ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
P~of.Ph. D~. Václav Láska.
Dne 24. srpna roku 1922
slayil profesor Láska šedesáté y\rročí svS'ch narozenin. Jednota
čs. matematikú. a fysiků v Praze
oslavila tuto událost, významnou pro českou vědu,
na schůzi dne 4. listopadu
roku 1922, na níž přednesl životopis jubilantův
dr. Q. Ve t t e r. Rozšířený
proslov jeho byl však 11 veřejnčn teprve v letošním
ročníku Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky, z něhož první dvojčíslo bylo nazváno S b o rníkem
Láskovým
a
obsahuje více významných
příspěvků, psaných ku poctě oslavencově 1).
Prof. dr. L á s k a dobyl
si svými pracemi geo(letickvmi tak velikého význa~m, že milerádi pouŽíváme vhodné této příležitosti, abychom seznámili také okruh
našich kolegú se životem i prací odborníka, který bývá jen řídkým zjevem. Dr. Q. Ve t t e r projevil také rád svůj souhlas.
abychom ze svědOlpité jeho bibliografie převzali potřebná data.
Stejně i redakce Casopisu dala ochotně svoleni. Oběma děkujeme co nejsrdečněji.
Prof. dr. L á s k a narodil se v Praze (Spálená ~l6) dne
2,1. srpna r. 1862. Otec jeho byl stavitelem. ,Tiž jako mladý
hošík přál si býti "a str o n {)m e mel a také se mu jeho d2tsk)'
.sen do jisté míry splnil. N eř. owd. zasahující tak často v b3h
života, upoutá val ho neúpro;mě i na pole jiných věd, bk také
- a nikoliv jen na krátko - i na pole g e ode s i e.
1) 03Js'~pis 'pJ10 pěstování ma·thematiky a fysIky.
(os. mathematiků a fysiků, ro(oní ]Jořed'platné 30 K(o.
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Praha,

Jednota

Na. střední škole L á s k a jevil veliké nadání a zvláštní
náklonnost
k matematice
a fysice. Jazyky
ho méně vábily.
Studoval
s opravdovostí
a býval
také i jiným
spolužákům
učitelem.
R. 1883 vstoupil na německou universitu jako posluchač
matematiky a fysiky. Astronomii poslouchal u prof. W e i n e k a.
Již rok 1884 přináší mu ne nadále splnění jeho tužeb: může
zastupovati na pražské německé hvězdárně ještě s posluchačem
Alfredem Pickem uprázdněné
místo asistenta a adjunkta.
Ale pražská německá, hvězdárna
není tak vybudována,
aby se mohla uplatniti
samostatnou prací v soutěži vědecké.
Tak mladý L á s k a aspoň využívá
s nadšením její knihovny
a obohacuje se. rozsáhlým
rozhledem v theorii. 1';ato jest tam
dobfe orga~isována služba meteorologická,
neboť ústav meteorologický bylo možno vybudovati s nepoměrně menším náklade mj
nežli ~věidárnu.
Proto L á s k a se zúčastňoval i všech pozorování meteorologických
a prokázll-l svému učiteli mnohou platnou
službu. což prof'. W e i n e k r4d i veřejně uznával.
~iž k:once1Jl:t;,o~u 1884:L)i.:s ka jako posluchač 3. ročníku ~8al
čláriélt.z. te.ol"e~~lte·l.lStronomie "Note ZUl' Losung
des\ Igepl~r,a~h~n. Problems"- pro "Astronomische
;Nachrichten"
(Sv.ll,l.,stt:.9)~
V da.IšÍQh letech věnoval se zase více meteorologii.
Ve studijním roce 1885/86 nalézáme I .•á s k u také jako
mimořádného po:,\luchllče vy š š í g e ode s i e u prof. K o ř i s t k y
na pražské německé technice.
Universitní
studium L á s k a skončil v prosinci r. 1887
doktorátem
a přes nouzi, do které churavost uvrhla jeho otce,
setrval IUldále dobrovolně na hvězdárně a spokojoval se pouze
s odměnou 200 zl" kterou pro něho
prof. ,V e i n e k pod va·
kráte vymohl.
Ale tím nebylo
odpomoženo
jeho hmotným
starostem.
Bylo mu tedy vhod, když byl uveden ve styk s některý:mi
nakladateli.
Tak již r. 1888. stal se přispívatelem
O t tov a
naučného slovníku.R.
1889 počal vydávati v Brunšviku velkou
sbírku vzorců matematických
pod názvem: "Sammlung
von
Formeln
der reinen und angewandten
~athematik"
a téh!ož
roku vydal ještě "Lehrbuch
der spharischien und theoretischen
Astronomie und der mathematischen
Geographie" 1). Rok nato:
"Lehrbuch
der spharischen
Trigonometrie"
ve Stuttgartě.
R. 1890 byl také jmenován asistentem astronomické observatoře při čes k é universitě
a 'téhož roku se habilitoval pro
vy š š í g e ode s i i na české technice v Praze se skvělým výsledkem. Přednášel pak kartografii,
astronúmické
části z vyšší
geodésie a upotřebení
jejich v geodetické
praxi,
měření
a
počítání trigonometrických
sítí a fo t o g r a m e t i i. V té době
jeví. se i počátek L á s k o v y literární činnosti g e ode ti c k é..
Známé jsou tyto jeho spisy:
1. Lehrbuch der Vermessungskunde,
Stuttgart 1894. Zpracoval ji metodou Kleyrovou.
I'

1) Druhé vydání

dv'ojdilnépoořízeno

1924/50

r. 1906 a 1913.

2. Počtářství geodetické, Praha 1894, Bursík & Kohout,
3. Vyšší geodesie, p'raha 1896. Ale předmluva v tomto
díle nese datum již, z r. 1894.
Prof. L á s k a zúčastnil se dokonce i vyměřování města
P i s k u, které vedl prof. Muller r. 1890 a 1891.
Pro tak všestranně nadaného a pilného muže nebylo však
bohužel tehdy místa na žádné české vysoké škole. Proto přijal
místo na. technice IvovHké r. 1895 jako mimořádný
profesor
a stal se zároveň soukromým docentem astronomie na universitě. Téhož roku byl také jmenován mimořádným členem Oeské
společnosti nauk.
R. 1899, tedy v 37. roce svého věku, L á s k a dosáhl
řádné profesury pro vyšší geodesii a astronomii a stal se zároveň
ředitelelll astronomicko-geodetickéa
seismologické observatoře.
V téže době přijal mimo jiné také členství redakce Osterreichische Zeitschrift fUr Vermessungswesen
ve Vídni.
Ale rozsáhlá jeho činnost učitelská vzdalovala ho stúle
víc a v~ce od jeho zamilované vědy astronomické. V náhradu
vzrůstala však jeho činnost g e ode t i c k á. V té době, vzpruž,en
vynálezem
Ha m mel' o v Ý m, začal se zabývati
konstrukcí
nového
tachymetru,
o němž uveřejnil r. 1'905 v Zeitschrift fUr Instrumentenkunde
(Berlín, Springer) theorii a popsal
také zároveň první model, sestrojený firmou R. a A .. Host ve
Vídni. Znamenitý tento stroj, v české odhorné literatuře i praxi
téměí' neznámý, zasluhuje však plné naši pozornosti a pí'ineseme
proto o něm letos v Z. V. ještě obšírnější zmínku.
Zároveň s geodésií L á s k a vyvíjí bohatou činnost v meteorologii, geofysice. a přechodně i v seismologii.
. :Řízením šťastného osudu L á s k a jest navrácen své vlasti
opět r. 1911, kdy byl jmenován řádným profesorem pro aplikovanou matematiku na Karlově universitě v Praze, odmítnuv místo
profesora na universitě ve švýcarském Fr e i b u rku.
Vrátil
se již jako vědec se zvučným jménem, s bohatými zkušenostmi
praktickými a pedagogickými. Ujal se s nevšední energ,ií stolice,
pro kterou vytyčil rozsáhlé a široké pole působnosti. On jediný,
jenž měl pI-íležitost pracovati v tolika oborech teoretických
i praktických
a nahýti jakési universálnosti,
mohl tak snadno
učiniti a vytknutým pož,adavkům také dostáti.
Po převratě mladý náš stát využil také L á s k o v y všestrannosti. Byl povolán, aby pracoval na organisaci naší statistiky, ústavů geodetických
a kartografických,
zvl. však na
geofysikálním výzkumu území republiky v oblastech naftových.
Přes rozsáhlou činnost organisaění duch L á s k ů v nalezl
vždy ještě času k vydávání nových prací. Známe jeho "p:očet
pravděpodobnostní"
(I'. 1921) ze sbírky "Svět a práce", vydávané
}>laticí technickou
v Praze, jeho "Počet grafický a grafickomechanický", který seps1al r. 1923 spolu s doc. drem V. Hruškou
pro Jednotu čs. matematiků a fysiků v Praze. V rukopise chová
"úvod do studia matematiky".
Tento spis by však měl vydati
l'Ovněž co. nejdříve, neboť jest k tomu nad jiné povolán.
Vedle jmenovanýcI: velkých, děl prof. :t á s k a napsal přes
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200 pojednání ze všech oborů vědních, v nichž působil. Mezi
nimi jest jen g e ode ti c k Ý c h článků více než 50~
Tedy bohatá jest činnost prof. Lásky a plodný jeho duch t
Kéž by také i v další desítce mohl pokračovati s neztenčenou
energií a obohacovati svými dalšími pracemi dosud chudou naši
literaturu vědeckou!
Prof. dr. inž. AI. Tichý.

Užití katast~ální mapy při měřickýcb p~acícb.
Přednesl

prof. Vlnd. F il k u k a na členské sch&zi Odbočky Sp. čs.
v Hrně.

z.

(Dokončení.)

V případě, že z jakýchkoliv důvodů není možno měření
založiti na spojnice identických bodů doporučuji tuto metodu:
Okolo objektu, který se má dle katastrální mapy vytyčiti,
neb obráceně vyměl'iti a pak zobraziti v katastrální mapě, položí
se uzavřený polygon. Za polygonální body zvolí se všude, kde
to bude možné, takové body, o kterých lze souditi, že jsou
totožné i!\ mapou. Je přirozeno,že
se musí položiti polygon
blízko hranice, kterou chceme vytyčiti nebo vyměřiti a naproti
tomu obyčejně se nenajde v blízkosti té hranice dosti totožnych
bodů, ba dokonce se stává, Ze v blízkosti naší hranice nenajdeme
vůbec žádných totožných' bodů následkem úplně změněné konfigurace parcel neb i proto, že v blízkosti nejsou zobrazeny
na mapě určité mezní uzly (v lesích).
V těchto případech bude nutno spojiti polygon, který jsme
vytyčili blízko hranic našeho objektu, s polygonálními tahy, zabíhajícími do sousedních - někdy i dosti vzdálenych skupin
parcel - tam, kde nacházíme totožné body. Důležito je pi"ihlížeti
k tomu) aby totožné body byly vyhledány pokud jen možno
ve více směrech měřeného objektu, neb aspoň, není-li jinak
možno, aby ideální spojnice dvou od sebe nejvzdálenějších
totožných bodů měla délku přiměl'enou velikosti objektu. Který,
z polygonů bude při výpočtu hlavním, které vedlejšími, záleží
na tvaru polygonální sítě a na zásadě postupovati z většího
k malému.
úhly v polygonální síti měN se jako obyčejně -- dostačující je však - vzhledem k nejistotě mapy - mě'í'iti minutovým dobřf rektifikovaným strojem v jedné poloze dalekohledu. Strany měří se dvakrát jak obyčejně. Při druhém měření
polygonálních stran odečítají se na pásmě všechny průseky
strany s mezemi, nacházejícími se v přírodě. Nachází-li se
poblíž polygonální strany bod, o němž lze souditi, že by mohl
býti totožný, zaměří se souřadnicemi na polygonální stranu (rohy
budov, mezní uzly atd.).
Pro výpočet souřadnic celé polygonální sítě zvolí se soul'adnicová soustava tak, aby osa X byla pi"ibližně rovnoběžná
s kratší, osa Y s delší stranou sekčního pravoúhelníka. Souí'adnicov)' počátek zvolí se k vůli zjednodušení další manipulace
tak, aby celá síť byla v jednom kvadrantě; jednu polygonální
stranu znázorníme aspoň přibližně na mapě a změříme trans-
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portérem její směrník. Pro jeden hod této strany zvoHme
souřadnice tak, aby ostatní body padly do téhož< kvadrantu.
Jsme nuceni počítati polygonální síť v samostatné soustavě bez
připojení na zemskou triangulaci, poněvadž jí normálně nemáme;
je přirozené, že se tam, kde trigonometrické body existují, připojí polygonální síť na tytotrigonometry.
V jopočet souřadnic děje se normálním způsobem - nejlépe
tabulkami pro polygonální výpočet (Olouth).
Na sekčních čarách listů katastrální mapy, na které přicházejí polygonální body, ustanoví se smrštění jednotlivých'
listů, z čehož se pak vypočte střední smrštění ve směru severjih - naše osa X, a východ-západ - naše osa Y.
S tímto smrštěním zredukované soul'adnice vynesou se do
přiměřeně velkého sekčního pravoúhelníka na rýsovací papír
(do tohoto pravoúhelníka mohou se později vynášeti k vůli úspoře
papíru polygonální body druhých prací).
Vynesené body přepíchají se na průsvitný papír. Tu
pak vynesou se. (se smrštěním) na jednotlivé straIl:Y všech!!y
míry, jež jsme při druhém měření délek získali k zajištění polohy
polygonu ,(průseky, rohy budova pod.). Takto acljustova~ý průsvitn:)- papír položí se nyní na katastrální mapu (lépe na ruční
kopii originální katastrální mapy) zhotovenou na rýsovacím papíru - a posunuje se s ním tak, aby se co nejvíce bodů,
které jsme při polygonisování považovali za totožné (mezní uzly,
průseky s mezemi atd.), pokrývalo s jejich obrazy na mapě
-- krátce hledáme nejpravděpodobnější polohu našich polygonálních bodů na mapě. Vzhledem k četnému množství bodůl
jejichž totožnost lze předpokládati a které, jak řečeno, mají
ležeti pokud možno ve všech směrech objektu, jest možno najíti
pravděnejpodobnější polohu polygonů na mapě se značnou jistotou.
Při tom nebylo nutno přesvědčovati se o toto~nosti bodů v přírodě křížovými mírami - což jak dříve řečeno může vésti
i k mylnému závěru; učiní se tak jen u několika markantních:
totožných bodů - jinak dostačí 0_- při hledání totožných bodů
okulární srovnání mapy s přírodou u příležitosti vytyčování.
Posunuli-li jsme průsvitný papír do žádané polohy, př:epíchají se polygonální body z průsvitného papíru do mapy, a.
tu jsou nám podkladem pro celou další operaci vytyčování
katastrální mapy, neb obráceně zakreslování nového měření
do mapy.
Toto vkládání polygonální sítě do katastrální mapy nebude
možno provésti vždy jen tak hladce, zvláště když objekt měření bude zasahovati do více sekcí, nebo dokonce do více obcí.
Abstrahujeme-li od hrub;<-chnesrovnalosti v zobrazení detailu na
mapě, zůstanou ještě deformace mapy, zaviněné - jak dříve
zmíněno - triangulací, jevící se ve formě většího nebo menšího smrštění - deformace délek, v stočení nebo posunu obrazu.
Předpokládejme, že souvislému vklopení polygonální sítě,
vynesené se středním smrštěním, překáží v j e d n é p a I' t i i
měřeného objektu deformace v délkách, jevící se u většiny totožných bodů té partie j~ko konstantní zmenšení nebó tvětšení
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obrazu oproti vynesenému polygonu. Tu budeme vsunovati p01ygon do mapy jen po částech, a sice s různým smršoonímpolygonální sítě;. nebude tu vždycky potr'ebí vynášeti
polygon
znovu s druhým smrštěním, nýbrž stačí posouditi konstantnost
rozdílů totožných bodů oproti jejich obrazům na mapě; tyto
si v mapě poznaeíme jako dotyčné body polygonální a pak
ostatní polygonální body (netotožné) vsunujeme po částech vždy
mezi totožné body, za předpokladu,
že smrštění v malých
délkách je stejné.
Technicky správnější je postupovati při takové formaci tak
jako při ods.traňováni deformace stočení a posunu, totiž obr á cen ě
od popsaného způsobu.
Polygonální
síť se vynese se středním smrštěním - jako
dříve - ,na rýsovací papír; tu se nanesou í všechny míry zajišťovací. Kopii katastrální
mapy, pl'ipravenou na průsvitném
.papíře, umístíme na. polygonální síť tak, aby se shodovalo co
nejvíce totožných bodů. Obraz katastrální mapy se pak pře píchá
do polygonální sítě.
Následkem d'Cformací v mapě nebude to někdy tak jednoducM.Objwí-lise
deformace v délkách, pak vsunujeme do
polygonálnísítě
menší partie parcel postupně, čímž rozdělujeme chybu na celou skupinu. Posunutí objevuje S8 někdy mezi
listy dvou obcí, ba i někdy mezi dvěma sekcemi téže obce,
V takovém případě ti'eba upustiti od rozdělení v sekce a směrodatnou bude při vklopování mapy jedině souvislost detailu mapy
s vynesenou polygonální sítí.
Tímto způsobem korigujeme vlastně obraz katastrální mapy
tak, jak by měl vypadati, neboť polygonální síť zůstává nedotčena a představuje
absolutní vztah mezi jednotlivými
skupinami parcel a na druhé .straně může se detail menších skupin,
zobrazený na katastrální mapě považovati - po vyloučení hru. b)'ch chyb - za relativně správný. Stočení objevuje se méně
často; vyskytne-li se, pak je nezbytno korigovati katastrální
lnapu dle faktického
stavu. P.ř·ed definitivním
vsunutím mapy.
do polygonální sítě, musíme vyšetřiti okolí deformace až, po
relativně správně zobrazený detail. Kdyby se postupovalo tímto
druhým způsobem, pak vzniknou ovšem 'pro takto zobrazené
skupiny parcel mapy~ které obvodem zobrazené skupiny nebudou odpovídati staré katastr. mapě. Budou jí odpovídati jen
v menších partiích, :ale ne celkově. Takto vzniklé mapy musily
by se vésti v evidenci jako př'ílohy k dotyčným sekčním listům
mapy pro jimi zobrazenou skupinu parcel.
Při měření velkých komplexů doporučuje se, aby se provedla před polygonisací triangulace, a sice netoliko proto, abychom zvětšili přesnost, jako k vůli pohodlnějšímu polygonisování. (Zvětšovati přespřílišpřesnost
polygonisace bylo by neúměrné přesnostikatastrálni
ma'pY.)
Je-li možno bez velkých nákladů a času př'ipojiti trigonometrickou síť na zemskou triangulaci, pak je to záhodno učiniti.
Avšak ve většině případů to nebude možno bez nepoměrně ve-
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likých výloh a ztráty času, :proto doporučuji následující metodu
samostatné triangulace:
Na příhodném místě zvolíme si základnu, kterou l~těmi
nebo verifikovaným ocelovým pásmem co nejpřesněji změříme.
V terénu vyhledáme nejméně dva, lépe více bodů detailních. identických g katastrální mapou. O jejich totožnosti
bezpečně se přesvědčíme.
V této síti totožných: bodů změříme úhly a vyrovnáme
metodou nejmenších čtverců nebo, což uplně postačí, přibližnou
metodou a vypočteme jednotlivé strany v síti ze základny a
v-yrovnaných úhlů. Na katastrální mapě určíme odpíchnutím
80uI'adnicetotožných
bodů se smrštěním. Z nich vypočteme
jednotlivt délky v síti a srovnáme jejich hodnoty s hodnotami
dříve vypočtenými. Ukáže-li se tu rozdíl menší než 1: 5000, pak
možno souřadnice považovati za správné; při větších diferencích korigujeme souI'adnice následovně:
Strany, vypočtené ze základny a vyrovnaných úhlů, béřeme za správné. Strana 1-2, vypočtená ze základny ne<1hťje A1, ze souřadnic
bodli 1, 2 rovna As; Al - A.s = d. Body 1, 2 posuneme po linii 12 do bodů 1', 2' tak, aby byly
korigované souřadnice
bodu 1, ... 'Jh' = 'Jh

sin

+ d"21cos
.
1
2;.. 'Y2' = Ys + d2" sin
=
+ d 12" cos
Xl'

bodu

+ d~

X2'

=

Xl

X2

0"1-2

0"1-2

0"2~1

()2-1·

S těmito souřadnicemi triaIl:gulujeme dále.
Tím jsme zachovali délku strany, vypočtenou ze základny
a orientaci katastrální mapy. Kdyby nebylo v katastrální mapó
posunů a stočení, pak bychom mohli souřadnice našicH trigonometrů vynésti phmo do katastrální mapy. Bude to však zřídka
mo~né k vůli zmíněným deformacím.
Na takto určené trigonometry připojujeme pak polygonální tahy, které určujeme jak dříve bylo vyloženo.
Kdyby nebylo výhodných trigonometrických stanovisk na
bodech totožných, pak si taková stanoviska na mapě určíme
lokálním polygonem z 'druhých totožných bodů.
Popsaná metoda využití katastrální mapy má následující
vJhody:
1. Vyhovuje požadavku, aby nové měření učiněno bylo
" souvislosti s fixními body mnohem dokonaleji, nežli je to
mo~no použitím jen několika bodů, poněvadž se tu béře v úvahu
velký počet totožných bodů.
2. Dociluje se nejpravděpodobnější souvislosti mezi mapou
ft přírodou.
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3. Metoda tato dá 8e upotřebiti
všude.
4. Kdyby touto metodou určené .polygonální body byly
stabilisovány,
vy t v o ř i I aby
s e síť
pe v n Ý c h bod ů,
u pot ř e bit e I n Ý c h při
k a ž d é P r á c i v dotyčné skupině
parcel a byla by dána možnost lehkého připojení další polygonálni sítě pro sousední skupiny pro každého technika.
5. E v i den ční
g e o Ín e tři
m o h I í bys
i t a k top os tup ně běh e m r o k ů v k až d é ob c í u s ta n o v i t i s dostatek
bodů
pro
doplňovací
měření.
Při
novém
měření
obce
byla
by takovouto
polygonisací
a
měř e ním
p o s k y tnu ta cen n á dat a.
6. j\iěření detailu se touto metodou usnadňuje
a co se
přesnosti týče zdokonaluje.
7. Metoda tato umož,ň~je ustanovení
smrštění v různých
směrech bez přímého měření délek v přírodě.
Namítnouti se může, že polygonisace vyžaduje příliš dlouhého času a nákladu. Přesvědčil
jsem se o tom, že hledání
totožných bodů, jejich: kontrolování, vytyčení záměrných přímek
vyžadovalo více času i nákladu, nežli kdyby se byla položila
polygonální
síť *).

Hexagonální abak pro výpočet tacbymetdckýcb
údaJil.
(Pro centesimlÍlní dělení kvadrantu.)
Ant.

Prokeš.

Čteni na abaku (hledání výsledku) děje se (viz obr. 2.) pomocí
tří indexů i1) is, is narýsovaných na průsvitném papiře nebo celuloidu. Jsou to 3 paprsky oi!, oi2, ois rozdělující plný úhel na
3 stejné díly. Tvoří úhlopříčny pravidelného šestiúhelníka, pročež
nazvány
abaky tohoto druhu hexagonálními.
Směr indexu i]
(usměrněni) jest vyznačen na abaku soustavou pomocných rovnoběžek, kolmých k vodorovné stupnici.
Určení vzdálenosti tachymetrovaného
bodu děje se následujicímzpůsobem.
Index i1 nastavíme na vodorovné stupnici na
měřený úsek na lati rovnoběžně s pomocnými rovnoběžkami (dá
se provésti velmi přesně). Nyní posouváme průsvitným papírem
svisle nahoru neb dolů, až index' i2 nastavíme na přislušný měřený
svislý úhel na stupnici označené cos2 a. Index is protíná třeti
stupnici označenou D v místě označeném čislem odpovídajícím
redukované vzdálenosti. Nastavujeme-Ii úsek na stupnici a (hořejší,
od 3 do 30 m), čteme vj'sledek zase na stupnici a (hořejší, od
1'5 do 30 m), nastavujeme-li úsek na stupnici b (dolejší od 30 do 300).
čteme výsledek na stupnici b (dolejší, od 15 do 300 m). Schematicky
označujeme tento postup klíčem:
*) P o zná m k II r e d a k c e. Praktioké upotr ebení této metody zavedl autor
při agrárně-technických pracích v Jugoslávii. Dalo by se jí snad využíti s výhodou
při reambulaěníoh pracích slovenského katastru i při provádění naší pozemkové
reformy.
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Obr. 2.

~ sin 2 a na tomtéž svislém úhlu. Kóta prfisečíku indexu Í1) se
stupnicí označenou V jest výslednou výškou tachymetrovaného
bodu. Kliče řešeni jsou:
11 V I al
12
V I aj
II VIla
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\11
I
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To jsou všecky případy, které mohou nastati. Ve skutečnosti
je postup mnohem jednodušší, než se dá takto vyjádřiti, a z abaku
zřejmý.
.
Aby se dal index iJ postaviti co nejpřesněji rovnoběžně
s pomocnými rovnoběžkami, jsou zřízeny rovnoběžně s ním ještě
dvě pomocné rovnoběžky, jichž odlehlost jest volena tak, aby
největší možná vzdálenost některé z pomocných rovnoběžek na
abaku a jedné pomocné rovnoběžky na průsvitném papíře byla
při nastavení 1 mm. (Vzdálenost pomocných rovnoběžek na abaku
jest 6 mm, vzdálenost pomocných rovnoběžek na průsvitném papíře
od indexu i1 jest 4 mm.) Na toto rovnoběžné nastavení je oko
velmi citlivé.
P~esnost v urěení výsledné hodnoty závisí předně
1. na velikosti celé konstrukce (modulu),
2. v přesnosti konstrukce abaku, potom
3. v přesnosti nastavení indexu i1 na stupnici pro úsek na lati,
4. v přesnosti rovnoběžného nastavení indexu i1 s pomocnými
rovnoběžkami,
5. v přesnosti nastavení indexu i2 na měřený svislý úhel a
6. v přesnosti odečtení výsledku.
Velikost abaku volíme dle účelu.
Další podmínce je vyhověno, předpokládáme-li použití vynášecích přístrojů, jakož i vhodné reprodukční metody, nemající
vlivu na deformaci papíru. Ostatní jsou podmíněny vedle vlastností
oka i citlivostí v pohybu ruky. Dají se cvikem dobře stupuovati
(jak rovnoběžné nastavení index'U, tak odhadování poddílů nejmenších dílků stupnice při interpolaci).
Relativní chyba v určení výsledné hodnoty jest při velikosti
naší konstrukce 05 až (v nejhorším případě) 2%, předpokládáme-li chybu v nastavení na obou stupnicích, jakož i chybu
v odečteni na stupnici výsledné 1/10 dílku stupnice. Přesnost tato
úplně dostačí, má-li býti výsledkem našeho měřeni vrstevnicový
plán ve větším poměru zmenšení (asi v měfitku katastrálním) .
.Jest zajisté větší než ona, s jakou vyjádříme tvar terénu vrstevnil~emi.Přiložený abak hodil by se tedy pro výpočet jednotlivých
bodů terénu, ale nedal by se použiti pro redukci opticky měřených
strari polygonálních.
Přiklad tento byl mi dán p. profesorem drem. B. Kladivem za
zkoušku z grafického počtářství. Doufám, že není ke škodě,
uvádím-li zde cel)· postup práce. Snažil jsem se postupovati tak,
aby celý popis byl návodem ke konstrukci jakéhokoliv abaku
tohoto druhu. Panu profesoru Kladivovi děkuji co nejupřímněji za
jeho odborné pokyny.
Do d a tek: Kdo by chtěl abaku prakticky pro včtší práci
použíti, doporučoval bych mu následující úpravu. Diagram napnouti na tuhou lepenku. To se však musí provésti tak, že se
lepidlem natře lepenka (nikoliv abak, aby se nedeformoval) a abak
se rychle, avšak opatrně přitiskne po celé ploše. Pomocné indexy
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bylo by dobře pro časté používání narýsovati velmi ostře a jemně
na listu celuloidu*).
Použitá
česká
literatura:
Hlavně přednášky prof.
dra. Bob. Kladivy o grafickém a numerickém počtářstvi, pak prof.
dra. Fr. Fialy, Úvod do nomografie. Obširnějši spis z oboru nomografie, Láska-Hruška, Počét grafieký a'graficko-mechanický vyšel po skončeni této práce.
Résumé: Application de l'abaque bexagonal au calcul des
distances borizontales et des difťérences de niveau levées au
tachéometre.
L'auteur mentionne les avantages et les préférences du calcul
grafique. En se spécialisant aux nomogrammes hexagonaux,
appliqués au calcul tacbéometrique, l'auteur ťait une tentative
ďinstruction tendante au construction des abaques, quel qu'ils soient,
de meme qualité.
11 poursuit son probleme pratiquement et réflécbit sur le
principe des nomogrammes bexagonaux, sur les constructions des
écbelles ďabaque, sur l'application et sur la précision de nomogTamme. Pour élever la précision due 11 l'allong'ement parallele de
l'index secondaire aux paralleles auxiliaires, il se sert ďun dispositif
lui-propre.
__ .__

Zp~ávy.'tite~á~ní.
Nove knihy.
Prof. Dr. Jindř. Sv o h,o,d a: Astronomie sférická. Praha
1924,
stran 304.
Ing'. Viktor K a d a i n k ,a: Pfiruěka důlního, měřiče. Sva.zek 1.
Triangulace a 'p<>lygoniJs.ování.Oí~em 8. ukončen tento .svazek a další
k3Jpitoly jsou v tisku. VYlc'há'z,íI\l Hornkkú hutni'Okého naklada.telstvi,
Praha II,Purkyúova
7 v sešiJtech po 8 K,č, při záv,azk'u, ·žecelé dllo
bude ,odebráno.
Ing. Jan R a c e k: Rentabilita podniků melioračních a s Hm s,ouv~síd uutunst soustavné 'st,atistikv o vvsJed'cích meliora,ce. Cena 4 Kč.
Vyšlo ve Sbírce "Časové ,spisky ministemst,va zemMěhtvj".
Dr, E. Ko hl sc ohti tet e 1': Jahresbericht des Direkto.r des Geodii.tischen Insti.tutes ftir ,d-ie Zeit v,cm April 1922 bis Marz 1923, Pot,s-

(hm 1923.
A1fred A b B n d '1'0 t h : Die Praxis des VermessunJ{singenieurs.
Druhé roomnožooé vydáni. Náikla,dem fy Paul Parev, Berlín 1923. Cena:
dil 1. 14, díl II. 20 zl. mairek.
'
Deu!scherLandmesserkalender
flir das Jahr 1924. Liebenwerda 1923,
"Relchsamt fiir Landesaufnahme"
vvtiskl a v,'diaJs:vým nákladem
'Pod vedením 'Prof. dra J. Pet e r,jl e:'
.
.
"Z e h n st e H i geL ,og a l' i t h m e n der
Z a h 1e n v oni
his
100.000", 1. díl, BerLín 1922, XVI +. 607 stran a dodatek k němu obsa~
hující IIlllatema,tické tabulky :s XXVIII
195 ,stranami.
•
"Z e h n'8 toe 11 i g eLo
g arit h m e nd
e l'
t l' i O' o n o m e t l' ischen
Funkti,onen
von 0° his 90° fUr jede"
T:usendstel
des G ra d els", II. díl, Berlín 1919, 901 stran. '

+

*) PoznlÍ,mka
redakce.
Abak tento jest otištěn na dobrém kreslicím
?3;píř~. (~om~cné in,dexy odlišnou barvou). K jednotlivým číslům časopisu nelze
,leJ pnkladatl, poněvadž by se překládáním zničil (jest veliko~ti šesti formátll
časopisu). Mllže jej však obdržeti, kdo zašle 8'50 Kč (inkl. na obal a poštovné) na
adresu: Ant. Prokeš, posluchač české vysoké školy technické v Brně, Veveři 95.
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nI. díl, Berlín 1919, 71 st'ran.
Cena p,osledních
díla jB n y n í 880 Kč.
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Zp~ávy odbomé.
Výkaz činnosti měřického odděleni městského stavebnfho úřadu
v Brně za rok 1923.
a) Běžna agenda.
Celkem bylo dle podacího protokolu oddělení vyřízeno za rok 1923
3003 spisů, kromě toho došlo sem 369 pozvání na komise, jichž se oddělení
zúčastnilo. Úhrnná běžná agenda obnášela tedy 3372 čísel. Mimo to pak
celá řada spisů, jež se do podacího protokolu rtezanášely, jako: zjišfování
a potvrzování
vzdáleností,
výtahy z polohových
plánů a katastrálních
operáh1 a j. v.
.
Z celkového počtu oddělení přidělených spisů bylo: 695' spisů stavebních, 527 spisů týkajících se kupu, prodeje, pronájmu a darování pozemků,
411 spisů, kde byly připojovány situační plány, 170 spisů, k nimž připojeny byly čtyři exempláře dílčích plánů pro knihovní pořádek, 125 SpISŮ,
týkajících se parcelací a regulac.i, 289 vytýčení a revisí stavebních čar
a 78G jiných spisů, týkajících se prodejních budek, ohrad, plotů, orient. a
popis. čísel, účtů, osobních záležitostí a pod.
Počet sil zeměměřických
činil: čt y ti definitivní a tři výpomocné;
přiděleni byli dva kresliči a jeden lithograf. V tiskárně zaměstnáni byli
ti'i tiskaři a tři zřízenci.

b) Tlfklirna.
Zde rozmnoženo
bylo .riizných tiskopisů a tabulek pro všechna
011l-ětvi městské správy po dvou formátech (42/34) 40.120 kusu, po jednom
formátě (21/34) 31.819 kusů. úhrnem
71.939 kusů.
Dílčích plánů bylo
vytisknuto ve 170 případech po pěti. kusech 850 kusů, listů katastrálních
map a jiných situačních plánú 1830 kusú, různých větších plánů parcelačních, stavebních
pro oddělení architektury
a pro různé strany proti
zaplacení do městské pokladny 4837 kusů, celkem 79.456 kusi'l.
Dále vypracovány
byly litografické kameny plánů 1: 5000 celého
Vel. Brna dle sta\'U katastrálního,
ve vnitI'ním Brně pak dle stavu polohového plánu. Z nich budou tisknuty plány pro soutěž na regulaci Velkého Brna.
Tiskárna byla aktivní obnosem 29.000 Kč.

c) Trlarigulace.
S polními triangulačními
pracemi bylo započato dne 1. května a
trvaly až do 10. listopadu. Provedeno bylo:
Sestavení
t r i a n g u I a ční hon
á s ti n u celé sítě IV. řádu a
místní sítě pro ŽahovřE'sky a okolí. Postaveno bylo 25 signálů a dvě
pyramidy
o výšce podlahy
7 m, usazeno
24 zajišťovacích ploten a
tolikéž triangulačních kamenú 20/20í75 cm - tři body staré brněnské sítě
podržely původní stabilisaci.
Místopisy (fotografie) bodů provedeny byly
celkE'm ve 40 případech.
O b s e r v a c e vodorovných úhlů provedena byla celkem na 56 stanoviskách. PI-i tom bvlo zacílováno 5856krát.
K a n cel á ř s k é p r á c e obsahovaly:
Vystředění
712 měřE'ných směrů a kontrolování
jich sestavením
123 uzavíracích
trojúhE'lníků. Redukce na centrum provedena u 8 bodů,
na cíl u 16 bodů. Vyromání metodou nejmenších čtverců provedeno bylo
u 18 bodů, při čemž celkem bylo nutno řešiti 124 llormálných rovnic.

d) Výškova a ji na měřeni.
Pokračováno bylointensivně
pokud byly pro tuto práci volné
1 : 2880, tak i 1 ; 5000.

ve vyhotovování plánů vrstevnicových,
síly k disposici a sice jak v měřítku
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Doměř-eno ~ylo vpnkll ca. 3400 tachymetrických bodů, vypočteno
31.300 tachymetnckých bodu, vyneseno 51.100 tachymetrickvch bodů a
interpolovány vrstevnice na ploše 2818 ha.
.
Kromě toho zadáno bvlo civilním firmám vvhotovení vrstevnic na
ploše 1249 ha, což stalo se '30.135 výškově zaměřeÍl)-mi body. Práce tato
stála 152.128 Kč.
Dále provedeno bylo pro městskou vodárnu ohraničeni pozemků ve
Vlko\'ě, vytýčení, zajištění a zaměření traliY pevných bodů pro projekt
regulace řeky Svratky od Bystrce až do Přízřenic v úhmné délce 14'5 km.
Konečně projektováno bylo polygonál. zaměření v trati "Cerná pole",
kde byl venku zaměřen detail na ploše asi 80 ha.
Ing. Jos. Peňáz.

Otázka sjezdu ěe8koslovenských zeměměřičů.
(Ke článku Ing. Šrot-ka.)
Vitám nálVrh Ing. Šrůtka na sjezd zeměměřičů v republice Československé. neboť řada &J}olkuzeměměřičskýdl
a jejich odboček, v nichiž
jsou sdruženi zeměměřiči .ze služeb civilnkh istáJtníchp.ostrádá
určitého
.,.úetředí SiP,olkového", kde mohly by Ise 'Projednávati jednotně otázky
stavov,~ké rázu v,šeo~ecného a všem ·&polečného.
Předpokládám tedy, že první sjezd č'sl. zeměměfiču byl by zároveň
ustavujícím
shrom,á,žděním ,,8 vaz u zem ě měř i č u v r e p u b I i c e
čes k o s loven
s k é", který bude mpresentantem
zeměměřiěU u nás
v republke ěeskos,l{)venské i za hranicemi as,oučasně vydavatelem Zeměměřičskéoho Věostníku.
Nes c h val u j i však, a.by 'P'U'rale1něs otá,zkoureformy
zeměměřičskéh{) studia
bylo P'I'opagovánopřeskllpeni
s,tátních
geometru
do
kategoríe "A".
Pooadujeme reformiU s,tudia zeměměřičského, poulmzujíce n,'], rozvoj
věd technickýc,h a potřebu lepší technicky připra.vených siJ, - inž. zeměměř. -,
kteří by větiíími znalostmi theoretickými
i praktickými
zdokonllJili práee zeměměřičské v republice česk,oslovenské - avšak současný po7-adavek státních měřický<>h úředn~ku {) přeskupení do kategorie .,A", mohl by vyvolati u ne'přátel reformy studia zerněměřičského
ještě větší od,por a poukaz, že se d'Omáháme reformy studia zeměměřičského, proto
aby geometři státni dosáhli :pře,skupeni do ka,teg'orie "A".
E. Slaviček.

Zp~ávy spolkové.
Výroční zpráva Odbočky spolku čs. zeměměříčů v Srně. V,'],\ná
hromada konala 'se dne 17. úllJOra 1924. Pře,dsedia Iprof. dr. Ing. Tichý
v 10'30 Ihoo. zwhajiUje ,sehůZ'i, vítá 'přítomné členy a vyzývá je, hy postáním nc,tili 'lJiamátku zemřelého ělena p. v1'e,h.rady M:whá'čk<'La g-eodeta
Ant. Tichého. Nat,o ujímá 'Be&lova Ing'. Iiv,o Beneš a pře.dnáší na théma:
"Jakprováid.ěti
pozemkov,ou reformu."
P,o ,přednášce. jež ze širokého
hdedi,S'kav"Hčlia ,ok,oIumti, kterýe;\} 'Při ipr,ovádění pozemkové reformy má
býti dMno, ,rozvinula 'se d€ibata. Zúča"tniLi"e ji kol. Faltus, kol. Bartůněk a 'J}rof. Fitkukia. P,ředseda 'přeru'šuj,e na to schůZJi a ve 2 hod. se
opět Ipokročuje.
'
Otení ,pl"otolwlu minulé v.Mné ,lm)llUlidyodpadá na návrh k,ol. Čtvrtlilm a př~kročuje se Ke zlpráváan činoV1IlJÍků.
a) Zlprávu
jed'!l'atelsk'ou
Ipo,dal NOI. Faltus. (Bude otištěna
7.vlášť ruž v č. 5.)
b) Kol. K'ostelookS- ,podává z Ipr li v u TI o k I a d III í. Veškerý Jl'ři.i~m
odbookv 1669'63 Kč-, vydání 1471'53 Kč. Zbývá v Ipokladně 198'10 Kč.
Zlpráva
pokladník,ll, kterou revisoři účti'lshlooali
v ú'flném ,pořádku,
S«'.hválena jednomyslně.
.
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c) ZIl r á v u 'o. a dmi n i s t'~ ~c i Z. V. 'poMvá
Čt.vrtl!~:y ča:sopisů tištěno 800 vý-tlskůa
rozesilano:
na Sopolek statnJch ml.lf!csky.ch,
úřodlníků na Moravě a v Čechách 250, na. ISl·ovenSlku: 100; pl'O ostatm
členstvo
344,do
ciziny, 'p'osluc.hačům, knihikupcJům 22, eelke·m 726.
Celkový náklad na čaSopi1S 1923 jes,t 16.000'37 Kč.
.
.
d) Z 'p r á vak n i ho v n i. KnihiOlWlJa,ob<sa,huje celkem, 58 .s,vazků.
t. j. 9 knih, os,tatní odborné č,asopisy. VýměnlO'll za "Zeměměři'Čsk~' Věstník" dOISltáváse 11 ča,sopj,sů. Knihovna ,rozšNima dlllry: Ing. Kada.inky
.,Příručka důlního měřiče," prof. díra Tic.hého, "H.a'SfPodMskou příručku"
a 11 ro.čníky .,Zeits·chrift fUr Vermessun~swesen",
jeiž dia:roval'i kol. Fáltus
a k·o~. Rů·žička. Během roku vyvá,záno 19 knih.
Po těchtoz,právách
.přikročuje se k v o lib á m.
Přeď zahájenim voleb vysvětluJe IwL Růžičika usne,sení minulé valné
lwomooy, kterým hyl výbor pověřen ,připm.vova.ti Hkvidaci Odhočky.
K likvidaci ned!ošIO',jelikož p'ředp'okladY {reforma 'studia, z,ljJřazení do s,kup'ny A) dosud se ne'SplniIy a mJmo to 'platné S'tanovy její, by mz,pl1štění
Odbočky velmi ztížlily. Sna.ha p,ozjednodušení
s:poUwvého !života vede
výbÚlr k ná,vrhu, aby valná hmma.da V'olila. do vý1horu pokud; mo'žno ony
členy Odibo'č,ky, kteří j.sou záw'Veň členy Měřič,ské ,skupiny Spolku čs.
inlŽenvnl v Bmě .
• JednoMasný 'vý·sledek voleb :byl ,toot'o:
Pře d" e d a ip/Tof.dr. Ing. A. Tichý. členové výboru za kateg-orii
zeměměříčůstátníeh:
Krátký, P;()ít:ilěek, P~i.n;
7Alilll%.kých:Veveil'kll-;
CÍvilníclI: Beneš, F'Ilkiuka; agrárních: Kubín ; měl!lt8kých: Č,tNrtHk; železničních: Ma.řík a za 'po:s~uclhače: Prokeš. N áh ,ra ď n íe i: Haar, Faltus,
Koste1ecký, Viča.r; Čelechov·Siký. R e v is 'o ř i: Šerránek, Koste~eeký.
Va1Jn,ouhl'omadou d~He hyIo 'lIsnes'eíIJ.o,aby valné ,J]j'·omadě S. čs. Z.
v Bra,ze hyl d'án návrh. l.hy
funkce admi'l1i~trátom pm všechny 00!Jě.ratele Z. V. mimo sJ,ovenské,a 2. účetního, byla sloučena v jednéos'o.bě
k·ot CtNrtJíka.
Tím program schůze vyčerrpán. Předs.eda děkuJe z,a, účast, k·ončí
,C'lIŮ'ZÍ.~ výzvou li dal~í p.loc1néptáci v novém obdiObí.
•
Za.psal: Filkuka ml;
V ustavujíCí schuzi výborové Odbočky Sp. čs. Z. zvolení: .prof. Filkuka míiSt.opřed'srdou, Maří'k 1. jednatelem, Kuhín II. jedna,telem, Cvrtlik
p(lkiIa{~níkem a Viča·T knihovníkem.
Zápis o řádné valné schuzi Spolku československých
zeměměřičů,
konané dne 2. hřezna 19"24 v budově čes,ké techn~ky v Pra.ze. V Ilstanovenou dobu, o p'ůl deváté hodině, ne'sešel ,se .přeďeplS·anýpočet
členů,
schůlze tedy zahájena,,}od~e "truoov ·0 V,ůl hodiny p,ozději.
Břed vla,stnim jednáním valné hl'omady p'ŮdiáJvá.'pl!'Of.Pe.třík krátkou
zprávu o no'vém ,teodblitu fy AiSlkania"Bamlberg- v Berlíně k pozorování
polohy arych!ťl'st.i ~etadel a 'poootovacich baJ,ŮI!lů. Sstrodbyl zapůjčen vojCll;skou sprrávou i 'Se vzorem pilo·tovaciho balonu.'
.
Zá,pi's '0 minulé valnéhromad'ě·se'hvállen
na návrh prof. Ryšavého
bez čtení, nehoť byl otilšíěn ve 4. číisle Čia,s,opi!i1u,
ročník 1923. .Jednatel
Ing. Šve'c. p'ředčítá .iednate~sk'ou 'Z'porávu*), 'kte,rá po poznállllce Ing. Rl1žičky
I:OV'něžse.hvále'l1a. Pi'edlseda !pmf. Peltřík' ěJte Čilenysp,oJJku v minulém I'oce
7.emrřelé. jichž 'P'amát.ku rpřHonmi ucHli poV!s1:áním. JS'outo 'pp.: Hampei,s,
Balca.r. Macháček, Pál, Stach.
Pl'of. PetHk uptO'zorňuje n~ č~ánek prof. Dang-era O' podep,sané
smllouvě česlw-franeoU'zské a doporučuje,
a,by bYlI za;s~án fl'llinool1zskym
goomeotn\m pfátelský projev 'z dnešní valné Ischůze,c.ožshiromážděni
jednomY'slně s;ehváliIo.
.
7
.
Pokladník
Ing. Mikš 1',te 'P'llk zWávu 'JlIOIkladní,,podle níž spolek
pHja,,1'V minulém roce Kč 18.180'91. vyid.i:dKč 19.945'83; p,okladIllí hot.Ovost
činí Kč 5883'33. Z,práva revisorů lÍčtů, prednesená In.g. Rumlcm, sehvá'lena,
jak.o1ž i zp'rá'Va pokladní.
y PTist?iP'uje s~k v o lb á m. Z výJhoru ,let,os vy,sttrpuj.í 'Pp.: Brandl,
Souce'k. Prmke, Frltsch, Škroch. Výhor navrhuje, alby 'ViŠiebni od3tupujíeí

*) Bude ot1štěna. zvlášť v čís. 5.
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byliŮ'pě,t ~v,odeni. Ing. Prinke žádá, aby by,llll!Ísto něho navržen Ing. JanO'1l!šek. Volby 'provedeny alkJamací a jednomysJně. bylizvoil.eni .vškhni
ods,tUlpující páno~,é. Za revisory účtůzviOleni 'O'pět.'p'p'. Kudlička a H;umJ,
z'a redak~'Ú'ro zv,oJen o'Pětně Ing. Růžička.
Současněproje<tnává
se čá:st
volného ná>vrhu re~čni
,rarly, ahy d'osa.vadní reookční
radia I)yla nahrazena odlhornými referenty.
Na návI1h vÝlhoru vwná hromada nepřisto~ila
na tuto změnu. Redakční rada zůstárvá a 'začJleny zvoleni pp. :
Peňáz, šimek, Hanák, FiHmka, K:lega, KI~di""o, RyŠiavý, Tie.hý, při čemž
jednodaIší
místo' zů'stalo 'by. vyhrazeno
'zá'stupc,iJednoty
civilníoh
geometrů . (Jednota zyoHla.d1ndatečně olenem red. rady Ing-. Fr. Proků'pka).
Y,olné návrhy.
1. Ge,ometiřiz Hradce KráLové ITllNrhují sv,olání
man.ifestačn í h o s jez d u 'v,še~h č(',slwslo,yel1ských ge,olIl1étrů, jak žádá článek Ing.
Šrůtka~otištěný
v ZeměměříČ!ském Yěs,tnÍiku. NaVi1"hují, aby byl zvolen
sjezdOVÍ výh01', který, Iby vykOina'l pří'P,ravné 'p1ráce. V debatě, jíž se
zúčastmli P'P.: PeHík,Ka:stel,
Sůra~ Ipl'obírá:na oitálZka., kam a na kdy
sjeizdi svolati. Usne,seno pak, ahy otá,zky tyto ro>zřešil .sjezdový výbor
;;; právem kOOlP,ta,čníIIl1LNávrh pak schválen a clo výho.ru zvoleni pp.:
Petřík.
RYIŠ,avý, Tich}", Rúžička~ Súra, šrůtek,
Krejza., Frit,sch, Pašta,
Škroch a Souček.
2. Do.sa,vladní redakční
výbor s redaktmem
navrhují, ahy autm'ský honorá,ř byl zvýšen za jednu tisk,o,vou 'st,ránku hla.vních článků z 8
na 10 Kč, z'práv odborných a 'P,od. ze4 na 5 Kč za stránku. dále aby
autoři zdarma dosltávali 25 kusů zvlá\Š,tnícih oti,skú ,s·výeh 'p,řís,pěvkit Oba
tyto návrhy na doporučení výboru z fina,nčních důvodů zamítnuty a aut,OiJ'ský honorá.ř ponechán vdos'alvadní výší, ,t. j. 8, reISj'[t.4 Kč. Dále navrhuje
red'akčni výbor, aby 'c.ena jed'Thotlivýchčísel
Zeměmě'řiČi5lkéh()l Yě'st,níku
byla snížena z 5 na 4 Kč, colí Ischvále'no.
3. Valná hromada
moravskéodlhoČiky
,s,p,o,lku na,vrhuje, a'by admřnistrace Zem. Věstnfku pro Oec,hy, Moravu a Slezsko byla soustředěua v jedné ,osobě, ja.kpcr-o ,členy našeho ,spolku, takpTO členy ,sp.odku
státních měřičských úřední>kú, jen na Slovensku by zťi'st<alo piří d'QS:ll,va,dní
prak,si. Navrhuje se kot Otvrtlík. Poooťtvodoo.ění a '8'0U:h1aISU
kol. Otlvrtlíka návrh nadolPomčení
vý'horu ,ílC.hvá~en" Dák n3lvrhu,ie mora-vSJká ode
hočka,aby
koJ. CtVi1"UíkbJ'1lpov9ren ;SioUOO'SIlě
i funkcí účetního. C.Q1Ž by
vedlo k z.,jednodušení agendy. Návl1h tento po odůvodl11ění pp. Otvrt1íka
a Mikše schválen.
Na výzvu 'lJ'řed8edovu ,hlásí Ise k 'sJ,m"u k1pt. Klega, který oo,vrhuje,
aby v jeduotliv)'ch
ú,řadech hyH zv-oleni dťlvěmíci, kteří by vybízeli
Oistatní kolegy. k 'placenípHs,pěvkú.
Po debatě, jí,žse zúča,st,nili]}]}. Petřík, Mik.š, Sůra. čtvrtlík, Růžička. uznána nesnadná 'prove,ditelnost tohoto
návrhu v'z,hledem: k tomu. že geometři js,ou r,ozp,týleui.
MěřiJčský vrc'hrní rada. Kavalír navrhuje,
aby do prog-ramu jednáni
~.jezdového
byla vzata
náV'štěva, litogra,fické:ho
ústavu
mini'ster;;tva
financí, z'ačež mu předse(la děkuje.
Ježto dalších návrhů nebylo, km1čí před~eda p-oděk,ovánímschůzi.
Zpráva o výborové schůzf "Odbočky říŠ. spolku měř. úředníků stát.
a státních podniků pro Slovensko
a PodkarpatskGu
Rus", konané' dne
9. března 1924 v Trenčíně. Po úpr3ivě '3, určení :pod'ánípomd.:a"V'lnl, ,přijatých vaJnouhrOill1Wd ou v BmtÍ'sla,vě. rozhodnuto .bylo za úč~lenl změny
sta.nov "OdhoČ'ky" ap,řijetí
jednacího
řádullvoIati
mi:moiřádnou va-lnou
hromadu na den 30. 'břez.na do 'Drenčín:a. PrOvýbOirOVOll schů,zi a- valnou
hromadu &polk:u čs. mlěř. ú,řednikťi ,stát. bylo navrženo 'Předložiti no~é stanovy "Odlbočky" a projednati odstranění rozpornl mez,í nově vydan~'lIli stanovami "Slp'olku" a 'spolčovacím zákonem a mřizeními,
jež nyní 'pl!lltí na
SIovensiku a Bodkacr-paitské R'Il'si.
Odbočka Sp,olku měř. úiředníktl 'stát. 'Podala-dne 25. února ,tor. žádost
ge.nerálnímu fina.nční:Il1lu ředite1Ství o anulování výnosu 'Le dne 22, ledna
t. f., č. XY-M9 ai. 1924, jenž tý:ká, se do'v-o,lené ,p'l'OúčastnŤky valné schwte
Odbočky .
•Její žá,d.o3t.i .bylo vyhověno
rozhodnutím
ze dne '1/1\" února t. 1'.,
č. XY-S94 ai.1924, jehož opis připojujeme:
i
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Č~s10 XY-894 ai. 19"24.
V Bra.tislavě, dne 21. února 1924.
V.alná hromada
Odbočkv":
do\'olená
k' návštěvě
pro" vzdálené . úča;stníky
K Č. 39 z 25. února 1924.
O<!loočceříšského ,spolku mJěř. úředníků stát. a stát. podniků
,pro Slovens~o a PodkaiIJpat8k1ou Rus,
Z v.o I e ň.
Z důvodů, v hořejší části uvedených, nebude dovolená, l"teré měříMí
úředrrlíci na Slovensku 'použilli k návštěvě vWné hromaďy, na 2., 3. a
4. únore. 1924 do .pragmatikální dovolené započítána. O t.()iffit,ovyr·o~uměte
pi"í~lllŠné členy.
President.

Matematická úloba.
Dány hody A, B, C souřadnicemi. .Jest ul'čiti
souřac1nice polyg. bodli M, N, Q,jestliže hylyměřeny
délky m a n a úhly a., ~, j, Il. Dlohu tuto před třiceti ..•
lety uveřejnil prof. dr. V. Láska.
Ing. štván.
Redakce sděluje. že došlo 5 řešení úlohy z č. 3
a sice od: Ing. E. Srhy, m. r. v Bratislavě, Ing.
J. KřováklJ., y. m. r. v Praze. Ing. AJ. Vojty, cív.
geom. v C. Reěici, J. Císaře. m. anj. v Trenčíně
a Ing. A. Novotného, m. k. v Mostě. Nejlepší řešení
uveřejníme, jakmile rozsah časopisu to připustí.

Zpt'ávy osobní.
Ministerstvo školství a nár. osvěty jmenovMO: pluk,ovníka voj.
zeměp. ústavu Aloise Hlídka
hon. docentem topografie.
stav. radu min,
veř. prací Ing. Gustava Vejšického
hon. docentem dějin
zeměměřičství
a měření na českém vysokém učení techn. v Praze a Ing. Jos. Růžičku
zem. vrch. měř. kom. a civ. geometra, hon. docentem fotogrametrie
na
vYIs>Olké
škole zemědiěJ.ské v Bmě.
.
Jm6ll'ování měřickýoh úředn1k'ů: A) ve službě min. financí:
Měř.
rad y: Mart. K'1dbnczki. J·osef Obenau, Frant.
Stá rek
(Status IV, Podk. Rus), Ing'. Fr. LandáJt, Jos. Dejmel~, Ing. Čeněk Bobek..
.Jan Oharvá.t, Ot.o VeryCih, Ing'. J. Škopek, Ing. Richard Menzl, Ing. Adolf
Řežili, Ing. AI. Wi'likJer, Ing'.• JCi&. Černý, Ing. Lť'0p. Če11IIlá.k,Ing'. Karel
GalUll, Ing. Hugo Brann, In/!,'. Eduard Ludvik, In/!,'. Frant. Valta, Ing. Rud.
Sýkora, Ing. Yojt. Kejla a Ing'. .Tos. V3!lcha (Status II ,pro Č., M. a S.).
·Měí'. vreh.
komi's,ary:
Ing. Ka,rel Pulpit, In/!,'. Ant. Štvá-n,
ing. V. K,oloma.zník (St<atus I min. fin.); dále Jan Ohmelíček a Lumír
Ra.bas (Status IV, Podk. RUls), Ing. Č. Pantůček, Ing. L. Koubek, Joo.
Kolář, Ing. Bed'ř. F.olUn, hig. Fr. Ma.šina, Va!ld. Ozermak, Ing. Fr. Kvarda.
Ing. L. vSchindiler, Ing.' V. Weiser. Ing'. J. Piekny, .Tos. Fackenberg.
Ing, J. Ccm us, In/!,'. Ant. Ča,pek, Ing. Lad. Buká-ček. Cyr. ~laišina, Ing. Fr.
TIppl, Ing. Fr. J·ošt, Ing. BedŤ. Schreier, Ing. J05. Krupica., Ing. J. Pappa,k,
St. Housar, Ing. Ant. Frit,sc.h, Fr. Dv·o,řák, Ing. T. Klerpoiček, Ing'. Alfons
HaU'btmann, Karel LodI', Fr. ~nttner, Ing. kÍlt. Čržek, Ing'. Boh. Hájek,
Ing. Hug'O Kněžourek, Vil. Crha, In/!,'.Am. Kopřiva, Ant. Eisner, Ing'. Ervín
KOl1ndiirfer, Karel Kio'ppmann. St.an. Čet',h, Ing. Fr. Hofmann, Met. .Jeřábek.
In/!,'. VI. Pel1Sein, Kairel Malý a Mól.X.GrielSizel(,Status II, C., M. a S.): dále
Ing. Zbyniov.s.zki, Vik. Se11er, Rud. Reicha.rd, .ran l\Hynář, LacL Hon.ti,
Ing. K,arel ŽáJček a Em. Demmel [Status III b), SLovenskol.
B) U stát. pozemk. úřadu: měř. rad ou Vác. Papež, měř. v r c h.
ko mi;; ary Ing. J·O's. Bal1t·ůněk a Ing. Ka.rel ŠInek.
C) U min. veř. prací: VI' ch. měř. kom isař e m Je,,'. Dvořák.
Noví civ. J!;eometři: Josef Bradá,č, Vimperk, Gu&tav Vlk, Praha, VII.
civ. Ing. f·t.:W. Karel Morbitzer, KrnO'v. Ing. K,arel PaUasťk, M:iJkulov,
dipl. Ing'. Zikmund Schwa.rz, Košice, Ja,r: Honík, Berehov a Ing. J os.
Yotkroj. Bratisla;va.
Oprávněni civ. J(eometra se vzdali: Jos. Cibulka. Če·". Budějovice,
Karel John. MukačeV'o, Ing. Frant. Pitha.rt, Hradec Králové, Bohumil
Dic,htl, Nové Hrady, prof. Ing. Jan VJ.. Hrá'flkýa Ing .• lns. Ke.ttner, Malenovic.e na Mor.
.
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