dusičnou, která její
povrch okysličí, třetí- pak kyse'HI1IóudusičlJJOU,neho jlos(}frečnau a roztokem
arabské gUlmmy, čiti její pO'vrch se oleptá. Fio ~aschnutí pO'trouse všechny
m desky mastnlou černí tiskařskou, J"lozředierrouterpeti[}em a pc.moří·se do
vody. K'aždá z desek se chová jinak. Skvrna ,na prVlThídesce, sed!í velmi
pevně a nedá se' třením na iP'ř.vatou vůbec odstraniti, z druhé desky, po'uze
okyshičené, třením se barva sice nesnadnO', ale přece jen smyje. z třet!
desky, olepta'né. odplave barva sama, ,protože ochraná vrstva nasákne
vodou a barva ztratí podklad. TentO' lept je tak trvan'Eivý, že deska ne-
ztratí sv'Oji vllastnost, ani když se ve Viodě vyvaří.

V l'ithografkkém ústa'vu v'e Vídni zla~ro\vnáse v hoblolV3Jcímstroji
povrch desky a~umj,nilovétl0tlšťkY, as ~ mm: a OZI1nÍ.se jemně pod vodou
smirkem v zrnícím strojL Deska: se opláchne a rycMe na stoianu',USi\lb"i.
, Před upotřebením se slaběoleptá, poleje citlivým 'klihem a v'od-
středivce usuší za mí!1ného tepJ,a. Cidivý klih utvořÍll!a desce velirni jem-
nou vrstvu, na kterou se v' rá:mci O'kopkuje otisk mapy katastrálné, za-
slaný ústav;u úřadem evi:ďe~čním. Otisk, doktérého jsou okreslen~ vše~
oky změny. přihoží se ,pokreste:t1loustranou k vrstvě klihové. Po exposici
se deska vyjme' z rámce a vyvotá vodóu pod jemll/ou sprch'ou. Voda Vy-
plaví neexponované čárky, osvětlený k1ih na ostatní pláni se zharví in-,
tensivně methylnatou ba,rvou fiaJ,ovou ve vodě rozpustlllO'U.. Na desce se
objeví zrcaďlový obraz mapy, shodný s otiskem, který byli kopímvá:n. Pláň
desky je tmav'OfiaJ,ová. čárky jSo,u bHé. Po o~hlllutí vyreje lithJOgraf dle
dosti zřetelných čar rytinu, která se naolejuje. Světlem roz!>ožený chro-
mov.cllnÝk~ih se odstraní (pravděpoďO'bně 5% kyselinlou sírovou),. deska
se ogumuje 'a zaválí. .

Tisky čarobdrž'í se sytěiší, vymeje-li se před tiskem rytina tzv;,"
tinktuJ"lou. Jeto roztok asfaltu v ,benzinu, ku kterému se přidá' belllMský
terpelt1tin a,mastnloty, jako vosk, olej nebo .jiný twk. Tinktura seiÍ1ainese
na suchou gummoval1JOUdesku biavlněJným k~:ŮClkem,přičemž se vymeje
Ú'pl!J:JJěbarva z čárek. Deska se přejede mokrouhOlUbou. Vlodou rozpustí
se gummlová vrstva a na desce zbude oibraz v asfaltu, který j'e velmi
trVialý, neboť vzdoruje kysetUnám lépe nelZ,pouhá barva, Deska se zaváli
a oleptá*), zJaváli znova. barva zhustí jemným prachem kaLafuny a tiskne
se jako z kamellle.

Tisk z aluminia značí proti dřívější methoidě pokrok, neboť odip,adá
při ně'm jedna p'ráce, pantografo,vání mapy a je tedy výsledek Zlajisté
přeSJl1ější.Rovněž 'se zís}<:ái Ú'sporap'eněžlllí a místa v archivu. Dále' se
deska allUminiová' t'ak slll!adnlQnepošknql, laku křehká deska kaJm'ená a

. vydrží 2-4 tak velký náklad tiskový.
Nevýhoda allUminia je, že se nedá pohodlně a snadno Z1praCO'vati.

Je známo, že pod pilníkem se piliny aluillIÍ'lIJiavá1í a že na soustruhu se
velmi nesnadno Sioustruží. Rydlo ne-rele tak jemntou a přeSJl1iOučáru jako
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v kameni nebo zinku;JejI břity neřeŽou jasll!ěkórv, trhají ho, 'tříska z/ry-
tmy vystupuje nesPQj.itě; asi tak, jak,o k,dyby se rylo - mOŽlllJo-li-užíti
tohio SWV1ll1ání- dá. chleba. Tato vlastl1lost ali.tmilniaj'e nepříjeniIliá, pro
přesnou práci a ,lze se o t'om př.esvedičFti, sf'Ovná-l-se rytina v aluminiu a zin-
ku stereoskopickým mikwSlkopem. Proto také tisky z alumÍJnia nejsou tak
zře~elné a spoj.ité. jako tis<Ryz kamene nebo zinku.

Podobně', pak,o při repT'Odlukd oprraveného, otisku mapy katastrá:lné,
postupuje se v lithografickém ústavu i 'při reprodukci map nového měřenÍ.
Jsem přesvědčen, že pro tento případ uvedieJ:JÝpostup správný není. Nové
měření je příliš delikátní a jemné, než aby se u něj smě~o užíti hrubé me-
thiody reprodukčnÍ. Je třeba uvážiti, s jakou, přesností a svědomitostí pro-
vádí geometři všechny prá:oe číselné i grafkkénrového měřeni, na př. v
pražské 'klanceláři nového měření. výpočty se vywvnávájí' na cm, de,tail
zastavených· par,tii [,e měří l1Ia!,cm,z.ákl,adní body vYllJáší se jemnrým orrdi-
natografem, dietaillse kreslí s největší péčí a jeml1l0'stí- a celá 'tato práce
se svě'ří plčlJpíru,který je hygJ1oskopioký a pracuje - drosIovně - pod
ruktou o dé~ky deseti ba stoil1á'sobnrěvě1ší. než se měří.

Vynáší-li se již mapa na papír, tu by mě'l býti buď preparován neb
upraven tak. aby senede~ormoval na př. tipl, že by se nalepil' na sklo -- •
anebo by se měla zvoliti vůbec jiná methodJa. Než t,o by žádalo re.organi-
saci státní'ho, ústavu Htho,graří.cikéhio,bylo by nezbytno, aby bylo tóolík
odboček, klÓllikje korunniÍCh zemí a kanceláří pto nové měření, 00 je()iVš~m
při nynějším centraJismu n.emožné a P'fIOtonesmí vypadnouti ani jeden
člálnekz ře't'ězu chyb nio'Vých katastráJ,ných map rakouských.

8. Pral!'couzské mapy katastrálně a mapa Telče,
Ve framcii vynáší se plány po~ohopisné p,ř:imo n,a: desky zinkové

tužkou. Geometr, který plán i s pomocnými přímkami vynesl, vyreje ho
rydlem do zinku, místo aby ho vytáhl tuší. Na místo vytahovacího péra,
nastoupí rydlo. Organisaci i postup měřen,í, výpočtů a vynáš,en,í. ve Francii
uvádí dosti podrobně Lallemand*).

Polohopisné' pláJny města Telče na Moravě vyll1,es.enya reproduko-
vány jsondle francouzské methody; tMě'l jsem přezkoušet.i, zda uvelený
způsob da!1by se i 11 nás zaívésti.

Nejdřiv,e bylo třebl3: TOíz,hodnoutio ma:teri'álu desek Je ,otá'zka, zda
je výhodnějšl pro Ilithlografický tisk z rytiny zinek 11IeboaluminJiUl1TI?
,,, Ve Francii užívá se 'k repflOdukcím více ziniku, kdežto v Německu
a ve Vídlni·dává' se ~.' P'f'Olithografický tisk - přednost aluminiu. '

Zůnku se v.ytýká, že h~,p'tnechrání dostatečně pláň proti mastruotě,
že lVá deska skkm chyúaťi na těch místech. které.'Iioemají tisknouti s·tapy
barvy, že pří tisku p.apí·r špi'ní čili že »šumuje«. Naop'ak. na alumirt.iu nelpí
dostatečně mastná barva; čárky po větším nákladu' stávají se nejasnější.
někdy se potrhají:, ba i odJploavou,zvláště' při přetisku 'Uadesku, jejíž povrch
neby,l zbaven kyslličnfků.Pláň desky ,a:luminiové zachová se snadinJo,čistá.

A'ni jeden ani druhý kov není tedY' zcela ddeálluí - lze však uvede-
nym v,adám předejíti pos.tupem tisku a manuelní Zfučnos,ti tíslmře. Velmi
zřetelněroz.d:fI . 'Obou kovů i'e patrný při 1. zv. p'řetisku, kde přenese s,e
na desku čistou, níeleptaIJIou- kresba vykreslená na papíru na př.litho-
grafickou tuší. Čár'ky nejsou ryté, sedí jen na pláJntidesky, tiskne se z pto-

, chy, Čáry u zinkové desky ipři větším nákladu mají tendenci se rozšířiti,
čáJrky naalumini'u se naDPa:k.seslabují a ..trhají. Je pmto' nutno postup dle
vlastností OIboukoůvů ulpravHi. K v'Ůdě [,tír·ací u zinku p'řidá se, ně'co, gummy
a leptu, u aluminia dbá se teploty, stírá se čistou vlOdoo a obraz se občas
vymeje tinktuwu.
. Pro rytinu má zinek oproti alumřniu', ja:k již bylouveďeno. tu před-

nost, žje se snadno a přesně reje rydl'em a že čáriky jSlou ve'1mi syté a
.přesné. Ovšem předpokláJdám zinek dobré kVallity, bez pec~k a zrn 010-
věnýoh "na př. belgický výrobek. /
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Rozhodl jsem se proto j}ro'desky zinkové, kt'eré jsem objednal li
<!odava:teI:efrancouzskÝch úř.a<!ůkata:s:tráLných, fmu A. Oe nt i I, París 188
a 190 R,ue du f'.aubg S1:. DenIs. 'I;1rouš·(·kadesek je asi % mm. Desky jsou
již -p'reJpamvány ,a IPot:a~ny tenkou ochna:I1lI1iouvrstV<Q.llbarvy'žlutavé.
, V l'iteratuře 'bltžší úG3Ij.e'O vÝrqbě desek nejsou. Dá se vak s'Oudi'ti,že ~
jsou nejdříve desky ve stnoji vyno'vnány, pak oz,nněll'Ya porvrch oleptáln
osvědčeným a ve Prancii hoj'ně užívaným leptem dutběnllmvýtri a konečně
ogumován. Na pr,ep'arovaný povrch nane,sena ~ pravdě,podofbně s'pecieJním
stroiem- ten,ká vrs:twl: chránící, kte'rá se skládá ze směsi žlutavé hlhiky
a pryskyřice rozpuštěné v benzlolu. '

Zaměřená plocha je 374 ha, vynášena by'la dle moravského sta-
vebního řádu v měřítku 1 : 1000 na sek,čn'í li:sty velikosti 50 X 64 ,cm
Listů je 19 'na 15 deskách.

Na deskách byl vyryt 'uejdfíve rámec sekčního listu a sít hekto-
metrová oZJnačena byla křížky. Ryto bylo v rytill1,orvémrámci, z,hotove-
'ném v dílnách techniky dle známého vZlolrú, který po,prvé konstruoval
Ma r j a n i. Rámec má po obvodě (obr. I.) řadu nMazn:íků, vzdálených 'od
sebe po 10 trn (v měř. 1 : ,1000 tedy 100 m).Po pravítku P, které se při-
razí k nárazltlíkům*), pojíždJí VIník V s diiamantolvýtl1 rY'dlem li. Rá:mec byl
vyhoblováltl Ineydříve' zhruba, pak nárazníky zpracovány I?řesně no·žem
z :niJklové,ocelli na stroji hohlovacím. Opravy provedeny nejdříve směrem
jedním, rámec na stroji 'otočeno pnavý úhel a ·opraveny náirazníky směrem
druhé osy. ~olmo:S't obou pOIlohrámce zkoušena byla při vÝflObětřemi da-
lelm'hledy, 'z nIchž dva byly v kollma!Cia ťř,ertístM k nim kolmo. V zrcá·d'ku
na rámci byl vidět datfekohle:de'm jednolunůtkový křÍ'ž levého\ ,po o:tolčení
rámce se zrc<lJdlem přesně 'o ,pr.avý úhel, niltkový kříž druMh'O pravého
dalekohledu. ChY'by v rozměrech rámce, ve vzdálenrostech jednotlivých
nárazn'ků a v diagonálách jsou menší :než 0,1 mm.

Na rámec se položí deska D (obr. I) vyreje se do ní rámec sekční
a křížky pr1avoiÚhel1nésítě'. ,Desk,a se tak f'ozdět/í 'Hlamenší dílY, na čtverce
hekt:ometrové, do nichž SIJ1léJ1dnějiapřestri'ě se vynesou body záklia:diní.

SOUJřad:nicebodu tri~onometrických a p!olygOlÚ'ovýchvyneseny byly
ordina'tJo,g'na1emC'Ou rb i e r 'ov Ým (ObL 2). Křížky K - 'od sebe" vzdá-
lené po 10 cm - vYZJn.ačernéna skle, polož,í' se na křížky sí,tě hektometro-
vé na desce. Ordiina,tol('raf je v pOllozenuHové. Dle souř.ad'nic x a Y' posune
se hrot ti po dělení X a Y a hod dlo desky propích'ne.

IVdyž .se vyzn:ačiil:Yna desce hody polygoruové, trig<ou1ometrickéa
prťj,sek;y strarn se sekčními přímkami, přikročno se 'ku kresle:ni detailu.
Domělnka, že vynáše:n,í zrcadJl'Ového obrazu .plánu na desce bude obtížné,
'a snad i Ip·ramenem chyb, neukázala s,e spráV'nou. Je t'řeba arci jistého času,

1917/40



rw! se 'ZvY'kin~inanegativnl. vy:nášeni; n~:ž po h~koliika dJnechjé práce
úplině zběŽInJá.iakJo vY1nášen1!l1Iapapku. Plány vYlllášeli pp. Geortl. ff Ý s e k,
Geom. S 00 k o I, Ing. Sr b a a Goom. Š v e c a pokračovala tatlO"čistě geo-
metrická práce zoela hladce.

. Teprve, když se měly desky p'ředati k reprodukci, na,razili jsme na
překážky. 'Repwduk6tÍí líÍ!suavy v Praze omezUJjlise pouze na zběžné me"
thody, IHhog,rafický tisk ze zinku jim nebyl vůbec zonám a nlenašel jsem
v Praze llthografa, který. by dorvedl Ýyrýti desku dosti .přesněl.a spolehlivě.
NezbYJIó,proto .nic jiného, než i tuto práci provésti v lmnceláři.

INejďřlve vyzkoušeli jsme různé jehLy k rytí. V Praz·e i v lith()-
grafickém ústa",u ve Vídni uŽÍvá se jehe!l, které jsQIUzbTlolLlJšenlYpLoše ve
dv~ proti~eMé břity,podooně asi, jako hrot nože. Jehla postaví se šikmo
j)Pfotfpravítku. Patrně jedJen břit kov řeže a druhý h'o trhá. J ehllY fran-
QOuzs'ké)SOitÍtV'aru namačeného v obr. 3 B. Pliocha vede se proti kovu,
břJity postranní .řežou třísky. J eh'la se, zvláště 'IlJahl'Otu, velmi br1Jo otupÍ.
Obojí tvar je [)JevY'horvujíci,-zvlášfě když má se př,esně rýti po tužkových
:Cárkách., .' ,

Pio zkouškách s břity růz'Illých tvarů nejllépe se nám osvědčilo rydlo
tvaru soustfUlžného n'Ože dle obr. 3 A. P'ostlraJl):íbřity velmi diobře řežlou
kOv, který vychází z rytvnyja'ko spojitá tříska. Při malé tlooštce jehly,
na: jed:né sitmně 0,8 mm, na druhé 0,4 mm dá se bři:t d>oibřevésti po tužkové
čaře:Jelikož úhel u hrotu jest dJosti tupý- 75° - a šáfka jehly 2 mm,
není třeba jeh1učaJsto brousiti. Sklon jehly proti desce je týž, jako př,Í
vytahová,rií rýsovadm pérem, takže není třeba techniku vůbec žádného
zaJučování .v rytí. Přitom všem je ryttna velmi aistá, jasnější než u jiných
rydel, jélJkjsem stereoskopickým droblllohledem přezlfioušel.

Ao c1ol\!OlIlJčenísituace vyryta Iithlografem*) dJo plánů katastrální'
<ČÍsla, rytina naolej,ováIlJa t. zv. zeleným ~lejem, chráJnící vrstva smyta
benzolem a Il:ihema deska předána rept10dúkČlnímuústavu k tisku.

Při tisku vyskytly se opět nové překá~ky. TiskélJři-v Praze nleměli
nejen manue\lní ZTUlČTIlosti,ba ústavům byla vzdálena i podstata věci. Bylo
třeba nových zlmušek o všech detailech tisl<:u. Proto také prvé tisky rre-
byJly dokonalé - teprve až si tislkař na práci navykl, docílenouspokoji-
vých vý~ledkŮ.
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Obr. 3. Břityjehel.

První tísk z' každé desky sr:ovnáJn podrobně s polním náčrtem a
o~načeny v něm všechny nediostatkY. KoU'ektury provedly se ihrn!edína,'
de:sce. Bylo~li vyryto na př. chybně čí'slo, vymaza'lo se v rytin'ě gumou,
přelepta10 a vyrylo číslo nové, které se 11IaJOIlejmnaJlo.Zár'0\teň přeměřily se
P110 k/ontwlu přesnosti rytí a vynášení nělkteré délky na desce a sr:ovna:ly .
s délkami uvedenými v poLníoh náčrtcích.

Z opravené desky vy'dačen byl druhý výtisk, do kterého sé vy-
nesIa detlaHní inveHace a tachymetrie. Výšky bodu detaHních a vrstevnice
,vyzu<lJčiIy se, ve výtisknUthografickým imJkJoustema přetisky 11Iakámen.

Náklad se tislkl na francQiuzs'knu nápolCl!oibeninujaponského papíru,
který je velmi vláJčný, trvanffiiv§a itemnrý"taik:ž.eza sucha dobře barvu
z desky přijímá. Si,tu<lJcese vytilskLa se černou barvotl, vrstevnicea vý$k;V
šeld!ohnědQlu.Veškeré práce UlklOn1čenybyly počátkemrokú 19~5.' ,'!,'

FralI1'oouzská reprodukce map tkatastrálných je jednoduchá a přesná
a hodí se zvláště pro úřady, které si mohou Pfl()ttLto práci vycvičiti tiska-
ře. Pro plány poJ.ohopisné daJo 'by ,s,ejí též pOJužíti,bylo by však nutno;ahy
se některý nálš grafidký ústav prlO tuto práoi spedallisoval a převzal od
civilllJíhJOgeometm veškeré práce, které neisou geometrovské, totiž úpl'ITé
vyhiotlovení tisku. Pouze fytinusituace by se dioporučovaLo, pn>vésti ' v
kancláři 'teohnioké. '

9. Plány města Prahy.
Pro plán polohy města Prahy Zíaměřeno bylo městským úř,adem

vnitřní město a některé Ipřilehlé obce· methoďou pOllyg.anío'v,olu.Plány vy-
neseny by;ly ma 'j)aJpír- jak je u nás obvyklo - v měř. 1 : 720. Tisk ně-
kterých sekčních listŮ předán Unli, která zy;olila k reprodukci svět1'otisk.

Sekčn~ li:sty ototogmfovány přístrojem fotografickým na neg,átiVl1rÍ<
des)<.u. Bo retuši neg1ativ překJOpírován na 's:koleněniou desku ~ vrstvou'
chromované žela,tiny a tisikllluto v lisu svět!ptiskrovém.

Svě'UotiJskO'voudesku je'Sitbezúčelnro uschovati, jelikož se nedají do, ní
zanésti ani korrektury, ami změny. BQivažu~eme-Iliji .za: de,sku origilllellní,vy- .
,kaZíuje chybY, 'které jsou výslednid def.ormace papfru při vynášení a de-'
formace ,obraí'Ju objektivem jjO'tografickým.' Poslélní chyba může' býti diosti
veliká. -. '

K ť'OzmnožováJllIímap katas,trMn'Ycha plánŮ, Při Illichž pŮvoiď'nídeska
má trvale z;aHstiti nynějšr stav, methoda ta vhlodná není. '

(Dokončení.)

Zprávy -literární a odborné.
K. K 'o r z e r. Die SCereoautogrametrle lm Dienste der Landesauinahme.' '
(Mi1teItUlugen des k. u. k.Militargeographischen lnstitwtesin W,ien.

Sv. xxxtn .....:.....1913.) .
Použití fotogram'etrie pro topografické účele bylo v c. a k. zeměpis.

ústavu' od 23,let pěstoválIlo se zdaJrem: Ny,nIÍi ,studium stereoautogrametrle
jest ukončelllo.
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S t ar á fo t o g r a m e't r i e zvaná sto~ová či protí'nací byla vý-
hodJná tam, kde teréln poskytova'I ostré body, jež umbžmily identifilmci
bodů různých rorogmmů. Jinak radějli používal topogmf me,thody stolllové
a tachymetrie.

Proto sáhl ústav r. 1903 ku me,th!odě st e r e 'O f o t og r a m e t r i-
c k é té doby vypěs1mrané a vypraooval ji pro účeile zeměměřiéství.

Její výhodlY byly: úspora času, větší p'řesnost, hO'spoidánDosta vý-
1rorunJost,krátká základ:n:a, odpadnula indentifikace bodů, ktaJdiouse menší
požadavky na ostnost obrázku a jest větší neodvislost od formy terénu.
Místo obrá'Z'ků nastupujeplas,tický relie:i.

Proměšení ohrázků žáda,lo stereokomparato~.
Konstrukoe mapy bylla podp'OT'ováJnaO r lov Ý m steréoautogmfem.
Cel ko v á' měř i c k á p r á c e se rozpadává na tři pedody pra-

coVliJJí:
1. 'rnÍianguaace polohová i výšková k zaji,štění stanovisek a zák}ad-

nich bodů map.
2. Stereoautogrametrické VYměřování s automatickou konstrukcí.
3. 'ropogr,afické podrobné mapování ..
Stereofoto,grametrické polní práce s,estávají:
1. Z vyšetření stanic měřických na základě mapy.
2. Z, geodetického určení p1ollohya výšky levé stanice stereofoto-

grametrické základJny.
3. Z georde,tického určení řady pomooných či orientačních bodů pro

stereog!ramy .
. 4. Z vyhotovení snimku-stereogramů.
5. Z označení levé stalJlice.
Praoovní pláln děje se návrhem do mapy speoielní 1: 75.000,neb

jřnak v plochém území. (K tomu příloha.)
Tam kde v mě'řítku 1 : 25.000 rneize stereo~otogroametricky výhodně

pracovati s' ohledem na ploché území a mnoho důležitého detailu, provooe
se práce detaillním mapovánim. .

.oh e I ob r a z o v Ý prr'o nmmálný případ jest 45° a pro stočené
osy 30° v pravo a v levo celkem 105°.

Zvláštní' rekogno'skování odpadá, signály se řídí hned při absoilvo-
vání stanoviska.

Největší zaměřovaJná vzdáJlenost nemá 2%násobnlou délku fokální
v' měřítku 1 : 25.000 překračovati. Při fototeodolitu s f = 192 mm, jest to
vzdálenost 12 km. Ve vys'Okých h!oráoh se dopoT'Oučípro měř. 1: 25.000
vzdáLenost 4-8 km.

Poč e t s ta 'll i c ,má býti ~o nejmenší, je dobře 2 ~ž 3 stmllov,iska
Vlo1itipoměmě' blízlko s dobrým f!Ozhledem ve výšce as,i 2/. výšky zobra-
:wvaného území.

D é 'Ik a z á k ,Ladny jest odvislá od iokállní dél!ky obje<ktivu. od
zaměřované vzdálenolsti a žádané přesnosti. Má míti při f = 192 mm
as 1/9< největší zaměřované vzdátenlosti.

Měření základny odpadá; tato se vyšetří z trigonm. bodu. K vůli
zk!Jušce polohy ploten při fotograto,váIllí jest zobraz-iti na plotnu 4 dobř'e
postavené trigoln'Ollletrické body. Možllo si vypomoci pomocnS'mi body,
ostře ohraničenými, jež není třeba ami signaJisv:ati.

P o I o h a s t a n o v,j s k a určí se geodeticky .zpětným proHnáním.,
Zajištění bodů jest provésti dobře; by topograf bod nalezl snadno,

vyhoV(Ní se topografie.
POllní výzbroj. Sroj'e.
Nyní se upotřebí ]OIuotheodoilituC: ZeissoVla. Mod. 1913. (Obr. 3.)

Jsou' tu tř.i odděll'ené části, komora, na tuto tJ'asawvací ,theodo'1it a stojaJn.
I Desky 13X 18. Objektiv ortoprotar f = 190. mm. Objektiv se dá

30 mm nahoru a dolu přesaditi. K orientaci dJesky vzhledem k záJkladně
slouží do komory vložený dalekohled.
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Pra co vn íp o s t,up. .
Zákiladna 1Jměří' se zbUžněliert'sol~dtovým prismatem. ]?'ak záIilildiOO

se Oi.1Jnačía st'flOj ustaví. Snímky orientované ,a hOlfizontolVanlévyhotovl
se na obou kioncích zákliad1ny.Udiajezapíší se dto stanič. zápismllm. /

Geodetické určení levé stanice SI} provede spedelním strojem.
K,ornecpráce jest náčrtek při tr,tiangulací použitých bo~'Ů a toprografie

levého stanolvh,ka.
Pnáme!l1JYchyb:
a) porUIŠená sektifikace tramsportem,
b) libel,a při snjmku nehraje,

ď c) teJjlem se l10zbahuií součástky kiovové,
d) nepřesná orientace desky ku zakladně,
e) mJepřesné doLehnutí rámu,
í) jiné příčtiny.
Přípravné práce'Konstrukčního oddělen.í.
Na nalpia,tý papír .vyhotoví rk,QIfl)strurkČ'11íodďě:1enípředběžné Práce:

body, ka'tastr a přís~ušné. -',
Kancelářské práce fotogrametrického oddělenÍ.
Stereorautograf má přednosti:
1. Pmcuje s 30° sMoněnými olsami 13: dosáhne 1050 obrazového úhlu:
2. DáH senmmálné i ]mll1Jvergentníi di'vergentní osy spr acovati'.
3. Mohou býti Slpra:CQválfl,ysrtereogramy pro.f od 100--250 mm.

(Cena 3ú.OOO M~)
Automatické konstruoválll~ ,rn,il.I>Y',.,
V~nesená staTIlovislm v souřadlnricích,pevné body po,inoari,éa: ka.ď,

.1Jastr připmveuy v situaci se napnou pod autog1r;afa tam ze stereogramu
vykonstruu'ií výškolvé poměry, j.ak jiich dMe ma,pér využiJe ku slpraco'vá:ní.

, VykvlIlstruwií se .virstevnj,c'erh1:avnía výšk'o'vé s,te,reobody i1 při tom
zdůrazní se body' určené ze dvou růiZných' stá.nlO'visek.

Podr·obné s'kicování.
Plá,n vrstevnicový z autogmfu vyšlý nestačí Plfomapo·dl1ní a m,tisí

býtí zakresrl,ením fmem v podrobnostech dop,lnělt!.Ty zíSká mapér st e-
r e·o s k 'O .pi c ,kÝ m IP'o z o r o v á li' í m ve' ,válcovém stereoskopu, nebo
zrca1dlovém stereo,sk,opu.

M.apování terénu použitím stereoautogrametrie.
Pří,pravné práce koustruktlvné vyihotoví se v Zlimě.Tu se vynesou:

1. hody trigon!O'metrické a výškolvé zi\'ílIoky, 2. zvollené grafické .pevné
body, 3. ,uaz,nračení tachy'metrických potřebných poř1adů, 4. zanesení styč-
ných partií, 5. 1Ja:kreslení civHně .technických vyměření.

Pod rob n é v y měř e n í zanáší podrobtiQsti a doplňuje stereo-
fotogramy.

V Ý k on ost st e r e oa u t o g r a m e t r i e. V Tyrolích 1911 bylo
prov.ede!1lo za 8 týdnů 74 stereostanic a zaměřená plocha 770 km2• Pra-
cn~ní čeit'a byl 1 důstojník, 5 pomocníků.

Připadlo ve. veIehorá:ch Th~ 1 den as 1X sJtanice.
A u t o ma t i ck á k o n str u k c e trva,la 10 měsíců, denně 10 hódin

pracovních a personal 3. důstOÍ/tlíci, 2 úřednkL
Jedna sta:nigep'Odá 8-22 km2; jedna deska 4 km2•

Jeden detailní list obsahoval 75% sterooautogr.ametrické plochy a
.trval 23 dny, denn,í výkon konstruktivní byl 2.1 km2•

Ze zamě'řené plochy nemohllQ býti 25% autógraficky kornsrtruo1váno.
VýkJonos:t vstoupá s výšk,aua strmo'S!1:íterénu, jest tím menší,' čím

jest území krytější, nepřehleďinější a o sobě detaHova'TIIější.
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úsPor.aČ~~ová'poÍlirtíp~áce :mapérskés,e Jeví: ,zmenšení j}očtu sigmá-
lů a rychlě tirčeníbodu1 zttienšenJ výškových měření, částečné omezení
šrafování,,:zme:nšení" p;o,];nÍpráce p'ředQhozím skícovámJím t,erénu.'

Stereoautogrametrií sepřesrnost wstevnic v mapě podstatně zvýšila.
,'O,obo,vě jeví se výkoo za 5 'měsíců mapo'Ván:í se stereoautograme-

trickym podlkladem 0.6---,1.25detailních listů a dále úspora oasu 2-3 mě-
sÍcepr,o list mapo'VuJ, čidi30-50%dtosravaJdiní mapovací prác,e.

.tr, ježto se IÍJiusí stereo~autografioké výsledlky' zkioušeti vClllku a do-
,":pllniti, tož úspor,a OaiSuvlastně odpadá a jen se'přesnost Zyý-
š u i'e., '

MapovátLí ' ve' v~lehOlrách jeví se při příZltlIivém teréJruu s po 11 ž í-
tím stereóautogrametrie 1 :25.00.0 <!Jsio 20% výkonější.
ale spt" a I e vně j š í, za to větší jednotnost a přesnost.
: Pře sin o st mlapov á'ní Ste r e,oa'urt olg r aJme t.r i ok é ho .

• ' Pro 1 : 25.000 kornstatovana tu přesnlOst, která jinaK: sotva se dalia dlocíliti
a rOVináse tu přesnosti, jež grafickou' meth!odou se diosálhne.

Ve veleh!orách jsou chyby v dobře identif.ikovaJ!l1ýchbodiech v me-
z.ich .'lm v e výš c e. Pruměrná chyba se podalia ± 1 m ve výŠce. (Při
stolé max 2 m pm určení POIlohYchY'ba grafioké mlelthlody± 7 m.

Stereofotogrametrie podala pro P'O10 h o y é měř e ní chyby prů-
měrné: ,1: 12,500.± 2.5 m v poloze. ± 0.5 m VI< vyšce, ,

1 : 25.000 ± 5 m v poloze
, ",' ± 1 in ve výšce.

$er'Tice geographiquedocílil ± 5 m v poloze, , , ± 1'5 ID ve výšce.
Přesnost \~tereoaurtJo'grame:trie vyrovnává se přelsuos,tJi stereoDoÍlo-

,,grametri-e s' určováruím d~'ebodu jedulOltJlivých.
,r;:j',./ ..'

,\ Resumé.
"Sauyi~éS\t,ereorFot;grlametrické vyměření lll;mí až na výjJmky mož-

ne: CastečtlěSeQdpo~há" krátkými vzdá,lenrosťnif.
. Pro 'techniCké účéie' z,isÚ Se správlll,ývrstevni<i'ový plán. Při mapo-
váJnrímlUsí vždy býti dopl\iněuQ:•'"

,;; ,',M'ěří1!ko 1 : 25;(,)00jest velmi výhodJné. 'Použiti této methody·jest vel~
~';lfW,'()tJ;)ezeno,kde terén jest plloohý a nevyjadřuje znate1Jně tvary.
'! V 'terénu r,ozervall1lém,zakrytém třeba pro maM měřítklo 1: 25.000
ntmí metoda výhodlná; jeSltužiJteoná pro velké ,mětřítko 1 : 100.000.

,>'1'Pi6hoří. vY'pa,diaiíúdioll. V plochém' terélruu s městy jest tato me-
toda VyloučC1lla", " " ' ," ", "

Jedná-Ii' seo, terén výho'dny, dosahuje přesrnrO~tautamatiaká oné
/gufické, jedná-li se OV rs te vn i c o v é p lán y, ,skýtá velikou přesnJost
i:':,lI,"f':kooomii. ,.. '. .' ,

• "j'!:;, Při' velikém měřítku 1 : 100:000,,kde se nejedná o detail, skýtá auto-
maílCk:á,metlŮClíavýhody rycMéh!o urče'uíb<odů.

Pro měřítko 1: 75.000 možno' praaovati aŽ na vzdálen,ost krajní \
30 ki~lolillettií..' .

StereovOItogr:amhrfe pro mapo'Ván~ jest jen POtl1lOOlJJau.Pr10 měřítko
, 1,:,2'5.000 žádá.' stereofOltogrametrie spojitost' deilailu. s povš,ecbrn:ým širo.-

kým, pojetím. ' S.

Zpr,ávy ze sborů zákonodárných, úřadů samo-
správných a země panských.

!

VÝnosc. k. ministerstva veřejných prací z 30. března 1917 č. 3~842.V:1I••
týkaJicl1 se ochrany stavovskébo označ~í'»Ingenieur«.

. , Zemským ,poliltiakÝm'Úřadům ,se tu oznamuje platnost ochrany ozna-
čení ,stayoyského »,Ingenieur« od 1. 'května 1917; odtud zneužití se fre!ce
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poHtilckým úřadem. Stavovské OIzna6ení »Ingenieur« přestalo býti O'zna-
čenímzaměstnání a' nesmí býti užíváno, p'okud nejsou zvláštní předpi'~y.
Tím zůstávají tudíž výnosy z 11. prosince 1860 č. 36413 a 7. května 1913
ř. z. č. 77 a z 23. května 1872 ř. z. č. 70 chráněna označení zaměstnání
»civilní inženýr« a »úř,edně {wrávněý hornický inženýr« netknuta.

Zá<dostio dovolení použív,ati označení »Ingenieur« jest řídHi na c. k.
ministerstvo veřejných prací dle císař. nařízení Č. 133. Jinam odeslané
žádosti jest zaslati ministerstvu veřejných prací, neb nejkratší cestou
zpět vrátiti žadateli. V ,§ 1. odst. 2. označené oso\bnos,ti nepQltřebují žádost
předklád,a,ti.

Pokyny :k odstranění služebných a úř,e:dních titulů dle § 6. se SlOV,elll
»Ingenieur« budou nálsledovaJti.,

Vyhláškou c. k. minlsterstva veřejných prací z 26. dubna 1917, tÝ-
kajícího se úpravy úředního titulu ve státní službě zavádí se následující
změny míst'o vrchní ínženýr nově - vrchní komisař (VIII. tř.); inženýr -
komisař (IX. tř.), I1lldjunkt,(X. tř.) a praktika:nt zůstávají nezměně,ny. Tituly
jsou s příslušnými pře'dslovci stavební, stro'jní a agrární.

Výnosem c: k. ministerstva veřejných prací ze 27. dubna 1917
Č. 42062-XII., týkajícím se některých nových titulů ve' s,tátní te,chnické
službě, se upravuje užívání úřednich titulů dle vrchní vyhlášky pro osoby
v činné službě. P,ensisté obdrží Cl'nalogiaké tiltuly dle hodnostní třídy. Kdo
maljíoprávnění titulu inženýrského, znaJčí se slovem "Ing.« Ostatní osoby
mimo ,prag'matickou slu~bu, jež ,dosud byly tiltulovány i1nženýr, obdrží slu-
žehníoznačení bez tohoto slova 'jako: stavby vedoucí, :dozorce, technik a ;p.

Všeobecný prodej tiskopisti Ohlašovacích arehlÍ. C. k. gener. řeď.
kat. daněpoz,emKorvé povoHl1ovÝ'll'osem z.e,dne, 8. března 1917 č.' 287 pro-
dej tiskopisů ohLašovacíoh archů a sice jak vzoru A k § 16 prováděcího
naříz·en,í k záNonu ze dne 23. května 1883, I. ř. z. č. 83 tak i v:wru dle pří.:
lohy XXI. :noty 113 »Sestavení záJmnů a předpisů z r. 1912'« (Výnos G. ř.
ze dne 28. listopadu 1911. č. 2400) z,a cenu 1 K 50 h Zlajedt1lUp'olloiku obiná-
šející 25 archů. VzMedem k tomu, ~e posledině uvedený tlislmpls Slli0uží
00 podklad ku p'flovádění změn naJstalých nově vystavěnými silnicemi ueh
vodními cestami. činí se kruhy geometrické na toto j)ovolen~ PO~OO1lJlY,
Prodejem -U!vedených tislmpisů· pověřeny jSlou c. k. ze.m'Ské archivy map
kata:stráJ1ných.

Členové spolku českých géometrů ve válečné službě.
Dosud z kusých zpráv jsme sestavoval'i jen částečné výkazy o vo.•

jenské službě našich členů. Teprve nyní mohli jsme soustavně vyhotoviti
přehled jich dle kategorií a uvádíme jej s poznámkou, že ani tento není
úplný; nedostává se nám zpráv od mndhých kolegů a' proto některé údaj,e
potřebovati budou doplňku. Pak bude možný závěr. Celkem jest viděti.
jaJk vynikající postavení tu zaůjali čeští geometři ve silužbě válečné všech
oddílu. Padlým kolegům přinesli jsme posmrtné vzpomÍ,nky ve spolko-
vých schůzích a zprávách.

Evidenční geometři v král. Českém: Jan Če m u s, Mělník,. Boh.
B e d n á ř, Vltavotýn, fr. Č e r mák, Nový Byďžov, Lud. fr a n t a, Slané,
los. f i TI d 'a. RoU!d:ndoe.Maxm. G r i e s s e I, ~ráliOvé fLr:adec, Jan li a-
vel, Zbraslav (t), Kar. li a a s, TmttlJO'v, Stan. li o u s a r, Tábor, KaJre'l
J ,a r o š, lilOřovice, fr. J o š I, Třeboň. los. K o Já ř. Vysoké Mýto, Ar.
Krb e c, Praha, Vác. K o Ima li n, StrahiO'vice, AiL K 6 TI TI Yi. SoběsIav.
fr. Lan dát, Kilatovy, fr.. L h o t á k, Ledeč, fr. Ma n d y s. Čes. Erud,
Jak. Mat u š ka, Sušice, fr. Mr á z e k, KaJillenice n. L., Km. Mr á z e k.
Čáslav,Mlaxm. Mu d r a, Klatovy, Rích. P a vel k a. KráL VlnlOlhrady.
Kar. P u I pit, Smíchcl'V, Ad. Řez á I, Příbram. Afl. S r a z í l" Chrudim,
fr. Š k o d a, Královice, fr. Š i m á če k, Čes. Lípa. Pro Š k O'pe k. Chotě-
boř. JIOS.Š k r o c h, Čes. Krumlov, K;ar. S vat á k (t). liugo Š r ů t e k.
Zamberk, Vác. Šedivý,cTábor, fr. Tamchyna. KrálL lf;nadec.
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\ Civilni geometři z, králov. Českého: A n.d r 1e Petr, Ústí n.or\.,
Dr. Bar g e r Jj}s., K'rál. Vi1Jlohr.ady.B i l,j c z Edm., Libocho,vice, B u k a č
Jan, ČeSlký Brod, Cer ha. Jan, Smichov, Č e r ino v ic k ý LuJd., Vysoké
Mýto, černý Jan, Lysá n. L., Dundáček Jan, Něm, Bl'Od, Durchá-
ne k Boh.; Ohotěboř, D v o ř á k Jos., Praha, fa n ta Jos., Bělá pod Bezd.,
· f i s c her Kar., Turnov, fi á j e k fr., Př€štice, fi á j e k Jos., Pod:ěbrady,
ti á k ff., Náchod, fi I a d ji k Jan, Vinohrady, Iio r a NI., Dvťtr Krállové,
tl.or á'č e k otto, Tábor, fi o vor k a Jar.. Něm. Rybná, ,tI r á c h Aug.,
I:3enešov, C h a bič a Mm., opočno, C hit u s.s i hr., Smíchov, J i či n-
·,s k Ý Čeněk, Chrudim, J i r ()u TI e k Roh., Lomnice, J o g I J,ar., Domaž-
líce, Kačirek Vác.,·RoUldnice, Konrád Ant., Libějlice, Kotek Bedř.,
fiořice, K u b e š Jan, Nové Ben<Hky, K u b i TI Jos., Neratovice, K u r a 1'
VOjlt.,Vimperk, L e hd ves Vi\<1t.,firadec Král:ové, Ma c o u n JoS.., Vilno-
hr1ól'dy,Míale c Václ., Čes. Bud!ějovice. M a I ýLad., TÝ'nliště n. orI., M a-
tli č ka Jar., Karlín, Na g y Ad. šl., Kostelec, Ne c h v i I e Boh., Zbrasllav,
O b e š 10 J os., Praha, P ,avel e c Jar., Straklornice, P i f fl J os., Skuteč,
P I e s k o t AIJ1t.,Soběsl1a'v, P 'o pe k Nnt., Jaroměř, P r á c h e n s k Ý St.,
Brandýs, Pro c h á z k a AI., Praha,P r ů š' a Jos., K:utná fiora, Ptá čni k
Rud., Jičin., Rad,ouš fr."fimdec. Kr., Raitr RUld., PoUčka, Rákos-

,'.~rtí k ,otto" Nymburk. Ryb á k Jar., fiořovice, Rez á č JWH, Chrudim,
S I á m a Bedř., Tachov-, S I a v i k Vád, Poděbrady, Sní že k Em.. Smí-
chov, S o uk u p Ed., Rakovnik, Š i h á n Jos., Mil.,Bol'esllav, Š i m á n e k
J';W,Protiv~ln, Dr. V. Š f a s t n ý, JiČin. Ve dr a'l Jos., Uouny, Ve let ov-
s k Ý Leo, K10lín,Ve v e r k a Vád., Praha, Voj t a AI., Čer. Rečice, V 0-

, ves Jos., Roudnice, z ah rad ní k Jindř., Zelezný Brad, Z u k 1i n fr.,
;Zižkov, Z v á n o ve c Arnt., Vimperk.

Geometři z Mo'f!avy:
'}' Geometři C. k. spolI. Slt. dráhy: Zem á TI e k Jos., Bmo, D o lež a I

Lud., Brno.
, Zemští geometři: f a I t u s Em., Brno, R ů ž i č k,a los. Brno, P e-

ňáz Jbis.,Br,no~ Šindýlek Bloh., Brno, Mátl Jul., Brno, Veverka
?(Ji{.lq~ef.Brno .. Cleno,vé spolku českých geometrů.
('C. k. evid. ge'ometři: D éjme k J-os., Třebíč, Křič k a AI\.,, Valaš.

Klobouky, Lup a č Kar., Kyjov, T e j r a 1 Jos., BUČlovice,On d r á kLam.,
;Brno (tj, fio f ma n n Josef, pomčik (tj" R i e dl Jos., Vyškov (t), B á r-

, '<ta. fr., Slavko,v, N o s á I .T., Uh. Brod, N o s e.k J!alJ1,Napajedla, Pal k a
A:rn., Blansko, B a a r Jos., Brno. S I á m a Jan, Vizovice. D o m a n s k Ý

_jas., I(roměřiž, f e j 1e k Jar., Zidlochovice, K y b I fr., Bim\,) III., B u-
k 'álč e k ,;badiS\., Blansko, Ne bol a' 'RudL, Strá~JJlice. lB,rlYch t a Jlan,
Bmo III; B;rá b e ne c fr., Mor. Ostrava, Pap a k JuI., Kle p' á č e k Tom.,
fi a n á k Rud., Broo lIl., J ~'I in e k Kar., Bučovice, Bar tůň e k Josef.
Kroměřiž, fi Drn Ý Ruď.. Vh. Brod. .

·J:<i,( Civiln!í' geometři: Ko u ba Jos., Boskovice, Ne TI t w i ch N., Uh.
Brod. ,Ba I a š Jos., Telč, S (I m m e f, K:rá!lovoPole, V,a š k 00 AI\.,Vizovice,
B e y er ljUgOI, Vyško,v, K a 11 u s RU:d.. Brno, B á rte k 01., Olomouc,
B e n eš Ivo, Kr. Pole - Kroměřlíž; Bit e k Mart., Břecrltava, Ci g á TI e k
Jan, Mior.' Budějovice, Či ž e k Ed., filodiolUin,fi O' ř la v a Fr., Pmstějov,
Ly s Ý J,os., Tišnov, N o v á k Leop,.., Olomouc, S k u p a fr., Vse,tin (t),
fi 1á, d i k Boh., Zldenice (t), li r b a t Ý fr., O1omouc, ti r ů z a Aug., Pt!O-
stějov; Ju"m e č k a Lulv.i Drásov (t), J u rek Vine., S't'oměřice ·(tJ, K ř i-
v á ITh e k fr., Kyjov, Má c a Mat., Boskovice, M a 1a TI i k Kar., Brno,
Ma y e r K'ar., Vb. Brod, Ne k v a s i l' Pr., Vh. firadiště, Pan i t z Kar.,
Olomouc, P a v lát VácL,Boskovice, Rez TI i č e k fiug;o, Bosokvice. Š i r

· Vrat., T'išno,v, T a I a š fr., Brno, Ve j měl e k fr., Brno, V i I i m e k VI.,
Cho1ina, V on d r á š Č., Tišnov, Š t á b 1a M.. Brno. '.

Triangulačni kancelář, Vltdeň: Kr e j c ar AI., N o v á k Jos., B u-
k o v S k Ý Dom., K ř o v á k Jos. '

C. k. ge.o:metři v'e SI~zsku: fi I a v á č Lud., frýdek., L a š t ů v k a
frant.. J.ablunkov. . '
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Valná hromada »Jednoty českých' úředl\lě autoris. civilních geome~
trů zemí koruny české" konána byla dne 16. května 1917 v obecním domě
v Praze. Úřadující místopředseda In~.~. F li r s t zahájil jednáni obšírným
reíerátem o činnosti za uplynulý správní rok K tomu se připojila čil;í
debata, které se súčastnili všichni přítomní,. kteří se ze všech .končin vlasti
sešli, aby projednali důležité otázky, stavovské, týkajíCÍ! se nezam;ěstna-
nosti následkem nynějších mimořádných poměrů, spravedlivého rozdě-
lehí prác.e mezi geometry civilní a státní, minimálního tarifu a honoráře
za soudní znalectví a za výkony' úřední; dále pwbrána podrobně žádoucí .
reforma studia zeměměřičského' a s podivením vzato na vědomí P'TO geo-
metry ne'Pří~nivé stanovisko vlády při vydání cís. nařízení O' titulu inže.:.
nrýrském.Práce zeměměřičská, jlak vědecká, tak i praktická má veliký
význam v historii technicJké práce a jest ,zákIa<demkaždého většího vý-
konu inženýrského a je tudíž podceňování této práce nespravedlivo. Valná
hr,omada' schvá'li'la všechny kroky,' které výbor v zájmu: $.t~vov'ské'm
vykonal. Pro letošní správní rok ustannven příspěvek K lOď jako v, roce
minulém. V'olby výboru konati se nebudou a valná hromada pověřila stá-
vající výbor dalším řízením spoJkových záležitostí. Za inž. Z u k 1ín a.

I který vykonává službu vojenskou povede agendu jednatelskoU 1n;ž.K
Par Ý z e k z Kladna. Ku konci schůze navrhl Inž. K od 1, aby vzhledem
k neúnavné a, vynikající činnosti kol. lnž. B. P li r s t a ve prospěch stavu
civilních geometrů vyslovHa mu valná hromada uznání a ,díky, což bylo
s povděkem jednomyslně přijato. PředsedajíCÍ! děkuje za projevenéuznání
a důvěru a ujišťuje, že vždy radostně svojLIWv:~no~.;k?,11~,a vy~vá1J.Ím.
přítomných za vydatnou součinnost ve Pt]os»ěth .cel~bd. sta~·.:k:~;~+Ff
nou nromladu. . ,

Zemřeli: Dv. r. Dr. E. W e i s s, ředitel víd. hvězdárny v. v. a b.
předseda rakouské Iwmise pro stupňové měření (července, 1917).

P. R.ti e 1m e r t, prus. tajný vLádní rada, profesQ.#'tinŇ'~:.~f*'
ředítel Jl'ruského geodetického ústavu co ústředního Iústavu pro mezi-'
národní měření země (červen 1917). '

Vrch. g. Mat. E c c k e ~ v Mezolombardo (14. III. 1917), vrch. g.
L. ,tI I a v á Č . ve Frýdku(7. III. 1917),0. A. Z a g éJ r s k i v Myslenicích
.(13. XI. 1916)\ ev. vrch. geom. G. K e II e r, ev. vrch. g. K. P o I i s ky",*
ev. vrch. g. J. P r z e r o v s k y, ev. geom. M~Ne b e I c z u k, ev. ,l,fit;\~~'
Ad .. L ug'n e t. .,,...,,t"i<

Zle služby Ic. i'k. evidence katlastru:JIUe~"{j;vání:
Oeometry JI. tř. (XI. hodno tř.); O. K o t z i a n (9 XII 1915), O, S v 0-
boda (24. I. 1917), Em. Duma (29. I. 1917), Vi1.Helma (30. I. 1917).
Jan J e r i e (20. února 1917), Rud. P r ti n z e I (21. II. 1917), Em. O r i t,z-
ba c h (23. II. 1917),' J. F i se her (7. I. 1917), K. O li TI Z e I (8. I. 1917).
M. Vod u j a I (I. xn., 1916), Aru. K a s c h t e (lO. I. 1917), Leop. Pat z
(4. II. 1917), K. Malý (2. I. 1917), M. Oriesse (2. I. 1917), R. We-
s ó lov s k y (31. X. 1916), Kujo Ba š k o v i č (21. XI. 1916), \ Roman
Kostórkiewicz (12. n. 1917), Pelix liawliczek (20 IV 1917),
Bedř. Pe se h k a (21. IV. 1917). ,. '

P e TI. s i o TI o v á ní: Evid. vrch. insp. Ant. Dcy šel, Praha. ev. vrch.
geom. O. Bar sa TI v Terstu, vr.ch., g. T e u fe I, .Praha (30. lY. 1917)~

Z e sl u ž b y k a t a str á I n é v B o s n ě a li e r c ego 'f i TI ě.
J ID e n o v á ní: Evid. geometří Jan Ba š e, Jos. O ran i Č. Mik. S p a í Š.
Mich. L u r i a a Jan Kr pe t i č jmerwváni vrchními evid. geometry I. tr.

iZa redakci zodpovídá Dr. A' Semerád. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně.
. Vydavatel: Spolek českých geometrii v Praze.
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