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Rozmnožování

katastrálních

map.

Ing'. J. K a valí r.

Z četných prací, provaděných po více než sto let institucí katastrální, IHojevován byl až dosud nejmenší zájem o rozmnožování katastrálních map.
Snad bylo umístění litografického Úistavu katastrálního ve Vídní a nepoměrně male zastoupení českého živlu v jeho personálu příčinou nedostatku zájmu se strany českých zeměměřičů, jisto jest však, že ani správa víd€ňskf.ho
ústavu se nesnažila poučiti širší zemaměřičskou veřejnost o reprodukčních pracích a omezila se toliko na vypracov~,ní předpisú pro přípravu a z3!sílání map
k reprodukci. Teprve z kritik, kterým jest v poslední době jednotlivci porlrobována činnost našeho reprodukčního ústavu, lze souditi na to, že zoměměřičské
kruhy začínají věnovati pozornost i této důležité části kat3Jsitl"álníhoorganismu.
Kritika, pokud je věcnou a spravedlivou, jest vždy vítána, neboť jest l~lčinným
pomocníkem ve snaze po zdokonalení a proto má následující pojednání o reprodukci map '8,eznámiti i ty kolegy, kterým nebylo dosud možno osobně nahlédnouti v proVloz reprodukčního ústavu, 8 podstatou prací reprodukčních, vzbuditi u nich zájem pro tyto práce a porozumění pro požadavky, "Které SP s reprodukčního stanoviska kladou v práce jejich.
Zbudování litografického ústavu katalstrálního bylo nařízeno (~ísařským patentem ze dne 23. pmsrince 11317 a ús,tav sám byl uveden v činnost již r. ltl18;
náleží tedy k nejstarším institucím katastrálním.
Reprodukce katastrálních map nemohla býti zahájena v pnzmveJsl době,
neboť geniální vynález Senefelderův,
k a m e not i s k, způsobiv~í dokonalý
obrat v dosavadním umění grafickém, umožnil litografickému ústavu použíti t~to
pro reprodukci map zvláště výhodné metody již v počátcích své činnosti. Kresba mapy pantografována byla na přesně vyrovnaný a hlazený solenhofenský
vápenec a poté vyryta; ve~keró nAzcvy,umístěné uvniti; i vně sekčního obdélníka, byly rovněž co nejli.hlednějším písmem na kámen kresleny a pak mělce
vyryty. Kožen}wi válci, na než byla nane!Sena vrstva tiskařiské černě, byla způsobem, který bude dále podrobntji popsán, vtírána do rytiny barva tak, aby ji
vyplnila až do úro vně des k y. K přenosu z tiskové desky na papír bylo
používáno prútahového
tiskacího lisu, v zásadě stejně konstruovaného jako
lisy, jichž používá je~tě dnes reprodukční ústav ministerstva financí a o nichž
bude níže rovněž blíže pojednáno.
'Tato stručně popsaná reprodukční metoda byla zajisté na zi),čátku 19. století nejmodernější a s grafického stanorviska nejdokonalejší,
nemohla vbak
uspokojitizerl1ěměřiče,
žádajícího v prvé řadě přesnost. Největší závadou bylo
přenášení kresby na litografický kámen pantografem, odvis,lé nejen od citlivosti
pantografů. a jeho přes,né rektifikace, nýbrž i od siVědomitosti a schopností grafika, přenášejícího kresbu. Ale ani přenos barvy na papír v průtahových lisech
ještě nevyhovoval, nebOL bylo nutno papír vlhčiti, aby bylo docíleno co nejdokonalejšího přenosu tiskové barvy, "vyplňující rytinu toliko do roviny litografického kamene, na papír. Až do r. 1863 byly zhotovovány tímto způsobem
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otisky map původních, používané po dobuSltabilního katrustru a nyní o:lnačované
jako ,,0 t i s k y z h o t o ven é n a III o k l' é c es t ě".
Teprve ve zmíněném roce umožnil pokrok v grafickfm průmyslu nanašení barvy až nad p o v l' C h litografického kamene, čímž stalo se zbytečným
vlhčení papíru, způsobující jeho defonuaci. Tím odstraněna byla jedna z nejvážnějších příčin nedokonalosti reprodukce po stránce geometrické.
Po provedení reamDulace katastru uloženo bylo litografickému ústavu
katastrálnímu soustavné rozmnožení doplněných původních map, 1Jkol, o jehož
velikos,ti můžeme přibližně učinit si představu, uvážíme-li, že jen v Čeehách, na
Moravě a ve Slezsku bylo třeba zhotoviti rytiny asi 56.000 celých a polovičních listů map.
Tato ohromná úloha mohla býti v poměrně krátké době zdolána jen zavedením práce úkolove, což nemohlo býti na prospěch geometrické jakoM,i
otisků. Plies tento nával práce nepustil litografický ústav sc zřetele zlepšení
reprodukcních pracÍ a· snažil se zdokonaliti zvláště přenášení kresby na tiskovou desku zlepšením pantografu a zařazováním zručných rytcd. na trvalá místa
úřednická.
Úplný převrat v reprodukci katastrá,lních lllap byl však způsoben vynálezem fotomechanického přenášení kresby na tiskovou desku, jíž nebyl již litografický kámen, nýbrž od roku 1910 deska hliníková. Metodou fotomechanickou,
zavedenou v litografickém ústavu katastru po předchozích zkouškách definitivně v r. 1912, odstraněn byl úplné pantograf.
Není možno nezmíniti se podrobněji o práci pantografem v okamžiku, kdy
přestává býti po tak dlouhé době reprodukční pomůckou, neboť jedině pozná~--ním této práce možno správne oceniti
/
pokrok, kterého se docílilo v reprodukci katalstrálních map zavedením fotomeehanického procesu. Xa přesně horizontálně pos,tavený stúi (obr.l) připevněna
byla katastrální mapa zp11sobemvylučujícím posunutí během práce. Na pevných
kovových sloupech, vztyčen~-ch v rozích stolu, umís,těn byl ve výši asi 70 ('m
rám, do něhož byl zasazen litografický
kámen hlazeným a slabě načerněným
povrc,hem proti des,ce stolu. Na svislém
hřídeli, vztyčeném na levé straně toho
to pHstroje, připevněna byla otáčivě dvě
rámová, klouby vzájemně spojená ramena, z llichž vnější bylo na dolením konci
Ohr. 1. Rytecký pantograf.
opatřeno tupým hrotem, na hořením ryteck'ou jehlou. Rytec objíi:děl kresbu
tupým hrotem, při čemž rytecká jehla, puzená do výše pružným perem, ryla
zrcadelný obraz situace do načern{':né plochy litogTafického kamene. Tlak ryt,ecke jehly nesměl býti značný, aby nenastala defŮ'rmaee v dfIsledku přílišn('ho
tř8'ní a proto byla rytina. takto docílená tak slabá, že bylo třeba po skončeném
pantografování přerýti celou kresbu do patřičné hloubky. Nehledě k situaci
r,ytce, která nebyla záviděníhodnou, uváží-li se, že při rozmerech katastrálních
map byl nucen hlavou a rameny vtěsnati se mezi originál a nad ním upevni"ný
kámen, vážící až 90 kg, bylo pákové zařízení přÍ:stro~e tak eitlivé, že každý
náraz rytecké jehly na žíly tvrdého křemene, vyskytující se v solenhofensl.::ém
vápenci, způSIObovalderektifikaci celého přístroje.
BlYlatudíž pře.snost reprodukce závi,s'lou jednak od choulostivého pantografu, jednak od rytcovy disposice při dvojím výkonu, ;totiž při ohjíždění
kresby a při dorývání jen slabě naznačených čar.
/O
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F o :Ii o m ech a nic k o u m e t o d o u se dociluje dokonale přťSJ1éhoobrazu
kresby originálu na tiskové desce úplně mechanicky a odpadají proto dva
prvně. jmenované zdroje m:přesnosti, t. j. snadná dereldifikace přistroje a disposice pracovníka při pantografování. Zavedení fotomechnuického přenosu
kresby bylo posledním zdokonalením reprodukčního způsobu před státním převratem.
Náš stát byl prvním ze stáhl náJstupních, j·emuž se lJodařilo vyhudovati
vlastní reprodukční ústava krýti tak potřebu otisků map katastrálních jak pro
úřední, tak i soukromou potřebu domácí výrobou. :Mnohé obtíže bylo při zakládání a vybudovúní reprodukčního ústavu ministerstva financí překonati, neboť
- jak již vpředu uvedeno -- nebylo následkem nepatrného zas.toupení českých
wměměřičů a grafiků ve vídeňském ústavu dosti odborně zapracovaných sil a
rovněž ze strojového zařízeni nemohlo být ničeho převzruto. Náš reproaukční
ústav navázal na reprodukční zpl"lsob dosavadní, t. j. fotomechanické přenášení
kresby na hliník, rytí kresby a tisk v průtahových lisech.
Poněvadž tohoto ~půs.obu bude pravděpodobně užíváno ještě po mnoho
let k obnově katastrálních map tiskem, budiž v následujícím celý postup práce
podrobněji popsán.
Základem reprodukce jest přesné přenesení kresby na reprodukční hliníkovou desku, které se provádí, jak již bylo řečeno, fotomechanicky. Tento
proces jest vlastně přizpůsobeným kopírováním, užívaným ve fotografii, pn
čemž katastrální mapa za8tupnje fotografický negativ
preparovaná reprodukční hliníková deska p05itivní papír.
Jako reprodukční desky používá ~e 0·74 mm silného hIiníkového plechu
rozměrů 65/81 cm, obsahujícího nejméně 99 % čistého hliníku a válcovallého

a

v obou směrech, t. j. po délce i ~ířce. Povrch desek je po viilcování dokonale
hladký a musí býti ve vibrač.ním kuličkovém stxoji zdrsněn, aby byl s to přijÍ!lIlati a udržeti tekutou emulsi, kterouž musí být takto zdrsněný povrch dokonale pokryt. V nádrží (obr. 2) vibračního brusu, kterou možno motorickou sílu pomocí excentru přivésti do kruhového pohybu ve vod.orovné rovině, upevní Se
2 až 4 reprodukční desky, načež se pokryjí skleněnými kuličkami o prtiměru
20 až 28 mm a posypou se pemzovým práškem. Uvedením stroje v chod poskakují kuličky na desce a zpl1s<obujíza součinnosti p€mzového prášku na jejím
povrchu mělké, témH mikroskopické pvohlubiny, které 8e y celku jeví jako
jemné zrno, dávající celé desce stejnoměrný, temněšedý matný vzhled.
Takto připravená č1eska jest schopna udr~eti emulsi, kterouž jest roztok
a,rabské gumy nebo jiného po-jidla ve vodě 19 přísadou dvojchromanu amonného
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nebo dms.elného. Jako mnohé jiné chemické látky mají i soli chromové tu vlastnost, ~e účinkem světla mění některé své fysikální vlastnosti.
Dvojchroman
amonný nebo draselný, rozptýlený v tenké vrstvě arabské gumy na hliníkové
desce, stává se nerozpustným, jakmile byl po urNtou dobu osvětlen. Pří polévání desek citlivou emulsí dl u7:no zabrániti okysličování hliníkového plechu,
ježto na oxydovaných míst('ch zachycovala by se při pozdějším černění tisková
barva. UspíŠí se tedy sušení desky polité emulsí na odstředivce vytápěné plynem. Rychlým otáčmúm desky docílí se současně stejnJměrného
rozprostř8ni
emulse a odstraní se její přebytečné mno~ství.
(Pokračování. _ A 8nÍvre.)

Poznámky k metodě numerického resení lineárních
o několika neznámých podle Ing. Malka.
Dr. techn. Jaroslav Hruban,

rovnic

prof. vyšší hosp. školy v Přerově.

(Pokračování.

-

Suite.)

Nálsledující příklad, obsahující řešení rovnic I. až V., je Malkllv se str. 83.
a je zde řešen GaUlS8ovou eliminační metodou. Při ní obvykle se napřed vyřeší
jedna neznámá, ta p·ak dosladí do rovnice obsahující jen 1 další neznámou, jež
se vypočte jako druhá neznámá, obě opět dosadí do rovnice obsahující za~e jen
1 další neznámou, jež se vypočte jako třetí neznámá atd.; tím se neznámé vyřeší
postupně a od sebe nikoli zcela neodvisle, z púvodní eliminační metody přechází
se na jinou, dosazovací metodu, funkce t. j. jiné hledané veličiny než neznámé
nelze vypočísti přímo a bez neznámých, nýbrž jen dosazením za neznámé, konečně
chyby v zaokrouhlení (neb i jiné chyby) jedněch, dříve vypočtených neznámých
se často hromadí a zvětšují v ostatních, později vypočtených neznámých a funkcích
(v jiných hledaných veličinách). Na rozdíl od tohoto postupu použiji jiného, který
se mi zdá jednoduchým a přehlednějším, zpravidla i přesnějším, byt snad nebyl
vždy úspornějším, a má ještě jiné výhodíY C) :
Dané lineární rovnice anuluji a připojím k nim stejniny pro výpočet neznáIllJých, něb i jiné lineární vztahy, vyjadřující funkce těchto neznámých a to za
účelem výpočtu těchto "hledaných veličin" (v násl. Malkově~ příkladě je1st takovou funkci soručto",á rovnice); ke kontrole připojím je1ště součtovou rovnici (podobně a k témuž účelu provád'ění kontroly výpoČitů lze i součtový sloupeC! připojiti neb i oběho užíti). Tyto připojené rovnice mají tu výhodu, že jakékoliv
dosazování odpadá,' že stále se jen provádí eliminace (na př. Gaussova) a zel1a
lwnec - přímo a najednou - vyjdou už hotové hodnoty neznámých, z nichž
každá jeví se býti vypočtena samostatně,
od ostatních neodvisle; ba dokonee
lze takto vypočí1sti i hledané veličiny - funkce (pokud nejsou s neznámými totozny), neb i jen jednu z nich, aniž by bylo potřebí vypočísti a znáti hodnotu neznámých a ostatnich hledaných veličin (na př. viz v Malkově příkladu součtovou
rovnici).
Popíši napřed celý po,stup na obecném příkladě, ale jen zcela stručně. Na
př. obecný tvar těchto mvnic budiž:
1. A1 x
B1 Y
01 z
L1 = O
Dané rovnÍce:
) II
A2x
B2y
02Z
L2=O
lIII
A3x +B3y
03z L3=O
kde A",=By= 0.=1,
'O
'L
Bx=O",=L",=Ay=Oy
r. A"'.x+ B ",.y+ ",.z-j- ",=X - ~ -A -B --LStejniny:
II
Arx
By. Y
O, . z
Ly = Y
á; obe~né ~znaČení
III
A•. x
B•. y
o.. z L. = z vole~o p..<lUzek usnadnění dalšího popisu.

I

I

+

+

+ +
+ +

+

+

+

+

,

+

+

+

, 6) Postup ten bude zpravidla též úspornějším nebo
v ostatním viz pozn. 2. Užívám ho už přes 19 let.
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I

==

+

jen

zdánlivě

ménr

ú~pornS'm;

... Aj.x+Bf·y+Cf.z+Lf=F
Fun kcm rovmce: \r F
G ... A g.Xi. B g.y --1- O·g.Z
L'g-- G
.
sOučtová rovnice:
S .. , A •. x
B •. y
O•. z
L. =--= S,
v níž A.=A1
A2
A3 A., Ay A.
Af+ Ag, podobně B., O., L. a S =
- x+y+z+F+
G.
Nyní najdeIYJesi vhodného součinitele d a n Ý c h rovnic, jímž bychom mohli .
vše c h n y o s rta t ní rovnice redukovati; ne&míbýti nulou a zpravidla se
brává (a nejlépe doporučuje, ač jsou i jiná hlediska) na př. a b s o 1 ut ně ne jvět š í součinitel řečen~Tchrovnic.
Hodí-li se tudíž na př. součinitel A1 (součinitel neznámé x z I. rovnice) k redukci ostatních rovnic, t. j. k vyloučení neznámé x z ostatních rovnic a tím
v.

•

I

I

+

+
+ +
+ + + + + +

ke zmenšení počtu rovnic i neznámých v nich, tak vypočteme podíl -

~:' tím

násobíme I. rovnici a přičteme výsledek k II. rovnici; tím dostaneme rovniei
jednou redukovanou II'. Podobně vyloučením x rovnicí I. z rovnice III. obdržim'e jednou redukovanou rovnici III' atd.
Práce k tomu potřebná, přihlížíme-li pouze k rovnicím dan)'m a k stejniná m
jakož i ke zvláštním hodnotám součinitelů stejnin a jako dříve pouze k násobeny
a dělení, bude obnášeti n dělení a n2 násobení (nehledě k tomu, že u I. stejninu
místo 1 dělení a (n - 1) násobení lze provésti jen (n - 1) dělení) a s kontrolo,
podílů ještě n násobení. U Malka však je na str. 19. Z. V. uvedený počet úkonů
potřebný v každém determinantu, jichž je buď n
1 (n čitatelů a 1 jmenovatel
pro n neznámých), nebo jež jsou 2 (1 čitatel a 1 jmenovatel pro 1 neznámou),
takže počet úkonů - neuvažujeme-li různé jiné okolnosti - je u Malka. patrně
vždy větší. To uvádím jen k hrubé orientaci, neboť podotknouti dlužno, že při
dalších redukcích, protože 1. a postupně další stejniny mají pak nenulové součinitele, počet úkonů neklesá tak rychle jako n.
Budou tudíž jednou redllkované ťGvnice:
II'
B'2 Y
0'2 z +L'2=O
{ III'
B'3Y +0'3Z +L'3=O
I'
B'., . y
O'.,. z -+- L' x = x
II'
B'y.y+ O'y.z+ L'y=y
III'
B'•. y
0'•. z
L'. = z
FI B'j·Y+ O'.f.z+L~f=F
{ G' B'g.Y+ O'g.z+L'g = G
Součtpvá rovnice:
S' B' •. y
O'•. z L'. = S,
2 B
2
'
B
A
0
O
B 2= 2- AI' l' ' 2= 2- A
AI' O1 atd.,

+

+

I

B'a=B3-~:.B1'

+

+

+

+

+

CI3=03-~:.01

atd. atd.;

v těchto rovnicích podobně provedeme druhou, pak třeti ... redukci a jakmile
jsme vyloučili všechny neznámé všemi danými rovniccmli, takř..e všechny dané
rovnice zmizely, obdržíme přímo a najednou
hodnoty všech hledaných veličin:
L"'.,=x, L"'y=y, L"'.=z, L"'j=F. Lmg = G, L"'.=S. Součtová rovnice je stále kontrolou; i redukce Isoučtové rovnice musí býti vždy sO'1lčtempříslufiných redukcí
o&rtatních rovnic včetně rflvnice k redukci užité, ale vzaté s opačným znaménkem. Prvou redukci a podobně další není nutno siloučiti hned s př~slušnou rovnicí; sloučení lze provésti vždy jen v té rovnici, kterou chceme k dalším redukcím užívati, a u součinitelů těch neznámých, které chceme onou rovnicí vylučovati (součtu tomu můžeme dáti hned opačné znaménko), v ostatních pak
rovnicích až po všech redukcích.
V dalších podrobnostech a co do modifikací tohoto postupu poukazuji na
příklad. Porovnávám jen ještě tuto metodu s druhým způ'Sobem úpravy deteil'-
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min3.Jrutuna str. 19 Z. V.: Tam násobím sloupce, zde řádek - rovnici; tam ná,8obím
vhodnýlni podily 2. až n-tý sloupec a o dni c h odečtu 1. sloupec, zde podobnými podíly násobím 1. řádek a pličítám (vla.stně odčítám, nehoť součinitelé 1.
neznámé musií se anulovati) t a k t o n á. s o b e n é řád k Y k 2. až n-tému řádku;
tam se snížil stupeň determmantu a 1, zde počet rovnic a neznámých o. 1; až.
potud je to v pod s ta t ě stejné. Rovněž na str. 20 Z. V. uvedená součtová kontrola
v determinantu je téže povahy a stejně míněna jako zdejší součtová kontrola.
Tam však pro čitatele Zl' Zz ... bylo nutno výpočty z. valné části opakovati, zde prostě spolu redukuji absolutní hodnoty L; tam biylo dlužno determinant o 1 stupeň 'snížený n:1slobiti ještě zlomkem

a51

..

P6 ·P7·PS 'P9

nebo na str. 18 Z. V.

Malkův deterIIŮnant součinem a51' a52' a53' a54' a55 a vyžadovalo to příslušný poč,et
dělení a násobení, zde to odpadá; tarndle str. 20 Z. V. 0srv. pozn. 5) četní činitelé
se na konec zkrátili a neznámé se počítaly jako podíl determinantů, zde místo
toho máme připojeny rovnice "hledaných veličin" (neznámých, funkcí, jež dokonoe možno vypočísti jednotlivě a bez určení velikosti neznámých); tam hledané veličiny bylo nutno počítati četnými determinanty neb dosazováním za neznámé dříve vypočtené, zde se vypočtou prostými připojenými rovnicemi a t()
každá přímo, i bez výpočtu neznámých a od jejich chyb neodvisle a v tom případě výpočet pouze některé hledané veličíny neb menšího jich počtu dá zde
i méně práce; jinak tam dle pozn.5. staly se determinanty čísly velkými, zde
sou činitelé z.ůstávají čísly vhodné velikosti; tam neznámé se vyře~í jedna p()
druhé a ne zcela neodvisle od sebe, t. j. od hodnot neznámých před tím vypočtených, zde současně a každá samostatně, což tam bývá příčinou menší přesností některých výsledků, zde však celkem stejně přesných a při účelném výběru
redukujících součinitelů příčinou všeobecně (zvláště u funkcí) přesnějších výsledků. V celku tam je mnoho početních úkonů a menší přehled, zde jednoduché
eliminační pravidlo (eliminační metoda je většině počtářů běžna a zpravidla.
oblíbenější než substituční a komparační), nerušené jinou metodou (bez připojení stejnin museli bychom z vypočtené hodnoty jedné neznámé dosazením do
vhodné rovnice určiti druhou atd., tedy ne neodvisle a ne současně), takže ani
případná větší práce početní - zpravidla bude menší (srv. pozn. 6) i proti
jiným metodám, ale úvahy ty pomíjím (s,rv. pazn. 2) - nebude tu rozhodovati
v neprospěch této metoéLy Gaussovy eliminace s při poj e n ST m i s t c j ni n am i či rovnicemi hledaných veličin vůbec.
(Pokračování. -iA:.uivre.)

o výstavě uspořádané
a zeměměřičskémsjezdu

při mezinárodním' fotogrametrickém
v Curychu.
In~. A. F i ker.
Třetí řešení představuje
komora
mni'clhovské
Ph o t o g r a m m e t r i e (Ing.
Aschenbrenner).
Tato
není
určena
pro obvyklé
účely,
nýbrž pro snímky ve velmi
malém měřítku
(na příklaď
1 : 100.000), které by byly zpracovány na mapy stejně malého
měřítka. anebo použity
pro
aerotriangulace.
Komora
má
celkem 9 dolů obrácených ob·
jektivů s krátkou ohniskovou
vzdáleností, z nichž jeden je
umístěn
uprostřed
a kolem
něho ve st,ejné rovině ostatních 8. Před každým z těchto
8 objektivů
je hmnol, který
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lomí dráhu paprsků o 54 o od svislice, takže obrazový úhel celé komory obnáší asi 140 o.
Všemi 9 objektivy
provede se současně 9 snímků, jež se ve zvláštním
převáděcím
stroji
převedou
do roviny středního
snímku. Tímto zařízením
lze zoibraziti až 700 km2 území
na jeden snímek. Komora bude hrát velkou roli hlavně při měření v koloniálních
územích.
Terrestrická
fotog-rametrie
byla zastollDen:l. nv, výstavě
slaběji než letecká. Z nových strojů dlužno se zmíniti o novém
fototheodolitu
firmy
Zeiss
(obr. 4.),
který
má sklopné a vyměnitelné
komory, a to jednu s ohniskovou
vzdálen.
16'5 cm,
druhou
s ohniskovou
vzdálen.
25 cm. V podstatě tento
přístroj
připomíná
fotothedolit
Wildův,
jako přídatek
má
však autokolimační o'rientační zařízení známé z mod.
e/3 h. Druhý nový
fot,otheodolit
je
"U n i v e r s á I n í
f o t o t h e o d 01 i t" fy A e r 0top o g r a p h, je
sklopný a hodí se
zvlášť pro účely
balistické,
architektonické
a meteorologické.
Obr. 4. Nový Zeissů v fototheodolit,
nalevo Zeissů v repetiční
theoObíraj?i'le~~co:ý~~
dolit III, který se dá nasadit do třínožky místo fototheodolitu.
triangulacemi,
mohli vyzkoušetí
Zeissův rad i á I n í t r i a n g u 1 á t o r, určený
pro merení
směrů
pn
snímkovýictb. triangulacích
a zájemci o astro nomické
aplikace
fotogrametrie
zábleskový
komparátor
Pulfrichův.
Vedle uvedených
hlavních
strojů fotogrametrického
ins,trumentaria
byla vystavena
řada pří str o j ů p o moc n Ý c h nebo sloužících účelům speciálním. K nim dlužno počítat veliké fotokomory
pro zvětšování
a zmenšování
plánu, přístroje pro stereoskopickou
roentgenofotografii,
automaty
na vyvolávání
snímku a j.
Vystavené
přístroje,
jich početnost,
rozmanitost
a četná zdokonalení
byly výmluvným dokladem
toho, že nejvytrvalejším
propagátorem
a pěstitelem fotogrametrie
je praktieká potřeba, která sama přináší stále nové popudy pro zdokonalení
a širší užití této
mladé vědy.
1'ento názor potvrdila
i druhá část výstavy,
sestávající
z u k á z e k fo t o g r am e t r i c k y pro' v e den Ý c h p r a, c(í. Zde stála na prvním místě početností
a všestranností
ex p o s i cen
ě m e c k á. .soukromé
firmy, říšské, zemské a městské
úřady
předvedly
ukázky
nejrozmanitějších
aplikaci fotogrametrie.
Užití metody
restituční
demonstrovaly
četné fotoplány
(většinou v měř. 1: 5000, ojediněle
též 1: 2000 a 1: 1000)
zhotovené
firmami Junkers-Luftbild
a Hansa-Luftbild
a některými
městskými
úřady
k účelum regulačním
nebo pro komunikační
studie nebo konečně
pro úpravy
říční a
meliorační.
Konsortium
pro stavby v Persii vystavovalo
aero-stereofotogrametricky
provedené plány v měř. 1: 2000 pro železniční projekty v Persii. Pro srovnání hospodárnosti
fotogrametrie
s jinými metodami
byly zajímavy výsledky
zkoušek, které vystavoval
Říšský měřický úřad. Ze srovnání
metody topog-rafické
s metodou
aerofotog'rametrickou,
které bylo provedeno
na dynách u Puan Klentu
a Syltu, dospívá
úřad k závěru, že
fotogrametrické
rflěřeni je přibližné
o polOvinu levy,ější a v přesnosti ne () mnoho hor:;í než
měření topografické.
Neméně
zajímayé
bylo
š v Ý car s k é od dě 1 e n í VýstHVY· Zv1i<ité cenné byly
tabulky s výsledky zkoušek přesnosti, které provedla švýcarská
Landestopographie.
Z nich
vysvítá, že grafické odchylky v situaci obnášejí při terrestrické
fotogrametrii
0'1-0'3 mm,
odchylky v porovnávaných
výškách
0'7-1'3m, při aerofotogrametrickém
měření graf. od·
chylky v situaci pruměrně 0'3 mm, odchylky v po.rovnávaných
výškách pruměrně 0'5 m.
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F r a. n c i e vystavovala
letecké fotoplány
měst, plány pro komasace
v měřítku
1 : 2500, provedené
metodou Gallus-Ferber,
ukázky fotoleteckého
zaměřování
archeologických památek, katastrálni
plány 1: 2500 z údolí Skoplje v Jugoslavii
a. j.
Ze sousednich
států zasluhuje zminky P o I s k o s vkusně upravenou
exposicí a velkou řadou ukázek plánů, provedených
restitučně,
pozemně
a
letecko - stereofotogrametricky.
R a k o u s k o upoutalo
ukázkami
katastrálních
plánů 1: 4000 s vrstevnicemi
získanými fotogrametricky.
Rum u ns k o vystavovalo
letecké snímky užité pro restituci
v měř. 1: 1000 až 1: 10.000 a plány provedené
letecky
přístroji
Hug-ershoffovými.
Maď a r s k o ukázalo systematické
práce topografické.
k nimž užívá jednak metody
restituční kombinované
s měřením tachymetrickým,
jednak metody stereoletecké.
Ke konci zbývá jeŠ'tě zmíniti se o ex p o s i c i čes k o s loven
s k é. Byla
umístěna mezi výstavkou
rumunskou
a maďarskou
nedaleko
rakouské,
takže
bylo možno
snadno provésti srovná,ní se sousedy. Výstavu
obeslal Voj. zeměpisný
ústav, který
vy·
stavoval vrstevnícové
stereofotogrametricky
provedené plány z údolí VIta vy, z měření Milešovky a fotoplány
provedené
na Slovensku. Podobné vrstevnicové
plány vystavovala
též
firma inž. Duchoslav.
Min. veř. prací obeslalo výstavu plány z měření Vltavy a přehledem
prací provedených
na Vltavě. Vysoká škola technická
v Brně byla zastoupena
ukázkami
zkušební práce provedené
u Kníniček;
zde třeba litovat,
že nebyly též vystaveny
přehledy docilených
výsledků.
Z německé vys. školy technické v Brně vystavoval
prof. Dr.
Loschner ukázky zkoušek provedených
metodou
fotopolární,
při níž se úhly určují ze
snímků, kdežto délky průvodičů
se měří přímo.
Ukázkou pokroku,
který byl u nás učiněn
v konstrukci
strojů,
byla výstavka
modřanské
firmv K o I á ř, která obsahovaljj; obrazv automatické
letecké komory, panoramatické
komo'ry a restitučního
stroje majora ~r'a hra..
Ze srovnání se sousedy, t. j. zvláště s I~umunskem,
Polskem
a Maďarskem,
které
bylo možno podle vystavených
předmětů u~init, neplynou
pro nás závěry
lichotivé.
V aplikaci fotogrametrie
neučinili jsme za poslední
léta velkého
pokroku.
neboť naše
ústavy, které maji hlavní zájem na fotogrametrickém
měření, strani se dosud užití letecké
stereofotogrametrie,
která v mírně tvárlivém
území. jaké máme většinou
v naší vlasti,
byla by zvlášť na místě, kdežto pozemní fotog-rametrie
se může dobře uplatniti
jen tam,
kde běží o hornaté území s protilehlými
svahy.
Hlavním důvodem pro to. že letecká stereofoto/!'rametrie
nebvla
u nás dosud zavedena, byla snad okolnost, že potřebné stroje bylý a jsou stále zdokonalovány;
vyčkávalo se tudíž, až vyjdou konstrukce
úplně dokonalé. Toto stanovisko
není však dnes
dost odůvodněno,
a to jednak s ohledem na velký pokrok, který byl učiněn v konstrukci
strojů, jednak s ohledem na ztráty, které vznikají při používání
metod nehospodárných
a konečně s ohledem na to, že zůstáváme
pozadu se zkušenostmi,
které nelze získa.t jinak
než dlouhou praxí.
Naší snahou musí tudíž být, abychom při příštím fotog-rametrickém
kongrese,
který
se koná v r. 1934 v Paříži, stáli když ne v řadě první, tož alespoň v řadách přednějších
než tomu bylo dosud. Slibný náběh k tomu byl již vlastními
konstrukcemi
strojů učiněn.
I 1. V Ý s t a v a g e ode

t i c k á.

S fotogra.metrickou
výstavou
byla dále
spojena
vÝst a v a
g e ode t i c k Ý c h
str o j ů,. určená hlavně pro účastníky
zeměměřičského
kongresu.
Z velké řady vystavených strojů zasluhují
v první řadě zmínky
nové
konstrukce
a u t o r e d u k ční c h
ta c h y m e t r Ů, a. to: dvojobrazový
pro horizontální
lať od fy Kern a trojobrazový
pro
svislou lať od fy Heyde.
Základem
nové konstrukce
Ker n o v y je kontaktní
tachymetr
Kernův, do jehož
dalekohledu
je namontována
dvojice skleněných
klínů,
vytvářející
paralaktický
úhel,
měnící se automaticky
se sklonem
dalekohledu.
Přístroje
lze užít dvojím zpusobem:
pro měření polygonálních
stran s použitím
dálkoměrného
zařízení
optického
a vodorovné latě a pro měření detailu (polární metodou) s použítím svislé latě a dálkoměrného
zařízení mechanického ..
Druhý autoredukční
tachymetr
byl postaven
dle návodu prof. H u g e r s h o f f a. a.
lze jím určit přímo nejen horizontální
vzdálenost,
nýbrž i převýšení
zaměřovaného
bodu
nad stanoviskem
(podobně jako na př. u tachymetru
Hammer-Fennel).
Přístroj
má tři
vedle sebe umístěné a pevně snoiené dalekohledy
s jedním. snolečným
okulárem.
Středním ,dalekohledem ,pozorujeme pl'í1l10 obraz svislé dělené latě, kdežto oba postranní dalekohledy dá,vají obra7.Y vzhledem k st,řednímu ve vertikálnim
směru poširl1lté. Posun obrazů obstilrávají 11vojice skleněných
klínů. umiJ.těné před objektivy p03tranních dalekol1ledii. Jedlla
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dVl)jice má. v normální pe,loze láma.vé hraill,y vodorovné, druhá svislé. Při zvedání dalekohledu ?táčí I'oeu obou. postranních ~aJekohlooti IprVlllÍz klínti kolem osy da.lekohledu o dvojná!ubek uhlu sklonu a vysledek toho Je, že paralaktický úhel, t. j. ve r t i k á 1. úhel, o který se odchýli paprsky z pd vodniho směru, se mění s úhlem
sklonu dle vztahu:
0'=0 . cos2 ~ resp. a' = o . 1/2 sin 2~,
kde o je paral úhel při ~ = O, o' paral. úhel
při sklonu~.
Klíny jsou voleny tak, že a je
rovno 1/1110, takže pošinutí postranních
obrazů,
jež se dá v okuláru tachymetru odečíst, je 1/.00
horizontální
vzdálenosti,
resp. převýšení.
Ma té
adiční veličiny, kterými se stanovená vzdálenost
a převýšení převedou na osu tachymetru,
odečtou se na obvodu vertikálních kruhů po straně
dalekohled ti.
Optického měření vzdáleností užívalo se dosud jen při zaměřování metodou polární. Firma
Z e i s s vysw.vovala
přístroj,
který
umožňuje
optické měření délek také při zaměřování metodou pravoúhlých
souřadnic.
Byl zkonstruován
podle pokynů mě",tského zeměměřiče G r o n e h o
a brl nazván "L o d i s". Sestává z kovové tyče,
na Jejímž hořejším konci je upevněn dalekohled
vyzbrojený dvojobrazovým
dálkoměrným zařízenÍlll (obr. 5.). Na dalekohledu v prodloužené ose
tyče je připevněn dvojitý pentag-onální hranol,
kterým se dají vytyčit úhly 90 o a 180 o. Tyč
s dalekohledem je držena v kardanovém závěsu
třínohého stativu a dá se podle připojené krabicové líbely snadno postavít
do svislé polohy.
Obr. 5. Přístroj "Lodis" s dělenou latí.
'Pracovní postup s přfs,trojem je následující: Na
počátečním bodě měřické přímky postaví se dělená lať, konečný bod označí se výtyčkou.
Druhá dělená lať postaví se na zaměřovaný detailní bod. Měříč vyhledá dvojitým hranolem patu kolmice spuštěné s bodu na měřickou přimku a postaví na tomto místě přístroj.
Nato, zaměřiv na lať stojící na detailním bodě, odečte v dalekohledu délku pořadnice, otočí
dalekohledem směrem k lati na počátku měřické přímky a stanoví délku úsečky. Výkon
se opakuje na bodech následuj~clích a když úsečka dosáhla délky 80 m (mez dosahu dálkoměru), prestaví se lať 80 m vpřed a úsečky se určuji směrem vpřed. Přístroj prokazuje
znamell1té služby v nepříliš svažitém území s hustou dopravni frekvenci.
Optické měření délek prostřednictvím
dvojobrazových
dálkoměrti získalo si již tolik
llfivfŽencfi, že moderní theodolíty men!lích tvnti jsou vesměs tímto zařízením vyzbrojeny.
Dokladem toho jsou poslední rlva modely fy ZeiSIEl:r e p e ti ční
theodolit pro triangula.ce
III. a nižšího řádu (obr. 4. nalevo) a k o mp e n s a ční IprO triangulaťe lI. a III. řádu, jichž
obou možno též použít pro měření polygonální a metodou polární. První z nich je zvláště
zajímavý tim, že - ač je repetiční - má pouze jednu ustanovku pro horizontální zaměfování. Stisknutím malé páky dá se totiž horizontální kruh pevně spojit s alhidadou, takže
se s ní při zaměřování otáčí.
Výhoda uvedeného uspořádání leží v tom, že je vyloučena záměna ustaDovek. Svršek
theodolitu dá. se vyjmout z třínožky se stavěcími šrouby a na jeho mí",to se mtiže osadit
záměrný terč, čímž l7.e vyloučit chyby z ne}řesného oentrování.
T he o dol i t k o m pen s a ční
je v celku
podobný universálnímu
theodolitu
Wildovu. U obou Zeissových strojů lze při optickém měření délek použít jak vodorovné,
tak svislé latě.
Mezi vystavenými
n i vel a ční m i str oÚ'i budily pozornost
zvláště dva nové
typy: jeden od fy Ker n, druhý od fv W i1 d.
ba ;80U určeny pro přesné nivelať.e a
proto mají pred objektivem plallJparalelní de,sku k jemnému ooečit:'mí na ll'jti. Na. rozdíl od dosavadních kon",trukcí tohoto druhu lze vsak u obou objímku s planparalelní
deskou sejmout. Stroje liší se od sebe tím. že u Kernova převádí se obraz koincidujících
koncfi
bubliny do zorného pole dalekohledu (ač možno jej p07,orovat i přímo), takže se dá ještě
při odečítáni 13ltě kontrolovat
urovnání stroje. U Wildova přístroje pozorují se konce
bubliny v hranolu nad libelou, při čemž obraz je zvětšován lupou umístěnou přimo před
hranolem.

x

Obě výstavy, jak fotog-rametrická, tak geodetických strojti, těšily se veliké pozornosti. Zvlášť sympaticky ptisobilo, že všechny vystavující firmy měly ve svých stáncích
odborníky, kteří ochotně podávali podrobná vysvětlení na dotazy návštěvníkti, aniž přespřmš stavěli v popředí obchodní zájmy.
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V zájmu zeměměřioského
pokroku bylo by dobře, kdyby i u nás byly podobné výstavy pořádány.
Dobrou příležitost
k tomu dává rozhodnutí
čs. fotogrametrické
společnosti, která chce pořádati
výstavu
v r. 1932. Tato výstava
dala by se velmi vhodně
rozšířit o výstavu
zeměměřičskou.
Ale o tom nechť rozhoduje
naše zeměměřičská
ve·
řejnost.

Nový katastrální zákon a jeho důsledky u čs. státních drah.
Velké nedostat1,y a ustrnuti bývalé státní administrativy
je nutno odčiňova.ti
takovými pcočiny, jak}"ch vyhdují
skoro od základů změTlěné a domc1 n€lIstálené p·lIlJěry. ale
nikoli jen Jednostranně.
Zákony a nařízeni CÍlíci k povzneseJ.Í odborné úrrwnb. v~'konnosti
a sjednocc'fiosti úřaaod.ní,
byly a jsou vydávány
nutně ry"hlým temperr., ale tí.živá přítěž
dřívějšiho režimu neh~ la }:llHf vúbec vyhazovánia
aneh jen s)Joi'e, takže
ph prováděni
nových zákonů poV'stá.vají určit,,) nesnáze, oddalováním
příslu~ných ú'Pl'a,v snad i zhytečnó
kompli}.:ace.
Takovou potí7. vYHllá z nedogtatku
jednotících
směrnic li drah katustrftlni
zákon
ze 16. prosince 1927 (~bÍlka zákonů a nařízeni i':is. 177, v dalším textu k. 7..) a vládni nařízení z 23. května 1930 k němu (:::b. z. a na,ř. čís. 64, v dalším textu nař.), nehoť obé zasabu.1e svými ustanoveními
do ·dnešnich služebních :pom ěfŮ a pi'íslušných předpi"ů u ž,~'leznic. Chtě neehtě musí se konečně ž('1ezniční správa obírati .příslušnou interní úpra,vou,
nemá li nastati porucha v j<odnotnosti výkonné prakse, ohstar{wané
jedr.otlivými
skupina.mi a služp,hnami, možná. závada v or-erátech a utrpěti
zhodnocení "ýsledků
namilh:wých
a náklaílI1ých T.olnírh i kanccl:íi\skych
vyrněřovacích
prací vůbec (s 31 nař.). V memorandu
7. roku 1925 naznačili měřiětí úředníci stát. drah ministerstvu
železnic ceEltu, jíž by se měla
mgarJÍosace mělick.é prakse bráti, a. ustano-veni nového kat. zúkona, jak
z dalšíh(), byť
i neúplného J(nboru, ,vysvitne, jim dávají úplně za TJ,mvdu.
Katastrální
mapa, jako podklad k EejrůzillějšÍm technickým
projektľnn, je v uůsledku rozvoje hospodářského
~bota a technického
pókroku '[fO tyto práce neúplnou, neboť
bvla v historických
zemíeh sdělána. l!ř'~d 100 lety a to jen pro knihovní a daJ'lOVé účely.
Na SlovťJwku a Pcdkarpatsiké
Rusi je paJ( ve velké
ČÍl&1i Ílzemí i takováto
mapa je8tě
vzácnou pomůekon.
Proto § !l k. 7.. ui't:movuje:
"Z úspOJ'ných duvodů budiž pozemko·vý katast.}' za.klád~n a veden tak. aby zá.roveň byl ,pomůokou pro ip-dce kart<,grafické,
výškopimé,
pro
technicl,á poc1nikflIlÍ. pro účely statistické,
hospodářské,
pro vř,decK:1 l'adáni. pr() ochranu
;:.am:ítek nobo jiné úťelystátní
správy i (.bčanského života. Pod l' o b TI Ý n:i vod
Q tom
vydá
ministerstvo
financi
v dohodě
s
ministerstvem
veřejných
n r a c í a TJř í s 1 u š n Ý m úst ř e dní m Ú řad e m.
K dosažťní tohot.o tak ilalekosáhlého
cíle je třeba velmi mnoho pilné odborné práce,
na niž minishmtvn
financí se svými měřiokvmí
úřady
samo ne&tal'í, jednak
proto, Ž1
cnad nemľlze V}°,naložiti potřebný
věcný náklad', jednak pro nedostatek
odborného úřoonititva. které se pro IllVbenoll úplatu za vysilující práce a strádání s nimí sJlojené do jeho
~l"ř.p.h nijak np,hrne. třeha je 200 volných 8y8ltemi~ovaných
mÍ&t. Toto jsou a,:i hlavní
il,',vody Hro ustanovení
§ 78 nař., že mají hýti pnice rozvrženy
tak, aby byly skonřeny
ne;po7.děii do 12 1 e t (pŮJVodní detailní 7.aměření Čech měř. stolem gi vyžáda,lo 10 let) ode
(lne účinnosti tohoto nařízeni (tedy do roku 1942) a ~ 44 ik. z., jímž se ukládá soudům,
'liP ř e in Ý Tf! Íl řad
u m a orgánům (t. j. civilním teehnikúm,) - vedle úkonů jim tímto
7:\,konem zvlMf ulož('ných .- povinnobt spolUIPlhobiti k tomll, ahy se pozemkový kMastr
"'''''n~val
~e skutečn$'mi ]1nměry, aby byly katastrálním
mťl'ickým
\iřadúm
oWMovány
všechnv 'l.měny j:tkož í každé pl}škoz~ní neho ztráta rněřick)'ch 7.11ačf'l~kaulstt';Uníeh, o nichž
se dovMěly, aby byly !přip< jorvány všechny jim i p r u v li d ě n l' l' o d l' ob n é t r i a, n g ul a c e (u drah by šlo hh;,vně o tune-ly, velká pořádaeí ll:ídl'uží či (I~eky serpentinovitě
ve, ~b tO';lC'V)na jpdrlotnoru 'BIt tlig'onometric.kých
bodů podle návod!i Pf() vykonávání
mě:oh~~h T:raci. (. připojování
polygonálně
11I'ováděl"iého llJehmí platí podobn~ lH'ta'l.wení a
naH7.ena je stabili-ul'e polyg. taMI (!:l 44 k. z.).
Po;:inyosti
Yn:tc~ zákonem, tu<líž í spr:ivě ~rah }.~Ioz,ell~.j~ouv ne,malé, ne10ť se ~ro~~
tn,ho znacne zvetsuJc dosa'Vadm roz~ah p.redmetu merem CI ~etrem. 'a toto ~e prenll!'1
~ "·r,,,!,;lll1ůstátillích na orgány dt'ažllIí, kte.ří nedisponují
jako prvněpí
donuc.ovarími
prostřeďky (poklltami)
i jsou tudíž o.lkázini
Da dobrou vúli. ochotu stran a na dohodu 'I nimi
" f1l'žphno~tnírh věcech. Tento moment se pwjeví CitrlllO'll časovou 7.trátou pří a.utentifihf'i ,lrzrhnolltních
hranic (§ 9 11o'l.ř.) přei každým zaměňováním
pro výkur, i"měnu či jiný
,..,V,evoil ]1'flzernků.
Nařízeným
mezníkováním
c1ržebnustních hra.nic (§ 12 k. z.) (t.,dy i u pře,ložených cest,
nnra.venýf'h tc,ki\ a pod.). st:1.bilisovaním měřieké
sítě (§ 43 C nař.), lpIi"OváděnÍTn oprav
A}>nhnýf'h ?::Íkre~!i (dráhy jWIl flkoro všeobeeně v mapách c1lybně zakr{"sleny) a dodávllJJ.ím
T· "n"~n'~f'll
nl:ími o vytýčení
neb o!Jncwellí drže1nostní
hl'aniee (n(~vé osa:bení chybících
' ..•. PT'\
;ak \l~t('nQ/Vuje § r2 k. Z" přiPQjováním místopi~n stabilisovaných
bodft rrěřiťJké
'"
"""'0'" ~;lni~níl'f1 mpřených
úhlů [ilředepsána přesn()~t a větŘina n3JŠich strojů je za'rtG·
J'alých typů (čel'ov,~!) 1 a dělek, seznamů Vy-pOOtenýeh souI'ac1nic H jiných náležít,o<;tÍ podle
y

y
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§ 43 C nař. k ,pMnům, utrpí rři gte.1néagendě a stejném počtu měřick)'ch inženýrů celkový
výiloon skupin, neboť zákonem předepsané úkony si vyžádají mnoho čaSu ~I, zvětšJuého
nákL'ldu.
Imtrukcí LX II o služLě stavební a udržovací předep~anou revísi dIŽuy nelze pro
nedostatek «a~u (personálu) sousta,vně provMětí a mohou se proto i li drah vyskytMuti
v §§ 12 a 68 k. z. uvedť;ué sankce. Pro tyto účely katagtrálními měřickými úřady nařízená šetření bude nutno vydati pokYllY sta,nícím, strážníkům a T'OO. o přislušnýeh vyhláškách a delegovati dwžní Tněřické úředníky opatřené IpHslu~nou plnou mocí, neboť není
myslitelno, aby byly ohlašovací listy či protokoly podepisovány s výhradou bChvilení
(§§ 9 a 29 k. Z" R~ ~l .. 16 a 59 nař.).
Nařízené exhilJování goometrickýclť (polohopisnýc.h) plánů a archívov:iJní 'pvlr,ích na,
črtků, manuitHl., výpořtft a pod. (§ H E) úzce souvisí s otázkou jednotné 'lÍpraNYOIbsáhlých
archivů technické služby vubec. Lis,tiny a plány se přemísťuji (,(1oddělem (skupiny) k odděleni (skupině). (,d ieditelstvi k ředitelství, [pOkud j<k od odboru k odboru ,pří změnách
ot.vr.dd, takže mají sth.TŠíarchivalie již všemožné signatmy. Nťjednotností trpí t,,kě orientace úi'ednictva plí pl'esazení.
Při <lvojjazycných smlouvách (též v jnzyku ftleIJšiilOV(>Il1)
bude geometrický (polohopisný) plán, který tvoří podstatnou S01IČIÍStsmlouvy, popsán ve shodné jazykové úpravě
(§ 43 na,ř.) nejen pokud jde o hlasičku, ale i o výkaz výměr pozemkd. Na přílohy plánu
(m.a.nuál, opisy zápi,:;níků a pod.), datum zaměření a ověřeni se tato dvojjazyčnost vztJahovatí nemúže, ne hoť tyto nálelitosti tvnři nutná YY'světlení či podklad k ú ř e dní ID li proje d n á v á. ní, do, nichž stran~jm nii}t}ho neIllÍ.Ped0lbně i poznámka o opravě mapy (§ 39
k. z.) jI' pro stlum, beZipřpdmětrnou,rpl)něv~Hl7.
musí pro ten účel pO(1cpsa,tizvláštní prohli·
šenÍ, které bude sepslíno i v jazyku mensillOvém. Při jiné praxi musila by bý,ti ,přeoepsaná
razítka cl\'ojjazyl-n:l a llf~vyšlo by se jnko dOposud v mnoha případech s jedním fornultem
papíru, ale mu8ilo by býti použito dvojformátu. pro nějž je již Ipředeps:í.no 1Jl~\U~JVací
plátno, které je dražší a kľesličskou práci podstatně ztěžuje.
Při číslováni georr.etrických plánů (§ 43 A nař.) nelze se přidržO'Vati jednadeh čísel
SpiJl;i),ať již od{lělení lIl. či 11. z ddvodu předepsaného separátního archiv()v:\ní (::; 4~1E
~.).
I>ancelářský před[:i~, přeh]~d. a mnoh::1y vlf:klé (několi5a!eté~ inte~'~lí pl'ojf'd~ávání
vyzadu]e proto ~:unostatnp elslovam ve skUPme 111/3. ])oporucu~e se tUdlZ hslovatl geo·
metrické plány jako služební do,písy skupíná.ře. Na rozdíl od techt.Ů' však s přiJ:.ojením
značky P a ročníku. Teny na. př. 33119Pai 31. Ověřovací ldnumli podepíše podle zmocnění
min. spravedlnosti (~ 42 a 43 nař.) oprávněný 1Jp.racovatel plánu ~~za úřad skupinář, jenž
při tom Vlán posoudí co do předeps,ruf,ých lláležito,s-tí.
Pro teoretickou nekvalifikovanOilt skupinám ,podle ~ 42 nař. (žel. že taJkcví po 30letém trvání vy~oko~k()lského studi:t ještě JSOU) mohou přiděleni TÍřf:dníciutrp3ti lijmtl v prfT_
kazu o zeměmN·ieké IPJ:.\xi rod \' e den í mo d 1:o r n í k a I.§ 51 k. z.), neboť je právě
skupinář povčt'en c,dl'om~m vedenlm (Předpis o kompetenci, služební řád, ~ 19 a 20).
V předpisech (l č('katelich nutno dáti výl'az § 42, odst. 4. nař .. npboť lIy ztratili pro praxi
dobu ztrávenou v dopra,ní služihě. Při specielním ,odborném jich použiti ve s},užh} buď
uplatněn § 14, odst. !l. služeb. řádu lt zí3lk.anýčas věnován jich oobornému vÝClVikua studiu měřiekých instrukcí. jež budou vyd<íny (§§ 3 a 10 k. Z., § 13 nař.) a doplňov11ny zá·
kony a nařizenimi, a dhrčtl10u zaveden:1 odborná zkon?'ka z měřické :pJ"~e PO! 511')t.1odborné činnosti (§ 42, odst. 4 na,ř.).
Konečnr, hll(le též llutno rozhounouti o zipůsobu diseipliml1'llího řízení podle § 63
naJř. a výnom min. fiuanci v dohodě s min. spravedlnosti z 20./VII. 1930, ě. 'j. 68.655f30-lIIí6,
intimovallého věstníkem min. železni(~ z 22.rxI. 1930. č. 47. (Kde. posoudí chyby přiděle.
ného lířf'duíka'(' S a m s k li P i n á ř mld odborně TletkvalifikovallÝ~ Kdlo skupiná.fe n ení-li vyi!idho
od horné ho fu nI. cionáře?)
.
,
Uvedeně zde ~~, nf·vyčel'pivají celou Tl':aterii. ale dostačí k tOTTlu.aby uká7.'1ly na
nutnost úprav .1:11,os()b~í('h. tak viÍ<'nýeh podle ustanovení kata"tl·:'tlníhozákooa a k němu
vydáv3ných Y)'lTo'\l rr.in. finaneí.
Ing. L. Doležal.
y

Literární zprávy.
Recense.
Dr. F. F í a 1a: Geodetic1,é počtářstvf II. běhu. Litogtrafované předná;:ky vydané ná...
kIadem Úf'třední ~omjse při čeR. vys. uč. tech. v Praze a SiiJioIlku
posluchačů zt'měměř. inženýrství v Pm~e, 1930. Cena GO'50Kč (krámská) a 44 Kč (student,slcl.).
Podle nové osnovy pro zcměměřičské inžený:rl;tvf byly vedle njz~f geodesie za.vedeny
přednášky z geodetického poětářstvi. allY hylo možno tuto! Mst tak dľlJežitoll pro inženýra
zeměměřiěsíkého. náležitě propracovati. HPboť V'edle znal08lti metod měřičRkých a d\"l.kladného ovládání strojů k nim potřebn}'ch jest p,očtářské z:pracování výsledků mMičských
jedoou z nejvýznamnějších a n\:lj,p.otřelm~jšlchSložek činr.osti dne~ního zemčměřič. irnžoo'Í'ra
ať jde již o civilního technika nebo Mednika kteréhokoliv oboru služby ~t:ítní a veřejné:
Na. vysoké škole speeiálnich nauk v Praze jest rozděleno ge,odettcké pootářství na
tři .běhy. První dva se přimykají k niz~í geode!lÍ-i, třetí váže se na vyšší. Geodetické po-
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ctářství II. běhu. z něboipředná-íiky byly právě vydáJny a jež vzniklo rozšíi"ť'ním výkladů
prof. J. Pctříka
"Nauka o kata,Btru 1I.lJěhu", zabývá se hla.vně číselným řeš"uím rlh;uých úloh nižší geocie~ie v pravf)ú~jlé sous'tavě souřadnicové.
Po krátkém' úvodě, v němž vyšetřována je 'přesnost počítání provádthlPho buil !I použitím taJbulak logarithmichých neho tabulek profl<tých hoonot trigooometrických funkcí
(v 'seznamu tabulek l,rostých hodnot bylo by vhodné uy;étsti též tal.mlky Br a II den b u,g o vy - 7 místné -, dále no;\'e tabulky Pe t e r s o v y - ~elSti-a 8l'umimistné -, ja!':ož
i centesimalné taJh. E II ber g o v y - 6 místné), joot v litografovaný'eh pi'oonáilich u,c.
dena teorie i upothLení dmgranm IIor~kého pro g1raJické Ipočítám v gl'ofletiii. POIIlěvaolž
vel>ká část problémil. geode8ie urcuje nezn{lT.é veličiny z nadbytečného počtu pozorování,
k jejichž výpočtu a vy}'(wnaní nhtno použíti metody nejmenších čtvefCl1. j~ou v přednáškách vyloženy - a to jen, co jef't ne>jlliutnějitřeba k walšímu llomzumění - jl'dnotlivé
ZipŮisobyvyrovnání 'POZ(V1'ova.ných
veličin. Základem velké většiny úloh souřadnicových
v geode·sii jsou měře<ní tiIJlorová na stamwisku, jejichž vyro"\'nání ukáz:íalo je na s.kupi.
~h
úplných i neúpln)'ch a také pro případ, že jsou měřeny směry na "tanovÍlSlku excentnckém.
Dalši Mst prednášek zUJbývá so výhradně řešením úloh geooeti<lkých v soustavě
'pravoúhlých souřadnic. Látka rozděJlena je t,ak, že probrány jBOUnapřed výpořA,y pravuúhl:í'ch 8>Ouřadnic bOldil. stanl'v~ných z IliHtného počtu pOcZ'Orováni,jako je.st jednoduť.hé
prctín:íní vpřed. zpět a pod., ostatní řást přeun1.šek v kapitole VII. je věnována llplně výJpoětu
s01.l'řadJnicz iPřebyte(~n)'ch pozorQ/v§.ní. V ní vyznačena Jt· teorie rovnic odthylkových plat·
ných tP110 body U1fčenéprotínáním a postup řešení pro Jednotlivé druhy pro Líná.ní,a to jak
způ1sobem pootářským, t.aktakié ml'tooou grafickou.
V přednáškách 'P"ubrány jsou dále některé tran~formační metody užívanp k výpočtu hodil. doplňujících stávající sít~ a uMzány př~bližné 1;půSQ·byvyroVlJlání llhlového
vhooné zvIT.ištěpro sítě nD.ších řádu.
Poslední oddíl přednášek jedná o VÝpočtech v siti polygonální; je zahájen výpoč,tem a vyrovnáním tahu joonoduchl>ho, dále pak následuje vyroVIJ!áníjewnoho i Více bcdíi
uzlových. W:i. n€kolika boilech uzlov)'ch, řešených souča'sn~ jsou vyznačeny metody vy
rovnání sítě polygonální podle pozorování zwostředkujících i zAvisl)ch.
Při vše·ch probíraných otázkách Je přihlíženo pokud možno k řea'oní na počitacíra
stroji, případně k pomůekám nOillllOgTaflCkým.
Ponlh"adž vedle búhatéhco oibsahn také vnějši
Ífprav'a předIllášek je velmi pěkná, uví1llljí ji jistě '8 pOlVděkemvedle pOBluchačfitaké praktičtí inžooýři, neboť v ní najdou sou8f3vnó lPOučení rnzných velmi hospodárných ZDIl·
sobech poětá,iiských.
m.
Dvacáté století. co dalo lidstvu. Díl T. Daleké vesmíry a lIfuŠezel1lě. PI'aha. N31klada,telství V. Orel. Objemný svazek velkého lexikonového formátu o 680 stranách, sub.
skripčnf cena svazku 198 Kč, krámsk~ 2/18 Kč. Titul svazku označuje, 7e Ml obírá především lIIstronomií, gecdesÍí a obory vědními, které '8e zemí jsou ve ElpOjit!osti.P~o zeměmě,
řiče jsou zaj1ma.vé stati. které naips:tIí:
H. 810 u k a; VZllik a ml:idf země·. Dr. V. G u t h: .fo.. ~tronomické metody určOV:lní
zpmflni'<JIvc.hsouřadnic. J. Pe tří k: Rozvoj zíkladních pojmli v zeměměřičství. Dr. J. P a n_
t () f 1 i Č I' k : Pokroky
ge{)(lesie ve XX. století. DT. F. Běh o u n e k: Zemský magnetismus.
Pr.
M. K on č e k: Meteorologické zpravofllaistvi ve slu1:bách letectví. -- Nejen tyto. n)-brž
i ostatní statě jsou velice z'a;ímavé a. poučné s hlediska v~eobe'cné>honázoru na vpsmír. -p• J o r d a n - E g g c r t: Handbuch der Vermessungskunde. n. díl, 1. svaz6k (Feld- u.
L3JIldmessung), 9. "Vydaní. Nakl. .T. B. Metzlér, Stuttgart, 1931. Cem brož. ?6 RM, váz.
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Stutt.galtstké nakladatcbtví
Metzl€,lOVopřikročilo letos k novému vydání II. flílu
7.n:ímé ,Toodanovy trojdílné příručky a učeb'1iee geodesie, jejíž jednotlivá vydánlí po smrti
.Tordanově byla přepracová,na a pro thlk upravenI}, nejprve 'Prof. R e i n her t zem a po
n1\m pak prof. E g g e rte lil. Zatím ('o I. díl (, Vyrovn. lPočet") a III. díl ("Vyšší goodesi6")
vyMy pouze v 7 vydáD{ch., je II. díl .- ohsah 'l.iicí vše. co 'shrnujeme pod název "nižší geodesie" - vydáván již no deváté v poměrně krátké době 1iedesáti let (.TordanoVll. příruěka
vyšla po 'Prvé v r. 1872).
Je to jistě jedinečný zjev v odborné literatuře geodetické, ruhy ně;ia;k,édílo dočkalo
se tolika vydánL a jjZ tat{) olwll1OBItsvědčí n~len () 1Jllamenité oblibě knihy, ale dokazuje,
že jde napoehybně o dílo neobyoojně hodnotné. Skutečně také mmno knihu .Toroanovu
označiti za. VIchollné dílo g-eodetické literc'.tury peda.gogické, jímž Němci 5e právem
"hll'bí .Je to dílo klalstické, jež však ěRl'tým p~epracováním ason5tavným
doplňováním se
neustále osvěžuje, zdoJwnaluje li- udržuje na výši doby.
Kniha je .něnulI'ky dllklooná" a zpracovANá celou látku spadla..iícído oboru gf'odesie tak pocirů'bně, že s tíží by se našel geode'Lický problém, úloha ěipřístroj
měřirký,
o němž by Se 3lespo1\ strucné nezminila a neooukázala na odbomou lit.eraturu vhodnou
le nonrobněi1'ímu studiu věci. Přes Ln. ze knih<'1.zpI'aco!vává l:\tku ohl·omného rozsahu a
:p nabita nfe/letnými
po(lrolmostmi, nlJlpiozbýv:í nikterak přehlednosti dík velmiůěelné
a
~kné úpravě typografické. Ovšem nelze nev~imn()l\1tisi toho, že zmíněná Mr:khuloos.tptaU

1931/44

hliwně tam, kde jde o stroje německého půV10du a metody v Německu u~ívané .. Jakmile
však určitá věc vybočí z okruhu nčmeoké Yooy a ku1Jtury, jakmile jue o stroj a poml1cky
jiného ViŮJVodunež Illěmeckcho, o metody jinde zav'edenél, tato dftkladnost sHně polevi, acti
vůboo UZrul.a,utor za vhodné 'O věci se zmíniti.
Dr. O. E g g e r t, prllfe'sor vys. školy technické v Berlínč, přepracoval
deváté vy.
dání II. dílu velmi důkladně, takže vykazuje mnohé změny pmti předrho7.Ímu vydání z r.
1914. Především rozdělil tento díl ve dva sva\ky.
z ndchž vyšel vroza.tím prvý. jednajím
Q všem, co vztahuje
s,e k mlíření situačnímu. Mě'řooí výšková, stroje a met'ody měření terénního (topog'I'afie, tacheomeme,
fotogralItetrie)
a práce vytyčov:ací budou obsaženy Vd
svazku druhém, který má vyjíti je~tě letos. Povšecbmě možno říci, že autor "Ii novém Zlpracová.ni látky věnoval zvýšenou pozomo~t n"vým metodám a st,rojům, novým opmCikym a
mechanickým součá.sHdm tč<:hto strojů, j'tkož i různým novým pomi1ckám měřickým, dále
že p'oskytl místo i popisu některých pomůcek, jež IV dřívějších "V}'dAnicll byly úmyslně
~pooníjeny a že konečně
zdilra,znil obšírn)'ID výkladem rostouCÍ význam a důložitost poěítacích stJ:ojů v počtářství
geodetickem.
Zato některé mlélDělVýznamné od~tavce vypustil.
Celou látku rozvrhnul do 9 kapitol.
.
Krupítola L obsahuje
y rozsahu
témař nezměněném· výt a h z y y r o v n á va c ího poč t u. - Kapitola
jedná o ne j je dno d u š š íc h měř i c k Ý c h v Ý k on ech
[l,
1> o m ů c k á c h a dále o !li en š í c h 7. a nt ě ř o v a cic h p r a c í c h. Je zde přihlédnuto
k některým novým mHickým pomůck:im zalQIŽ,enýmna odrazu světla (hl'anúlk.y tlchellensovy, dVOljitý hranoi Do€'rg'ensŮIV,hramlllek Wo11astomlv, Heuoolf!:tovy kříže hranolové)
a
doplněna optická teorie těchto pomůcek se týkajíci. V oddílu jednajicím o vy 11á š e e í c h
s t.r o j i c h joou zařaděny ,nové odstavce
o) ordina.togroJu
Čem liS {' v ě,
o polárních
koordiIiá>togra,fech (velkém Goradiho, malém OttOlVě) a o pantografech. V l10lVém orlstavci
() přesném měřeni délko'Vém jest učiněna tež zmínka o Lo\schnerově .přiřaďova.cím přístroj
a dále je tu IplO[lBánkomparátor
vys. školy technické v Berlíně pro pá<lnl,'l,a latě,. - Kupito1la nI. ,M ech a nic k é po m 1"1 c k y poč t á ř s k é" je doplněna popisem něktelli-ch
nových typů počítacích strojů, ia.ko,Archimedes",
"Tim a Unitas", "Nová Brw18viga".
,.•Hamann-Manus" z r. 1925 a "Hamann-Antúmat"
z r. H128. - V kapitole IV .. ,vý poč ty
s o u řad nic o v é" je poda,n nevě výklad {' Gauss-Kriigerově konform11lÍm zobra.zení (merid. pa,sech) s příkladem výpočtu souřadnÍt'; seznam poč,etníeh pomůcek je dorplněn o nové
tabulky trig. funkcí vhodné pro počítání strojolVé. - Kapitola V. jedná. li v Ý poč tec h
p I oĚ n Ý c b. Je tu přihlédnuto dľlkhdněji opět k užívání 'počítadch s,kojů (zp. Elliugl/V),
dále stručně ,popsány nfkteré nové tY'P.v planimetrů, ja,ko polárný planimetr Ottuv upra·
vOlný tak, že přičítání 'P,lochy zá'kladlllí kružndce při poiu "uvnitř" odipiadá, dále přesné
polámé planimetry de,sko"ý a kulový a konečně jednoduché pojizdné phmimetry fy OU
a fy Dennert-~.
Výklad Q; "D ě 1e n í p o zem k Ů" je porz.měněn v tom smyslu, že se
přihléc1á více k řešením dnešní lllěřické praksd lépe odpovidajícím a jí skutečně také použiv&ným.
V hpitole
VI. ,.H 1a v n í s o u č á s tí měř i c k Ý I' h st 1'0 j I'\." je nově zařaděn
POVis velkého f}řístroje geodetick ého úst,avu v Postupimi ke zkoušeni libel, roziHřena teorie
Uhel a optiClkých pomůcek zaměřovacíeh a oiečíiJacich,
Visunut.o pojednání
o clonkách,
o lomu svě,tk1 v hranolech klínového tvaru a pozměněn výklad o oku a fy-siologii oka. V kapitole VII. .,T h e od 0,1i t" olbje,vuje se řad1a nov~'ch odstavců. nlk popSiány jlsou tu
nové zlP'Ůl'lobyspojení stroje se stojanem (zp.vVildův a Zeissův), nová Zeissova Íip~ava repetičních O's vystačující
s jedinou Ui't1111ovkoupro pohyb aHlÍdády i limbu a zejména pak
četne nove JWIJIslt.rnkce theodolitů: malý theoo.olit Zeissův a Breitha.uptův. oba s odečítacími m1boskopy
jichž okul.3.r je l'ohlíz ukuláJru dalekoMedOiVého, Uálemoderní unive,rsální
theod'Olity se skleněnými limby, a to: Zeissťl.v malý a Wildův V'elk~- (,pro práce I. řádu).
V této kapitole je probrán i nonický rndkroslnp FermelŮJv a vyll1žen koincidenční
zpflsob
Wildův ve spojení s optickým mikroonetrem. Nově zařaděny jS()U t.ndále,oostavce
o pomůckách umožňujících
přesné dostředěni
strolje a signálu: mezi ně pa.trí Ipřoo'evšim troj'P0d.BltaivclOvá'slOupra,ya frcibel ská, Brel1th~uptova SIOU/pra.vatulejkol'á. dále Bl'eithanptuv
stojan s kříŽovými sáněmi a Zeissliv dostřeďovací
daJe.kohlen. V posledním oc!rl.íle této
kapiitoly jsou vopsány moderní dálkoměry dvojobl"azové: Kem-Anegerův,
Wildúv, Rreitblanptů<v (Sl odraznými hmnůlky), jakJO'Ži vysvětleno
dálkoměmé
zai'izení tacheometru
Zeiss-Bosshardtova.
KaJPitola VITI. "T l' i1t n g u 1a c e'" je rozšiřena o úvahy, {)l přesno!lti protínání "'p'řed
a zpět, uvedeno pů'Vodní "'Ifayerovo ř",šení ,protínáni zpětnehu,
nále
prohráno
řešení
Delirnbrovo
s 'Příkladem
provedeným
počítacím
strojem.
,Tako vzor trigonometrické
sítě pm zaměření mě,sta uvádi aut.or siť char;ottenburskou.
V kapit.ole IX.. poslední,
jednající o polygonilních
t~.l.zích,jsou hned v,předu uvedeny nové vzorce a tabulky dopust,
ných odchylek Ipodle přeilpiRfl německých t.ak, jak je doporučil poranní sbor (,.Beirat fUr
Vermeossungswesen");
dále náRledujr odůvodnění
rozvrhu uzávěr. odchylek při výpočtu
polygonů. Nově je tu popsáu zpl'twh, jímž z'l.jištěny jsou polygonální hody v Ulm!!, jakož
i vysvětlen trojpodstavcový
zpfIsob mě-řeni úhlů v polyg. siti. Kapitolu zakončuje pojednání o přesném vyrovllá.lli ,polyg'oná.lníhOi tahu (s čiselným příkladem).
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Prof. E g gel' t zař::ulil pietně hned za úvod vylíčení života a životníh~, díla zakladatele a prvého autora knihy prof. W . .To I' d a n a (* 1842\ t 1899), v němž pIRatel -- syn
Jlorda.nů'v - líčí těžký živomi ,jděl a dojímavý osud tohoto vYlŮkajicího učence nčmecJ,ého
a uvádí. že na přání svého Qtce Ul'čil s pruf. R e i n her t zem
souřadnice
jeho
hrobu
u HaI1IllOveru l'protináním zpětl.
Pře,s to, že cena celé knihy nebude ni1,terak nízká (prvý &vazek 11. dilu, obBahující
téměř 600 stran. stojí asi 200 Kč), nenoehybuji níkterak, že mnohý z našieh zeměměřičsk)"eb
inženýrů uvítá se zájmem -nové vydání 1Johoto znamooiJtého díla němec',é litera,tury geouetieké a oboha,tá jím svoji knihovnu.
R,š.
Térképészeti
koz Iony (K a I' ,t o g I' a f i e k Ý V ě st n í k). Svazek 1., sešit 112. Budapešť. srpen 1930. Redig-uje a vydává, Magyar kir. Állami Tétképészet (Maďarský královský
zeměpisný ústav). Cena 4 P.
T. K. jest periodicky vydávaným
orgánem Stát. zeměpisného ústavu. Obsahově jest
rozdělen na část úřední a všeobecnou (odbornou) s bibliografiekým
přehledem. V lÍvodním slově prvního dvojčísla vzpomíná ředitel ústavu
Aurelius
K I' U t t s c hni t t de,setiletého trvání ústavu a promlouvá o cílech a úkolech ústavu i Kartografického
Věstníku.
V č á s t i v R e o b e c n ~ ob;:ažem jsou odboTlliá pojednání. Z nil'h se zmiňujeme o následujících:
Dr. A. F a s c h ing: Historický vývin g&odesie. - Pojednáni, jež bude míti pokračoVálllí, Učí výlvioj ge'odesie od prvopočá.tkill Eradosthenem
počínaje až po činnost Clairantovu.
K. L e 11 d va, y: Revise ópeciálrní mapy 1: 75.000. - Autor, opíraje se na vlastní mapérské zkušenosti a na řadu děl odborné literabury, podává podrobný potpis pOlStUpll reviEe
spec. mapy. Zejména důkladně jest probrána část 0' polní 'pTáci a pak zvláštní péči věnuje
způsobu Ipopisování zrevidovaného územÍ. Vel-kotU důležitost přir.isuje též panor::miatickým
n.áčtrtům a panolr~matickým fotosnímkllm, zvlášt.ě v oblasti hra'lllčnÍ. Svilj výklad dOT,lilUje
velmi náz.orně vhodně voll;n)'rni iluElt.racellli R přílohami. Ke konci uvádi též PO&tup opravy
originálních měděných desek.
Zmiňuje se t.éž o výkonnOf,M topografa a uvádí jako průměr 40---iíO 1:m2 týJně, ('ož;
je v zřejmém rozporu s úředním výkazem *), kde musíme předpokládat,
že samostatní
topog-rafové jsou jistě zda.tní pracovnící
a přece zůstávají daleko za tímto normálem.
G. Han k ó: Spolehlivost
restituovnnúho
fotopláillll. Pojednání hylo proslowno ve
formě přednášky v německé sekci Mezinárodní fotogrametJ'ické Epoleěnosti při sjezdu v Berlíně dne 25. října 1929, není tudíž nutno o obS3ihu blíže se zmiňovati.
Dr. L. I rm é di - NI o 1n á r:
Mapova.cí metoda Samuela Mikovinyho. Hist.orická studie 00 Ikart,ografické činnosti Samuela Mikovinyho (!počátek XVlI1. stol.) s clJškn:f'm uvedením pramenŮ! a sez·namem map Mikovinym zhobovenýeh. Mikoviny pracoval velice přesně
s vědecikou pohotovostí, což nebylo vlastnosti jeho 'vrstevníktl. Pro nás npní b('1Zz'ljímavoBti,
že téměř celá. jeho činno'st !lyla věnována území záJp. Slovenska
a také za jeho ne'jlepší
dito jest ,p'ovazována mara hratislavské
znpy (měř. 1: 160.(00) a mapa pl'l~llmyků Púchov,
Červ. Kamrll a Vlara (měli'. 1: 36.000).
L. S z ti t s: Zku~enosti z a,etrofot,ogrametriclké výstavy v Berlíně v r. 1!.l28.
K. I 11é s: Italské přepracování
rakouských
totp. sekcí půvudního vyměřová.ní. -Psáno podle Istudie C. Ca:vicrhi: La earta topografica in tipO! italiano {Jel' la Vanezia GÍlI1ia
a Tridentina.
L. S z ti t s: Činnost jUg1os1ávsk&ho voj. 'zeměpisného ústavu. Psáno na základě rpferátů prones,cn)"ch rve1it.elem ústavu gen. S. I'. BošikQviéem na zasedáních j\Ieztinárodní geodeti~ké a geofysikálrtÍ unie.
A. K r u t t s c h 11 i t t: Význam j~dnotné kilometrorvé sítě 'P1i j'ízení palby podle mapy.
- Referát o článku plk. Dr. techn. L. Beneše (Voj. Rozhledy r. 1929, Č. 9). Autor konstatuje, ž,e maďarský z,emepisný ústav má podobné zikušenOlSti a nedo'Statků'm hledí čeliti
týmiž pro&tředíky. UpOtzorňuje l1'l chybu vzniklou při s~azu čtyř vyměřovacich listů v ~ekci.
Aby t,ato chyba. byla vylo'učena, zamý~lf mad'arský zemětp,isný ustav tisknouti (jiné ú'liiavy
to již prorvádějí) ~amo~,tatné vymčřovacf čtvrtky.
O pe,vných bodech a wuřadnieích
k nim je.st t.oho názloru, že by bylo účelnější tato
data mark.wtněvyznaěiti
pHmo y plánpch, kteriéi by byly )ll'Olvedeny v ~edoti~\ku.
1. Alb á n: Je offsetový ti&k způHobilý pf.(} tisk map? Podle člá.nku Magnus Lundquist: 1st deJ' Offl'JCtdruc-k fUr ďie Rerstellung !VIOIll
Landka,rten geeignet? - Offset-Buch uud
Werbektmst 1930111.
N.: Letecká mapa pro noční potřebu. Recense článku .J. Svobody z Voj. Rozhledů
r. 1929 čís. 9. Jt,.st vyslovQv:ln sOtUh13Jsnýnázor s obBah€Jm článku.
*) Viz .,Térkép&szeti
skupiny.

kozlOny", čís. 1--2

z r. 1930, zpráva
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o činnosti

topog-rafické

Dr. G. Val' g ha: Středoškolské
závody v zeměpisu. Do širšího rámce závodu bylo
poja,to také čtení topografických
map (značkorvý klíč.).
J. N é m e t h: Malý měřický stolek vzor Papp.
Stolek má jednoduché
zařízení
k orientování
a urovnání a tyčkový stojan s kloubovým otáčecím zařízením.
Rozměr
stolku 25 X 30 cm. Hodí se k řešení jednoduchých mapérských úkonú (tel'. náčrty a pod.).
Je zaveden ve skautských.
turistických
a "Levente" organisacích a na školách.
Dále jest uvedena biblioigrafie maďarských a .cizích odhorných ča~ovisú a publikací.
Jest brán zřetel hlavně k lítera.tuře německé.
Jas. Jedlička.
prvně

Nové knihy.
E. Rot h é : Les méthodes de prospection du sous-sol. Pa;ri.s, 1H30. Vydal OautierVil1ars.
Ch. F a lb r y: La IUllliere monochromatique,
s a pro d u cti on e t s on e m p 1o i
e 11 op ti q u e p r a ti q u e. Druhé vydnní. 1930. Vydala Edition de Ia. Revue ďoptique.
Vorschriften fiir Zeichnung uI'd Vervielflíltigung
der Katasterpliine
in Bayern.
Vydal
Bayer. Landesvermessungsamt,
Mnichov, 1!J~0. Cena 94 Kč.
Ph. Dr. J. St am In e r, IDPř. rada: Die Entwickelung der Feldbereinigl!ng in Haden.
VeroffentHchung des Deutschen Vereine8 fiir VermessuJlgswesen. Vydal: J. Langs, Karlsruhe. Stmn 104.
Congres international du Genie rural, Liége 1.-15. Aout 1930.
TpY)J,hIEOHepepeHl::J;lIII:
3eMJIeMepOl:lII:3eMJIeycTpOHTeJIeít JIaTBlIlI, aCTOHlIlIli JIII:TBhI
B 1930 r. B PlIre. (Zpráva o konferenci
zeměměřičů lotyšsk3"ch, est,onských a litvanskýclJ,
konamé v r. 1930 v Rize.) Vydala lotyšská zeměměřioská společnost, tiskl F. Vhums, Riga,
1930. Stran 200 (s fra.nc. ré>sumé).

Odborná pojednáni v časopisech.
Technický obzor. Oís. 22. P.: Kongres M. F. Z. v Curychu 1930. Oís. 23. Rš.: výrOClll zpráva za r. 1929 Voj. zem. ústavu. čís. 24. -k.: Hugershoff, Photogrammetrie
und
Luftbildwesen.
-zZprávy veřejné služby technické. Oís. 23. Ing.
Br e ber a:
Vybudování
letišť.
Nález N. !S. S~ ze dne 1. října 1930, Č. 32.007/28: Stavební právo (Praha. - zmpna plánu
polohy). čís. 24. Vládní nař. ze dne 23. května 1930, čís. 65 Sb. z. a. n.: O oprávnellých
zeměměřičích v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.
Hlídka zeměměřická a footogrametrická.
-zStavba měst a venkovských
obcí. Čís. 4/8. Ing. Š e j n a. a Ing. Dr. Z i k a: Otázka.
regulace města Strakonic.
-zVojenskotechnické
zprávy. čís. 11. Ing .• J. Lan g e r: Určení souřadnic základních
bodu při dělostřelbě.
časop'is pro pěstťlvání matematiky a fysil.y, 1930. Čís. 1. K. Pe t r: O větě NewtonSylvestrově pro sepa.l'aci kořeml rovnic algebraiclkých. E. B u nic k ý: O podmínkách dostačujících v Morii kraJních hÚ'dnot funkcí. Oís. 2. H. S 10 11 k a:
Jan Keppler.
Dr. A.
P 1e s k QI t; O jistém teol'ému vztahujícím se Ik problému ,nOlmálních křivek algebmic1kS'ch.
V. Lib i c Jr ý: O abSiOl'bci gTavitaCle.
Rozhledy
matematicko.přírodověllecké,
1930. Oís. 1. Dr. J, Š tě, pán e k: O rovnici
Fermatově. Dr. A. Pl e s k o t: PO'Známk,a k s88trojení 'kuželoseček daných oS:lmi a dvěma
brody. Dr. J. Se h li S t e r: PozIlámky kf' strojným úlohám o elírplse a hyprrbole. Čí~. 2. K.
Kaufman:
Přispěvek ke konstrukci elipsy. Dr. J. Schuster:
O křivkúch kisso,idálnich. Dr. A. Dit t r i c h: Mechanika nebes řeckých astroncmu.
Sborník ČS. společnosti zeměpisné, čís. 5-6
z 1930. Dr. K. K uch a ř: Keznámá
mapa Oech z 2. 'polovice XVI. stoleltí.
Věstník pro vodní hospodářství, čís. 12 z 1930. Dr. J. Z a vad i 1 : Nově metody
k určení 'P.udní prostupnosti. Ing. A. S m r č e k: Vranovská přehrada na, Dyji a vybudování
da.lších pře'hrad na Mo~·a,vě.
Pozemková reforma, 1930. čís. 10-11. Dl'. J. Horák:
Uroo,řské a. příbuzné poměrl
na Sloyeneku (pokraě. v čís. 12). III a z 1O' v: Rozhledy [101 'Pozemkové reformě v ciziné
(Řecko).
Stavební rádce (a zpravodaj stavby a práce), Č. 137. Nález N. S. S. ze dne 28. května 1930, ř. 8775/30: O lhUtách při řízení o reg'ulačních a zastavovadch
plánech. (~. 138.
Sr b: Vyvlastnění nemovitostí k účelum leteckým. Č. 141. Sr b: Právo stavební. O. 142.
Nález N. S. S. ze dne 8. září 1930, Č. 21.829/28: Včasnost
odvolání
ve věcech stavebních. Č. 143. Nález N. S. S. ze dne 8. října 1930, Č. 15.507/30: O povinnosti zřizování chodníku při stavbě domu.
-zPrze~lI~d mierniczy, 1930. čís. 10. W are halo w s k i: O upotřehení fotogrametrie.
P i a sec k i: Práce aerofo,togrametrické
sekctl při polské letecké dopravní společnosti
"Lot".
J ach i m o w s k i: Nomografie a její užití v geodesii. Protokol
z jednání
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meziministerské
komise o letecké fotogrametrii. - Urbanistický ústav v Paříži. Čís. 11.
W a I' c ha I o w s k i: Pátý sjezd baltické geodetické
konference.
K I u z n i a k:
Geodetické práce, vykonané triangulačním
úřadem min. veř. prací v r. 1929. S z y m a ň s k i :
Cnhy o formulářích min. reform agrárních, vypra.covaných
pro účely scelování. Čís. 12.
K I' z Y S z k o w s k í: Projekt
zákona o prováděni
úkonů inženýrských
a o inženýrské
komoře se zřetelem n.a povolání zeměměřič ské. J ach i m o w s ki i: N omografie
a její
upotřebení v geodesii (pokrač.). Z a g I' Z e j e w s k i: O odborech geodetického
institutu
v Moskvě.
Geometarski glasnili, 1930. Čis. 1. Š. H o I' vat:
Přepočítávání
souřadnic
v GauRsKrugerově projekci (dokonč. v čís. 2 a 4). D i e c k: ZklOuš,ení zpúsobílo;:tí pro !povoláni ze·
měIIJiěřič~ké. (Překlad.) P. D I' a ž i é: Ka1.<tstr města Curychu. Čís. 2. R Pe t I' o v i é: Zeměměřiči jalko kulturní praoovníci Ve Strumici. čís. 3. R. G a n s: O1O'ha zeměměřiče při
řešení agrárních otázek v jižních krajích Srbska. J. S v í č ev: Vyrovnání nivelační "ítě
metodou po8'tupného přibližování. D. 1\1i I a či é: Geomert.r a zeměmčřič·ská zádruha. Čís. 4.
11'[ e z in á I' o dní
s vaz
g e o m e tI' Ů a 4. mezinárodní
kongres geometrů v Curychu.
(Překlad.)
"Geodezist", 1930. Čís. 10. Č u I k o'v: Zjednodušené astronomické určení základních
bodů. Dr o b y šev:
Optická montáž. (Usnořádání
re·stituovaných
mílllků fotoplánu
do
předem zkonstrulwaného
rámce.) Drn by šev:
Nadim,'ý
triangulaiíní
pří&tl'O'j. (Vyráhí
se v MO'~kvě.) R o m čtn o v se k i j:
T,ra!l'sfor,nace leteckých
ťnímků obsahujících
úsek
území se stejn~Jll sklonem. S m i r n o v: Nový pilotovací thecdolit fy Heyde. R a s s a {ji in:
Základní astronomické body Sibiře. V i tož e ne:
O stálosti koHmačni chyby pn měřeni
ú~lů t.rip:. !prvého řádu.
1\1 o II! d yc h: 'Il)po(~rafi0ké. a geodetieké pr~c~ koly~nské expedlce NKPS. v r. 192& a 1929. l\i o Ind y c h: Schematická ma.pa pOVodl reky I\.olym. S o
1 f) v ě v:
Odbmy moSlken.kého geodetického
ústavu. Běl i k o v: Standardní
vzorce při
geodetických výpočtech.
Ma d.: Ná:vod k ulehčení
výpoč,tů podle tabulek GaUJss{)lV'ý'ch.
P I' i ~č e pč i k:
O vojensko·topografickém
popisu. G. P.: Jak zabezpečiti signály? I v an o v: Hlemá
kultura vOljenských t,o[lografů.Výzva předno~ty centrálního geodetického
úřadu ke vi;em podřízeným pracovníkům.
(Mluví se zde
zeměpisnépětile,tce.)
Bibliografie.
Jos. Jedlička.
Čís. 11. G o r š k o v: Tvar a rozměry země. Ac 11mat ov: O situaci v namořniCJk:é
kartogra.fii. S. 1..: O optickém. redukčním tachymetru
Bossllardt-Zeiss
a ontickém dálko·
!něru Wild'C)vě.. Dr. .\1. Ti c h ý: Pozorováni úhlů při t.riangulaci adamovského st.atku (teodolitem Zeiss 1.). Pa c a no v s k ý: NejIliOvější práce [lTO zkoumání vlaBtností inVll;1'lll.
S m i I' n <) v: Nitkové kříže geodetických
strojů. N. B.: Měření základny v Subině. M a li·
n o V'8 k }': Tříděni geodetiokých .prací. A k u t in: Určeni smi'rú na fo.tografických sním·
dch.
L e be d ě v ~ Způsob mčeru deforma:le papírů !pH trans.form=<ci fotosnimků.
G I a_
z u n o v: Kové technické fortozařizeni voj. to <,og'l'afického oddělení. S i I' ma n o v: Rozkládací sloup.
Čís. 12. L. S.: Užití ontického dálkoměru Wildova za zvlášť nepříznivých poměrů. Dr O'
by šev:
O fo1otúangulaci.
S mi r n O' v; Nový planimetr z t.ovámy ,.Geofysik.a". trustu
pro přesnou meehaniku. G 1 t o v: B,edllJkce (na vodm-ovnou) libovolného
úseku délky
měřené pásmem.
B ě r e 's n ě v: 1I1ěřeni teod':)1Ítem při kombinovaném
aerofototopoměřeni.
L e b e d ě v: Transformace
a montáž fotoplánů paho·rkatého terénu.
P a v lov;
Několik
poznámek z !praxe pl'ecis'lIí nivelace.
Karpuškin.
IV:ernieclbas un KuHurtechni!ta" Vestnessis, čís. 9-]2
z Hl';lO.1-,u cli hol t z: Mezinár. fotngram. kongres v Cnrychu. Šli es: MěŤení polární metodou. D u c lIJ a n i s: Oka.
naHsaci vod 'potřebnýeh p~o zemědels1Jvi. HnI v i g rs: V zpominka na prvního pracovníka
v lotyšské topografii.
Zeitschrift fUr Vermessungswesen.
č. 22. M o I' P U I' g o: Gleichzeitige Ausgleichung
mehrerer durch mellrfacherll Bogenschnitt
bestimmter Punkte. Roh r s: Be]trag ZUl' Koeffizientenbestimmung
der Flachenfehlergleichung
f = a. F
Fin Anwendung auf hocbwertige Messungen. G e o I' g i; Ein Leichtmetall-Pantograph.
S c h m i e des k a m p: Zur
Erneuerung
des Katasters.
Berufsaussichten
im Ausland. Č. 23. For s tne r : .Punkt·
einscha1tung mit Ausgleichung
nach bedingten Beobachtungen.
F a se h ing:
Erdellipsoid
und N ormalschwere.
Ho f e 1': ZUl' Absteckung
von Bogenweichen.
H e in e m a n n: Zu
der Auswertung
der Tachymeterformeln
mit dem Rechenschieber.
F i s c her:
Einige
praktische
Winke fur das Maschinenrechnen.
Se h m i d t:
Verwendung
des Rechenschiebers fur Teilungen im Feld. Rad t ke: Die Fehlergrernzen
in
EIsal3 - Lothringen.
Lan g e r: Neue Forschungsergebnisse
uber die frtihmittela1terlichen
deutschen Landmal3e.
Č. 24. Ul b r i c h: Rtickwartseinschneiden
in vektor - analytischer
Dars1.ellung. R ti b e :
Betrachtungen
zu drei einfachen Aufgaben der Geodasie. Ma r t in: Neubestimmung
von
Dreieckspunktell ... " D e u b e I: Wechselseitige
Ableitung von Hohen und Spannungen
mit Hilfe eines Diagramms. B I a t t a u: De,- Aufgahenkreis
des preul3ischen Katasteramtes.
-zSchweizerische
Zeitschr. f. Verm. u. Kulttechnik,
č. 11. S m i I' n o ff:
Die Prazi·
llionstheodO'lithe H. Wild. (Konec.) Z o 11y: Die MeereshOhen des Ancien Móle de Neu('hatel und. seiner Versieherungsmarken
am "Gymnase et HOtel d.e ville".
<)

<)
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Allgemeine
Vermessungsnachrichten.
č. 47. B I u m e n ber g: Der Int. Geom.-Bund
(Féd. de Géom.) und der IV. Int. Kongrela in Ztirich (a č. 48.) Fin s t e r w a I der:
pokrač. z Č. 45 a Č. 49, 50, Č. 48. G o b e I: pokrač. z Č. 44 a Č. 51, 52. O. 52. U n g e w i t·
t e r: Luftbildvermessung
in 6000 m GelandehOhe.
Lip s: Nochmals Einwagen
ohne
Rechnung
(viz článek v čís. 41/1930).
-zVermessungstechnische
Rundschau,
Č. 22. Lip
s: pokrač. z Č. 21, konec v čís. 23.,
Č. 23. Die Behordenorganisation
in Preulaen und ihre geschichtliche
Entwicklung.
O. 24.
Katastertechnikerprtifung.
-zStadt undSiedlung,
čís. 12-13. S.e i f f e r t: Sport u. Spielplatze.
O. 18. R ap p ap o r t: Die Bedeutung
der Freiflikhen
in der heutigen
StadtgestaJ.tung.
-zMaanmittaus.
čís. 1930. li h I a: švýcarská
kniha
pozemková.
(j I a n der:
Převod
ge10grafických souřadnic
z jednoho systému do druhého. Ber c h t o Id: WildUiv autograf.

Zprávy spolkové.
Zpráva o valné SCllllzi Moravske odbočky Spolku
čs. inženýrů
stát.
měř. služby,
konané dne 17. ledna 1931 v Brně.
Valné schůzi předcházela
prohlídka
litografického
ústavu
města
Bma.. Prohlídku
doprovázel výkladem přednosta měst. mě:řického oddělení kol. Ing. Peňáz. jehož ochotou
mohla býti ta,to velmi zajímavá exkurse uskutečilIiěna.
Ná-leZí 1I1Uza to n:íš :mleČin,) dik.
Valná schůze !byla zahájena
o J4. hodině odpolední dne 17. ledna 1931 za účasti 44 kolegU.
a hostí. Předseda
Ing. Kratký uVltal přítomné,
mrzi nimi~ z'Jjména zá,stupce Slovenské
odbočky v. In. radu Ing. PotůokJa. Vzpomněl pak v prvé řadě, zemřelého pokladníka
odbOČlky Ing. Jana T r á v 11 í č k a a :r.důraznil jeho zásluhy o spolek i úřad.. Pro nás spolek
znamená odchod kol. Trůvníčka
těŽikJou ztr,ltu. neboť on to byl, který b€ zajímal o oBudy
spolku již od jeho z::>.ložení. Jako p~kludník dlouholetý počínal si vždy ,"zorně, svědomit~
a s veškerou ven'ou hájil z<iJmy spolkové. E yl dobrý kolega a pi'Ispěl znučně k tomu, že
Slpolek zl!>kal v hžďém
stněru. I jinak jeho snaženi směřovalo jen k dobru a. zejmena starost o nwe menl'.iny vtiskla nesporně Jeho společenske
činno~ti ráz velmi i;lechetný. Přítomní vaJné schiize uctili památku
kol. Trávníčka.
jakož i dále vzrpomenutých z€.mřEllých
kol. šimeěka a. ~Jc;rávka ]JovE43.ním. Podav pak stručný nástin děje spolkoveho w. n,jnnl~;'
rok, zdůraznil předseda neSIJo'kojenlOs't s provedenou
resY'E'>temisací, zejména v řadách koleg'ů
agtr'árních, zemského úřadu v Hmě a železničních a ukončil výzvou ik prád všech členů
spoilku, neboť budeme hledět zlepšit vše, co doposud se nepodařilo.
Po plo.~lo'VII měl býti čten zápis minulé valné schůze. av;<ak na návrh kol. Ko&teleckého bylo od čtení UlPu~lěno, jelikož z~ipis byl uveřejněn v Z. Y. Následovala
proto ihnecl
zprávu jednatele o vohybu členstva. v roce 1930 a o vykonané práci, jakož i O událostech
sp,olkových. Odbočka měla dne 31./12. 19:)0 členů 111. nůvěrnické
okrsky 00 ještě nevžily
a proto nás plně neuspokojily.
Bude nutno, aby kolegové důvěrníci přes ná,val kancelářské
práce věnovali se více spolkovým věcem, neboť bez součinnosti
s výborem odbočky
ničí
se i chuť členů výboru k spolkové práci. N ci živější styk byl s okrskem uh.-hradišťskvn1,
který si vedl za vedení kol. Novotného a Macháčka velmi (jíle'. Jeho jedné schůze v Vh.
Hradišti zúčastnili se též předseda a jednatel odbočky. Výborové schťize byly konány v mi·
nulém roce 4, schůze předsednictva
dle potř<JIhy. Exhibitnich
č{p.eI jest 110. Spolek pořádal ve s,pojení s měř. skupinou při S. 1. A. dvě předuášky,
a .to: přednášku prof. Dr. Tichého o katastrálním
mťřf1IiI ve ~výcarsku
a přednášku
Ing. Filkuky ml. o novém měteni
ve Velkém Brně. Obě přednášk~T byly svým obsahem velmi zajímavé a upoutaly pozornost
mnoha našich kolegů. Bohu::el neih:yl0 nám možno umožnit úč~st kolegů venkolVských. abl
i oni mohli si načerpat
poznll,tků z těchto oenných přednášek.
Jednatel
zprávu
ukonČl1
upozorněním na valnou schůzi v Praze. Po zprávě
jednatelově.
jež
byla
jednomyslnl\
schválena., n:L@edovala zpráva
'l?'okladníka, je.ž byla rovněž schválena
a pokladníku
kot
Syrovátkovi,
je.nž se z ochoty uJal této funkce po kol. 'I'r:L.•ničkovi. uděleno na návrh revisorů účtů absolutorium.
Poté konány
volby s tímto výsledkem:
Předseda:
Ing. A. Krátký. v. m. rada St. P. Ú., Brno, Tivoli 48.
MíSllúpředseda: Ing. J. Brychta, v. m. komi&ař kat. m. úřadu v Brně, .Masaryko·va 31.
Jednatel:
Ing. V. Mařík, m. k()lffiis::l,řst. dl'l1h v Bmě, Ve<veří 261 II. p.
Pokladník:
Ing. V. Syrovátko,
m. kOll(\ip. kat. měř. úřadu v Brně, l\La8'arykova 31.
členi výboru:
Ing. L. Kožoušek,
m. rada a.gr. o[lerací v Brně, Nová 42.
Ing. J. Vláčil, m. rada z. fin. ředitelství v J3rně. Masarykova 31.
llg'. A. Macháček, přednosta
kat. měř. úřadu v KyjoVé.
Náhrailllíci pp .. : Ing. Krupica,
Ing. }>Ioo'a Ing. Haubtmann.
Revis. účtů op.: Ing'. Vilímec a Ing'. Lysý.
Do smír. soudu pp.: Ing. N ovotJ1ý a Ing. Pechr.
Z volných návrhů byl ,projednMán jen jediný. aby vzhledem k dosti neutěšené iin.
situaci bylo požádáno ústředí o snížení přispěvku 5 Kč, jejž odbočky odvádějí za každého členla do ústJ1'edí na 'společná vydáillí. Vyilliní v posledrních letech velmi odhočku zatí·
žila, kdežto její početillí stav j,e&t ze všech tří zemí nejmenší.
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Schůze byla zakončena pi'ednáiíkou v. m. rady 1ng. Kr e j car a. který podal riizné
<:enné vysvět1ivlky ke katastralaúnu
záJwnu a jeho prováděcím nařízením. Po delší debatě
poděkoval rpředseda přednášejícímu
a ulw\1i\il schůzi přáním, aby příští valná schůze konala soealespořl za tak pěkné účasti jaKo letošnÍ,
Zapisovali: Pitzinger a Daležal.
Zá.pis o valné hromadě Odbočky Spolku čsl. zeměměřiči'! a Měřické skupiny S. I. A.
v Brně, konané dne 17. ledna 1931.
Za Ipi'ítomnosti 40 členů a hostů zahajuje ipředseda mg. ČtVltík schůzÍ, "Vítaje zvlášť
kol. z Bratislavy: Potůčka, Šitěpántka. Klusácka, z momoruce. kol. SpOIllera, prof. Ing. Dr.
Tichého, v. m. rady Krejcara a Vláčila, jakož i zálstupce fmy Zeiss z .Teny. Omluven prof.
Dr. Hruban z Přerova.
Předseda vzpomíná činnosti zemi'eleho Ing. Jana T r á vn í č k a, jehož jJ~mátka
byla uctěna pov.st:iním.
V ikirátkémproi-Iovu
rozvíjí pak nhraz činnosti spolkové za mim.Iý rok., jak po stránce ideové, tak vzdělávací i praktické, jak hla vně četnými přednáškami je zdůrazněno. Pak
udilí slovo kol. Ing. Františku
S p o n e r o v i, k~erý přednáší na thema: O u žit í P o I á rli í m e t o d y veŠ
v Ý c ar s k u. Přednášející
vylíi\il praktické provádění polární metody
ve šVý(larsku, kde voškETé měření svěř'uje se civilním zeměměřičíim a jim tudíž ponech~.vá se možno18t vyzkoušet IlIOVémetody. Názorně popisuje svoje zkušenosti z měření v Bernn
v území rovinném, vykládá o zhoto·vovámí p::Jlních náčrtlků a vedení zápisníků, o signa!isaci bodů s i\i&lovanými šLitky, o měření bodu & překážkami, docHené přemosti této ma
tody a hoslpodárnosti. Končil výzvou k p1'opagac,i metody nejen vzhledem na technický
pokrok, nýlbrrž i se st.anoviHka hOqJ}odá.rnosti.
Předseda poděko\čaJ. Ing. Sponcrovi za pečlivě pnprav6Dou
a hojnými
názornyml
diagramy a tabulkami provázenou phdnášku;
která byla velmi živě sledoviina. Po před·
nášce nálsledorvala obšírná deba1Ja., které se u5astnili kol. Potůček, Vrba, Vilímec a přednášející. Pak předvedl zástupce firmy Zeiss z Jeny Ing. Ulrich dálkoměrný
stroj typu
Zeiss-Bosshardt - jehož slova vhodně doplnil Ing. Potůček.
Zápis o minulé valné hromadě na ná.vrh kol. Růžičky se nečte, ježto byl uveřejněn
v Z. V. Z rpr á v u j e dna tel s k o u přednáší Zlajednatele Ing. Procházku Ing. VičaT. Bude
Qtištěna zvlái'ť. Z p r á v n k n í h o v nic k o u podá\Vá Ing. FilkUika ml.: konstatuje vzorné
vedení naší knihovny na vysoké škJole technické, přičiněním Iknihovnika Ing. NlayerhOfra.
Usneseno, aby mu za. to výbor písemně poděkoval.
Z Ipr á v u p o k I a,dní
podává Ing.
Vrba. V celkových ohno~ecb jeví se: Příjem Kč 3.202'-,
vydání Kč 3.379'30. Nedopl<atek
Kč 177'20 přenesen na j)!'íští rok. Kol. Vrha přednesl několik dat o administJraci Z. V.
Z pr á v u r e v í s o r ů ú č t ů; podává Ing. Kostelecký a na;vrhuje za řádnou správu jmění
odh1'lsování absolutoria.
Jednomyslně
schválenro. Z Cl d p o věd n ~- l' e d a k t o r
V. kol.
Růžička zmiňuje se o vývojí na.šeho časop~su a sdělujlo. že zálsoba některých
článku se
zl~pšuje celkem; jen ,článktl. z ollOl'u praktické
nivelace, triangulace.
nového měření a
Stát. poz. úřadu mělo by býti více. Apeluje na rozšiiiování odbírán.í Z. V.
Předseda děkuje vilem funkcionMum
ačlenům za účinnou spolupráci a podporu vedení spolkm"éllO; '[Jak přist/upujE' se k vol b á m. nřija,t návrh Ing. Klegy,
abj" se volilo
.ruklamací. Ježto ,dosavadin.í přeillloCl.,aIng. Čtvrtlik trvá 00, své resignaci a v r~pravě
vy_
svěltleny důvody změny, z vol e n i jedni o mys I ně:
za pře d sed u vrch. měřický rada Ing. J. Peň á z, přednosta re!-:'U.1ačnihoa měřického oddělení Slta,veibního úřadu města Brna.
Ů len o v é v Ý bOT u: Arnošt, Dobrovolný, Kožoušek,
Mařík. Vilimec, Fuksa, Pro
keš, Faltus, Vičar. RůWSka a Vrba.
N á hra dni ci: Uoc, .Janč, Filkuka, ml., Baňoch.
R ev í s o ř i ú či t ů: 'l\'.sař, Kostelecký. Do výboru S. 1. A. bude kandidOlV<Íin koJ.
Čtvrtlík. Všichni zvolení v()lbu příjali.
Ing. Čtvrtlik doporučil návštěvu předná,šky Ing. M6lzera "O regulaci P:rahy", která
se konala následujícího dne, čte došlé přípisy a nato odevzdávápředsedlůctví
Ing. PeM'LOvi, který zaha iuje jedJDání o v o ln Ý c h n á v rzí c h, oceniv předem zásluhy svého
předcMdce.
Kol. Ing. K lega
žádá. aby členstvo úěastnilose
více společenskýchpodniktl..
Předseda učast vřele dop()ručuje. K ilalšímu dotazu kol. Klegy. ja.k. dalece pokročila otázka
zjednodušení našich spolků, vyvinula se debata, které se zúčastnili kol. Faltus, čtvrtlík a
Hil.žrička. Bylo konstatolv:la1o, že máme dosud 3 S!POlkya že uŽ na minulé valné hromadě
v Praze sn3JŽili se zástupcové moravské OdbořJky zjednodušit
akci náwhem
na z,řízení
Svazu zemětměřičských inženýl'tl, bohužel, že- naopak došlo ke zřízení "Svazu soolků čsl.
zeměměřiČŮ". Zjednodušení zde je nutné a bude !pOvinností výboru, aby touto otázkou se
zabýval.
·Náv.rh kol. Růžičky. aby zřízenclml knihxvny na vysoké škole teohnické, zahrnující
knihovnu Odbočky, b~rla dálna. odměna 00 Kč, přijllit.
.
Předseda konstatuje. že jiných volných návrhil. není, děkuje všem přítomným ze, llč:ait
a končí valnoo hromadu. .
.
Ing. Vilímec.

z..
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Zápis o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 24. ledna 1931 v ústavu
prof. J. t'etříka,.
Schůzi, k níž se omluvili pánové: Brandl a Souček, předsedal
prof. Petřík.
Po
schválení zápisu o minulé výborové schůzi bylo přečteno a vzato na vědomí poděkování
Technického musea v Praze za věno,vané svazky Zeměměř. Věstníku. P~semný návrh inž.
Riížičky, aby zřízencům technické knihovny v Brně byla za pořádáni knihovny Zeměměř.
Vřstníku udělena odměna 90 Kč, byl schválen. Na vědomí bylo vzato memorandum rektorátu o zachování celistvosti českého vys. učeni technického
v Praze. Bylo usneseno
poděkovati
rektorátu za zaslání memora.nda a přislíbiti českému vys. učení technickému
v Praze plnou morální podporu v ;jeho snaženi.
Nato přednesl nadp. Payer zprávu
pokladní,
dle niž je stav jmění spolkového Kč 7541·65 a stav dlužných příspěvkťt9559 Kč. 'Bylo rozhodnuto, že členům dluhujícím více než 200 Kč a dále dluhujícím členům v cizině bude zasílání Z. V. zastaveno;
dlužné obnosy budou dále vymáhány. Ing. Svec doporučuje, aby za upominky byly účtovány 2 Kč, což bylo schváleno.
Dále bylo jednáno o datu val n é s c h ů z e a bylo stanoveno, že valná schůze se
bude konati dne
8. b řez na 1 93 1. Předseda požilal funkcionáře, aby připmvili svoje
zprávy, které by byly v příští výborové schůzi přečteny a schváleny.
Prof. Dr. Ryšavý sděluje, že při děkanství
vys. školy spec. nauk bude sestavena
užší poradní komise pro věci školské a doporučil, aby Spolek čs. zeměměřičů označil svoje
zástupce. Byli navrženi a zvoleni pánové Ing'. Kleg'a, Ing. Švec a Ing'. Beneš. Ing'. Pudr
žádá, aby Spolek čs. zeměměřičů reklamoval také pozvání Klubu měř. inženýru hl. města
Prahy (Ing. Ant. Beneše), který má připmveny návrhy opírajicí se o praxi u měř. úřadu
hl. města Prahy.
.
Jiných volných návrhu není. proto konči předseda doslovem schůzi.
Zápis o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměřičské při SIA., konané dne 24.
ledna 1931 v ústavu prof. J. Petříka.
Schůzi zahájil prof. Petřik, který předsedal ,schůzi za omluvivšiho se Ing'. Mandyse.
Po schválení zápisu o minulé výborové schůzi bylo jednáno o účasti skupiny na přednáškové činnosti SIA. Prof. Ryšavý sděluje, že bude dne 27. února přednášet v SIA. na
thema "Moderní stroje měřické".
Dále bylo jednáno o účasti na sjezdu 8IA. v Pardubicích.
Ing'. Potužák uvoluje se
prosloviti zde přednášku z oboru fotogrametríe. Prof. Petřík podává pak zprávu o výborové schůzi pražského odboru SIA. Oznamuje, že bylo usneseno, aby skupiny podávaly
měsíčně ústředí zprávu o své činnosti a aby jmenovaly zástupce do komise pro a n k e tu
o r e for m ě s t u d i a n a vy s. uč e ní tec h n. Sděluje, že bylo jednáno též o připomínkách, které chystá SIA. k patentnimu zákonu.
Zástupci pro a n k e t u o r e for mě s tu d i a byli zvoleni prof. J. Petřík, Ing'. Jul.
Mikula a Ing. Ant. Chra.mosta,.
Nato bylo jednáno o termínu pro valnoú schůzi Zájmové skupiny SIA. a usneseno
svolati .ji na sobotu dne 14. ú nor a 1931 o 17. hod. odpol. Ke konci byl čten a vzat
na vědomí návrh Slovanské cestovní kanceláře O. & J. Doležala na výpravu do Paříže,
která by ,se konala v záři tohoto roku u příležitosti zasedání Fedemce slovanských inženýrů a u příležitosti koloniální výstavy.
Z Jednoty ČS. úř. aut. civ. geometrii v Praze.
t'racovní výbor Jednoty konal svojt řádnou schůzi v sobotu dne 7. února t. r.
v Praze.
Projednán byl připis jednoho koleg'y, civ. g'eometra, ve kterém si stěžoval, že po
něm vytyčoval jistý civ. g'eometr pro ,stranu hranice a vytyčil je odlišně, a nyni z toho
je velký spor.
V zájmu koleg'iality a, vážnosti na,šeho stavu dovolujeme si upozomiti všechny koleg'y, aby v podobných případech jednali velice opatrně. Jest třeba. a,by se kolega při
přeměJ-ováni hranic, jednou již civ. geometrem
měJ-ených, informoval u dotyčného,
od
kterých pevných bodů vycházel a jakým zpiísobem k výsledku došel. Dále nu,tno uvážiti
dovolené meze odchylek, platné pro katastrální vyměřování a pro vyhotovování g'eometrických plánů, které také platí pro vytyčování hranic.
V zájmu existence a vážnosti našeho stavu jest, nepatrné diference s ohledem na
dovolené meze odchylek nevykazovati
a ne,vyvolávati zbytečných sporů, kterými se stranám způsobuje úplně zbytečné vydání a tim se vyvolává u stran jen nenávist proti naŠPIDU stavu.
Několik koleg'ů si stěžovalo, že u knihovních soudů neni dodržováno vládni nařízení ~e kat. zákonu Č. 64/30, § 37, odst. 21, který stanoví, že nové domy a jejich popisná
čísla. lze ~apsati do veřejných knih jen na žádost strany,. d o I o žen o u g' e o m e t r i ckým
p lánem.
Usneseno, požáda,tÍ Inženýrskou komoru, aby na tuto okolnos,t upQ~ory;ila. vrchní zemské soudy a ty opět jim podiízené příslušné knihovní soudy.
V dalším jednání vyřizeno několik dotazů koleg'ů ve věcech stavovských,
ve věcech kat. zákona a ve věcech návrhu nového stavebního řádu.
Dále usneseno připravovati
návrh na novelisaci min. nařízení o cív. technicích Zl!
dne 7. května 1913, pokud se týče civ. geometrů, zejména průkazu studijniho, ježto podle
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dcsavadního stadia dá se stěží očekávati, že návrh zákona o civ. inženýrech bude v dohledné době uskutečněn.
Usneseno konati letošní řádnou valnou schůzi .Jednoty v Praze dne 7. března t. r.
o 4. hodině odpol. v zasedací síni Inženýrské komory.
Stanoven pořad valné schůze a přiděleny referáty za jednotlivé oblasti. Řádná
valná schůze bude svolána pozvánkami. Výborová schůze bude se konati v sobotu dne
7. března ve 3 hodiny odpoledne, rovněž v místnostech Inženýrské komory.
Ref. Prokupek.

Zákony a nařízení.
Zrušení některých exp06itllr kat. měř. úřadů v zmni české a moravskoslezské. VyhláŠ<ka.Podle mtnnovení § G, od~t. 1. vládního nařízení ze dne 2i:l.prcsinr.e 192~. Č. 205Sb. z. a n., jímž se provádí hlava 1. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení ,:katastrální z<í..kon)"'tanorví ministerstvo financí, aby činnost expositur kamstrálnfch měřických
úřadů v Horažďovicích, Hořicích, Mnichově Hradišti, Německém .JablOlJDéma Sob"slavi
v zemi české a v Bohun"fně, Kloboukách a KojeUně v zemi mc<ravsko~lezskébyla ukon·
čena oof:m 28. února 1931. Od 1. března 1931. vztahuje se působnoRt katastrálních měřic:,
kých úřadů v Strakonirích, Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Liberci a v 'fáboi'e v zemi
České ave Fryštátě, Hustopeči a v Přerově zemi Morav8koslez,g,kéna obvody, jak byly
stanoveny v pl'ílozc k ylfldnír:'l1 nařízeni č. 2205/1928 Sb. z. a n. (Výnos min. nn. z 10./2.
1931.)

Různé zprávy.
Stipendium pro absolVenty a po&luchačečes. techniky v Bmě v ílhrnné vý'~i 3000 Kč
vypsal Spolek absolventů a bývalých posluchačů čes. vys. školy techn. v Brně. l5tipenddum se uděluje k odborným stndijnim cestám. ZádoBtid10 28. února do rukou dra O. Ga1rt.
nera, Bnlo, technika.
.
.
Soutěž na obsazení zeměměřičských míst ("d ů s t oj n í k ů - voj. /.!: e o m et r ů") při
Voj. zem ěp i sn é m úst a vu v Pr a z e byla vypsána ve Věcném Věstníku :Min.nár.
OIbranyčis. 6, roč. XIV. Ježto lhůta prošla dne 14. úno'l'a t. r. uvádíme toto ve známost
doda,teěně s krá,tkolUinfo<lmacLO místa bylo možno se uchá-zetjak zúložnikům (i bez dústoj~
nieke hodnosti), tak i presenčně sloužícím zeměměřičům ne sw.rším pře5 29 let, kteří podali
- mimo j:iJlle_. doklad o složení přlslúšné státní zkoušky zeměměřió5ké a revers, že ~o
dokOlllčeníčelkateJ.skélhillty setrvají v činnÉlslužbě da.lši 3 léta.
Z česl{é vysoké školy technické v Rrně. V rooe 1930 vYkonali: A. druhou státní
zkouš,ku ze z'lměměřiČs.kéhon:ženýrství pp.: Neuwirth Julius z j{orycan, Go-roděckýLeonJid
z Kyšiněva v Runmn&ku, PospH\il Jan z Drysic, Karpuškín Viktor z Červlena.je v RUl'Iku,
Ha.r:iJIl.g
Bohumil z Brna, Bína 8t:1nisl.3!vz TeIce, Fuk,sa František ze Zubi'i, ::\la,ťaAntonín
z Bystřice p.most., StM AloLs z Polské Ostravy, Vrtal Bohuslav z PaJonin.a, Ankudovič
Bronis1a.vz Kuta.i's v Rusku, Kostjuk Nikolaj z Ka,tremskaje v Rusku, Gyaloik.ay Desiil:Jr
ze Zemiansl{jĚ<
Očy, čemS- Ervín z P.á~ce,Líbal .Josef ž Diviš'OIVa,
Odehnal Vladislav z Tečk
B. Státntí zkoui\ku zeměměličs.kou pp.: Hrabovský Emanuel z Hoidějic,Migaj Vladimir
z Umaně v Rusku, KJimenko Georgij z VIll,dikav'kazuv Rl1rSlku.Isajev Vasilij z Ka,linovskaje v Rusku, Dadykin Vlauimír z Oděrsyv Rusku, Kotálk Karel z Radoškova, PaJVUk
Metoděj z Kojetína, Lupač Josef z Radk'ova., Strnad Jan z Rapot.ic, ctvrtniček Jan z Opamvic. Sočava }Iikuláš z Konotop na UkrajÍ11ě,Slánský Rudolf ze Žďáru, Barašta Jan z TuřaJIl,Šimon Vladimír z Jevíčka, Kcrn .Jlanz Uher. Brodu, Malynovský ~lJkola z Kozclce na.
Ukrajině, PustOlVitPolik:np z Rozkošné na Ukrajine, BěrljakovVladim~r z Erivaně v RU!;ku.
-

----

Přednášky vydané ústřední vydavatelskou komiSí při čes. vy8. učení technickém v Praze.
K: dostání v rekt. [lOkladně. (Za kař.rlo,u knihé>u}e v závorce napřen krámsrká cena a ;pa.k.
&tudentskálcena.)
Dr. (~e n s k ý: Ta,bulky: Vazby cihelného zdiva (39 Kč, 2~ Kč), Otvory ve zi\f'cb
(27 Kč, 20 Kč, Tesařské a tnlhlftř'lkél vazby dřev (40 Kč, 29 Kl~), Čí ž ek: Encyklopedie'
pozem. stavitelství (40 Kč, 35 Kč), Dr. F e I ber: Základy kinematiky (37 Kč, 27 Kč), Dr.
F i a I a: Nomografie (17 Kč, 1R'50 Kč), Geodetické počt:'třství, II běh (60'50 Kč, 44 Kč),
K:arttJografickézobrazování (45 Kč, 33 Kč), Her z á n: Encyklo[1edie inžen~'1'. stavitelMNi
:74'60 Kč, M Kč), Dr. K u 11e c: Právo veřejné, 1. oU (33 Kč, 24'20 Kč). Právo v,eřejné,
II. díl (18 Kč, 14'50 Kč), Zemědělské právo správní, III. di! a doplňky (48 Kč, 26 Kč), Zelněděls}{Jéprávo a pol.. IV. díl (25 Klč, 16 Kč), Právo "odní a meHoračni (11'40 Kč, 8'30 Kč),
Československé prá,vo bonební (11'80 Kč, 8'50 Kč), Ukony komasaČ'ní (f, Kč, 6 Kč), Lesní
zákony (13'80 Kč, 8'50 Kč), Dr. Mi I b a u e r: Prakt. fotografie (11'50 Kč, 9 Kč), 'Nech I eba: Encyklopedie lesnictví (22 Kč, 1"3 Kč). J. Pe tří k: Agrární operace (18 Kč, 13 Kč),
NiNelace (14 Kč, 11 Kč), Úvod do katastru daně pozemkové (9'60 Kč, 6'80 Kč), Zákony
elvidenční z r. 1883, 18!)4, 1896 (12 Kč, 8'30 Kč), Dr. Pro k e ~ : Ná,stin nauky o zf'měděl1ltvi
(13 Kč, 8 Kč), Dr. Q u a d r á t: Chem. metallurgie, 1. díl (49 Kč, 30 Kr J, Dr. R y š a v Ý ;
Měření 'podzemnieh 'Pro~tor (48 Kč, 37'50 Kč), Dr. J. S v oh o d a: Sférická a~trOlllomie(50 Kč, 35 Kč).

Oprava. V obraze na str. 6 Z. V. z 1!l31 má b~-ti míst o P, 811i' á vn ě uvedeno P'.
Za reda.kt"i 7.0ďpovírlá InV'•• 10s. ltužička.. Nakladatel:
Spolek československých

Tiskem Polygratle v Brně.
zeměmě~ičl\ .., Praze.
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