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Ve 4. a 5. Č. Z. V" r. 1931, vyjádřil prof. Ing. Dr. AI. Tichý z Brna pořadnici oblouku '!Ji (měřenou od středu příslušné tětivy tI) na základě předešlé pořadnice '!J vzorcem (viz obr. 1.)
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oblouku metodou čtvrtinovou. Kdy lze k zmíněné aproximaci prakticky sáhnouti, je účelem tohoto článku.
Vyšetřme, jakou skutečnou chybu dy děláme
v délce Yl, vytyčujeme-li podle poslední rovnice přibližné. Správné
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(Členy se šestou a vyšší mocninou t můžeme prakticky zanedbati.)
Rovnice (6.) a (7.) podávají s dostatečnou přesností pro praxi chybu, kterou
děláme užitím metody čtvrtinové v délce Yl a lze pro dané veličiny ji snadno
vypočísti. Na obr. 2. a 3. je znázorněna závislost ona graficky a možno ihned
pro dané r a y, respektive t a y, najíti příslušné dy.
. Tak na př. je-li dáno r = 1'15 km, y = 25 m, jest dy ~ 1·7 cm; chceme-li
vytyčovati Yl s chybou na př. dy < 1 cm, nutno, aby pro r
0'3 km bylo y < 10 m,
pro r = 1·0 km musí y < 18 m atd. (obr. 2.).
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Obr. 2~

Na obr. 3. je zakreslen vztah mezi t, y, dy. Na př. je-li dáno t = 0'8 km,
y . 40 m, jest dy ~ 2'5 cm; jestliže vytyčujeme Yl s chybou na př. dy < 0'5 cm,
nutno, aby pro t = 0'55 km bylo y < 18 m, pro t = 1'1 km musí y < 28 m atd.
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Je-H potřebí hodnot vět$ích, muzeme upotřebiti týchž' nomogramů, znásobíme-H všechny na nich uvedené hodnoty ,desetkrát.
Poznámka,
Chyba oy má také význam opravy, kterou nutno připojiti
k ty, abychom dostali správné YI> takže možno vytyčovati dle tabulek 2', a 3,
.'

.

1

také úplně, přesně Yl dle rovnice Yl = 4" Y

+ oy,

kdež 0Y přečteme na tabulce,

Mějme třeba r = 0·9 km, Y = 30 m, potom z obr. ,2, najdeme oy = 3'2 cm a správné
Yl = 7'50 m
0'032 m = 7'532 m, Podobně pro t = 0'7 km, Y = 35 m nalezneme
z obr. 3, oy = 2'2 cm a tudíž správné Yl = 8'75 m
0'022 m = 8'772 m.
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Obr. 3.
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Měření ve dvoj$kupinách
(ves

k u p i n á c hod voj i t Ý c h řad á c h).
Dr. Ing. A. P o k O r n ý.
Způsobu merení ve skupinách a, řadách jest jinde s oblibou, ba i při měřenich
v základnich trigonometrických sítích používáno" avšak v poněkud jiném uspořádáni
než jest u nás obvyklé *).
Postup při měřeni jest takovýto.
Na stanoviilku zaměřuje se při dalekohledu v normální poloze postupně na okolní
body (1 až n) v určitém pořadi (1, 2 ..... n), načež, aniž by se znovu zaměřilo na počáteční bod (1.) a aniž by. se proložil dalekohled. zaměřuje se na body v pořadí opač·
ném (n ..••. 2, 1). Tím vzniká první řada a poněvadž v ní bylo na každý bod zaměřeno dvakráte, můžeme ji nazývati ,.,první dvojitou řadou". Poté se dělený kruh přesadí o 90° a dalekohled proloží a měří se dále, obdobně jako prve na body v poradí
tam a opět, aniž by byla poloha dalekohledu měněna, zase zpět. Tím vzniká "druhá
dvojitá řada", jež s prvou dohromady tvoří jednu skupinu, lépe řečeno, , dvojskupinu" .
.Jedna taková dvojskupina rovná. se počtem zacílení a i rozvržením na děleném
kruhu dvěma skupinám obvyklým. Pak ovšem měřen~, které při obvyklém způsobu se
provádi v "j" jednoduchých skupinách, provede se při tomto 'způsobu uspořádáni jen
v j/2 = "d" dvojskupinách. Na. příklad měření, které by by10 provésti ve dvanácti obvyklých skupinách, provede se v šesti dvojskuRinách. Mezi jednotlivými dvojskupinami
se posune dělený kruh vždy ještě o hodnotu 90 Id, kde "d" jest předepsaný počet dvojskupin.
. Měření obou částí dvojskupiny, t. j. obou dvojitých řad, musí přirozeně následovati bezprostředně za sebou.
Počátečni směr se nevolí tak. jak to bývá zvykem, pro všechny skupiny jeden
a týž, nýbrž se 'vystřídají body všechzaměřovaných směrů, a to každý pro tolik dvojskupin, kolik jich. na něj vzhledem k počtu zaměřovaných směrů a dvojskupinpřipadá.
Tak jest tomu u bodů., ležících uprostřed trigonometrické sítě. Však u bodů, ležících na
o.kraji sítě, zvolí !Je pro prvou polovinu dvojskupin za počátek bod jednoho a pro druhou polovinu bod druhého krajového směru. Cílení na body. nalézající se uvnitř segmentu med krajovými směry, se provádí při prvé polovině dvojskupin v jednom smyslu
a při druhé polovině dvojskupin v opačném smyslu.
.
Z .popsaného uspořádáni, způsobu měření ve dvojskupinách plynou určité výhody.
Tím, že měříme tam a zpět v jedné a téže poloze dalekohledu, získáváme snlJ.dno
již během měření přehled o výsledcích pozorováni a zejména jest možno dobře sledoe
vati točeni středního sloupu nebo nahodilou změnu v postavení stroje. Že naše měřeni
bylo. znehodnoceno, sezná se snadno ihned a ne až po uzavření celé skupiny. Znehodnocené měřeni mfižeme zrušiti okamžitě a získáme tak čas, který se jinak. při .obvyklém
zpf1sobu měření'ztráv( dokončováním celé skupiny.
..:
Poněvadž přeihdOO!při měření jest zce1áspolehlivý, odpadiá J kontroI:ni ·zaměřováni
na poč.á.teěná'bod. jiJJro zbyteČiIlJé,
z čehož plyne další M8'ová úspora.
ToěeJni stativu (stiedD.ího MOUpU)probibá ZIPl'avidlaúměrně s Č8JSem.AbyChomfje
snádno vylouěilIJi,provádíme měření tam ta. zpět ve stejn~n ěasových in,tervaiIooh. Tím,
ie OOIM měřeni každié dJvojité řady (tam i zpět) provádí!lIledalekohl-edem v jedné a téže
~e,vytvlořili
jsme dhkon.aJé podmínky pro vyloučení chylby, V1znUmjícítočením střed"
who SIloupu..Mělřenita.m a Zlpět sel děje na rozdil od oIbvyldého ~pů'sobu !automaticity
stejněrycJhle. Výsledky! kaMé dvojité řady jsou ,tedy j~ž této chyby zba.veny,což jest
(le~n~ při studJu výsledků měřenÍ.
..
.
Systematiclrá chyba v dělení kru:hu má:Mavní peiriodu 90°.Jlestliž,e ~
mezi prvou
a druhou dvojitou liadou hyl dělený kru1Jlpřesazen o 90 0, byla tím tato chyba. z výsledku
ka:ždě dvojskupiny dIokonkllevylouoona. (Pro kaoždJýhod v každé dvoj&kupin~bylia.'Z.Íslci.na
čteIliína dvou místooh děleného kmhu od' seibe090° vzOOlooýcll.)Z ,toho dův'oduje·přímé
porovnávání VýsII.€idků.
jedootlivý,ch dvojskUlpmsnadnější nei PlQTovnávánívýsledků. s:kupin
obyčejný,c.b.
Bři měřeni ve dvojskupinácll musi se, vZdy obě'části každé dvojskupiny, t. j. obě
dvojité řady proto měřiti Ibez p'řerušení za sebou, alby se vylouěila chyba' vcileni, jež
vzniká měnící se viditelnostísignáJů (následkem. změn .v O'bserv.wnímpr08tfedí). Při olbvyklém způsobu se mělř:í'z téhot ĎŮvodubez,př.emšení ZI~ SelhOlitři jedrtM'u<'Jhé(na dě:
leném krnhu pravidclně umístěné)' skupiny, tedy vlastně o jedoo jednoooohou skupinu
vioo než při lIllIffi'~ni
Vf} dV'ojskurpliná~b.Jesttedy
při měření ve dvojskupinách celková
obserV1alČm.í
dJoIba,rOlZ1oženado kMtších časových úseku" než p'ři měření obvyklým' Zlpf1S0bem. Měření, provedené v kratšímč.."~ovém úseik:u,mim d2,V'á'zainIčleln,ěji výsledky z.e stejnÝM ',OIbooi'vOOníohpodinliínek,
než' měření, pró'Vedené v čase deLším, éo~ 'jest výhodnější.
Vidnne;w i.v·tpmto Q1hJeduji€l3tzJliŮSobměření 've odJyojskupimchlepší ilWŽ.\i
'způsob ·ob""ylíl~~Miwoto
měření ve dV'ojskupinách'získáváme jeŠitě jednu další výhodu.

~er

*) Ve Finsku.
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Stane.-li se při obvyklém zpdsohu, že ,během měřeni třetí skupiny (ze tří skwpin najednou
měřených) nastanou taJkové povětrnostni podmínky, že DJem~ieme ji diokončiti, zn~á
to z,trátu i obou dvou již předtím. 'změřených skupin. Pd'i měřeni ve d'vojskupinách m stejných oilmmos,tímJámevšak místo ;prvých dvou obyčejných skupin změlřenu jednu dvoj~kupinu, ktlelrá jest, Vlwledem k eliminaci sys.tematické chyby v dělení limbu \1 clhyby
v cfllenf,'w.nikajíd měntÍiCfse viditeln,ostí signálů, UlzavřenÝmJcelkem, a kwrá nám ted.y
zil.staoo zachována. I .toto ~namená značnou výhodu, neboť rO'Zděleinímobservace db kra.tších ČIa.Bovýlch
úseků u!šetříme na čase. Po'sledníz u"edený1crhvýhod měření ve d'Vojskn~
pinách sí mMezavlésti lmM(ý ob'8ervátD'rsám i v rámci obvyklého způsobu měření VIe
skwpinácill,nebránlÍ-li tomu ovlíem'pOčet skupin (lichý pOlČetskupin) k! měření předepsaný,
Tím, že se jako' ppčátky vystřídají body všech mměřovanýlch směrů, dosaJhuje ~
fepších vý'S[edků obse~áJcea mnoMy se získá i IlJa čas'e, neboť jest možnost zvoliti VI:
J)očá,tek vždy ten bod, kteTý jest právě nejlépe viditeilný. Ostatně. takováto volba. po.
čátků je,sttaké již důsledkem ',změ,ně1léhouspořádání měiíení ve skupinách. K tomu snad
aIJIÍneni tJřeíb~dod:ávati, ževolbi pOIČatečníhosměru na bod mimo síť odpadá. Jest to
opět výhoda novélho způsobu, p'OněV1adž.
to 'znamená ,da,IMčasovou úspom.
.
.Posl1ZujJemleL3.i
způsOb měření ve dvojskupiná,ch,vidime,
že je možno odlsitraniti
řadu příčin, které při obvyklém zgůsobu měrení ve skltpinárJh ařadálCih zneSlll&lňujípráci
observáJtora.
.

W i I dův

.. a u t o g r a f.

Ing. A.Fiker.

SLovem ruutogra,f o!zniČu.jÍ se ve fotogramletrii přístroje, kteiÍ"é prov.ádějí
automaticky greO!lOOtrickékonstrukc.e, r.e1lp. v;ýpoČJty:,jichž j'e ve fotogr'ametrii
tiíelbap['o 8Ita'Iuo'V'enipravoÚ'hlélhoprůmětu a Výšky bodu .. Jsou založeny V'ětš,inOll
M stereoskópii, t. j. n~ mů~no.sti p11ostOll'ovéoovidění, jehm j~člově:k s'chopen
nejEmompři pozorování předtrrtětu' samotnélho, nýbrž i: při pozorovácidvQU cent"
ráJllnáJch'Průlnětů tohoto předmětu pořízených Ze. dJV1ourů~ný0h stř:eďtipromí~
tální. Takovými průmJěty. js:ou. na, př. positivy dMm s,mmků poŤízených z'ed!v'oru
rnrzných ,stanovisek.
.. . .
..
.
Přímépozorovánís.t~~ograrou
prostýlM. oč~
nem s,ice vylou:oono, ale j1e
spojeno sobt.wemi, proto se prová{\Jí.oby,aejn,ěp1'ŮS1třoonictvímČJočck DJebioprostř~rnctvím
binokulMní'bo daléIDohledu, ktell'Ý mim mí'Sto nitkov'"ch. kříŽIl. zá.'.
měrné',zihW!ty tv,3lfUtečky,písmellleT
nelJo V, přípa4ně tvaru, '! . (.jna'čky se
promítají při poq,o:rování obrazU (snímků) do p1aStwkélho IDIod.elu.terénu ft dá~
váji'SU1bjl8lktivní dKl~emjednéprOstO'~véi značky,' 'ježv okámžiku, kdy YOOOU
dalekoh1edJech bylo. zwmířeno na id~t~tické body Isnimku, díooooJllezďAAlivě vplas.'
ticMm modielu mL tento bQd. SteJ;I"o<sk'Opicképoz1o,roválllÍmá před dvojím ID!OOO,
kulálrnlím tu předJnost,že j.e přf)'i'>něj~'ía pak, ž:ečiní zvláštní identifikaGiodtpo~
"ída.j~ClÍJehsi bodů ~byt'ečnou, :neh~ť zastav"ení na týž bOO (omaz) v OOOlU sníin ..
cích proivloolase prostě pozorovúnÍtp koinciidlen:ce prostorovélio moo:eln značkyri,
~~
.
..
RetkioinstruklCle oa.-thogonáJníc1tPrfuně;tů bodů dl:mých dvěttn.a snímky proválU
se na aJutogr~j1ecll na. po1dklaďěrckonstrukce
SIIll'ěiríi:.PirotobývajíWavnfsOu~
ěáJsti těchto strojůJ)["oměřorvacf theod:olity, sestáváj,lcí z ko~norYSihodiné -::-. Pi,)
kad jd.e () obrRzovOO1lvzdáLenost a. t:y:p objektivu - IS kOIlDOTOU
,fotografickou ~
theod.olitu, jeh!OIžtoč-né osy Sieprotínají v l1oviněc~ony objE:ktivu komory. K().,
rrilOiiemo~no dát libovolný sklon k ·1'O'viněhorizontální a libovolné sfu.čem, t. j.
natoČleiní kolem hlavní osy.
'
..
Do ohniJsikJovér9lviny objektiViUJkOmJory umísti se deska slewbraz.enýmj.
body a komoře uděLí !SieIsklon 3. stočení,' jaké měJia komora fotogra,fická při
braJnÍ s>nÍfnku. Z;wl:!ěřujeme-li nyní skrze objlektiv na body na dJesce, u<14váiosa
&tl~
směT zobrazujiroch paprskú.
.
Br<> 'sta.novteni po 1oh Y b od ů uřjje se pak dv:ou proměř<>vaJC!ÍJch
theodo·
litfiv polo~e odpovídJrujíci vzáJemné po~e
rotogrrafic:ký:ch komor V' okatll'žiku
sniÍmáni. Bod je UJťoonjako průsečík diVOUIsměru, které byly ze dvou dlaných
snímk'ů re.koiIlstruov:ány.
'~.'

,..

'
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Při pmktickémprovedeni
této základlní myšlenky, na příkla(l u aut9kartografu nebo aerokartografu
Hugershoffova, obyčejně vykonávál ďalekohLed jen
pohyby v rovině vertikální, mežto pohyibyve smeru horizontáJnhl1J vylronáJvá
loomI()lfa;oblra'zy pOlzorova.né dalekoMedy .svádě~í sle S-OUlsta.VOU
hranolů do dvou
pe,,-riý:ch okuláru a zaměřováll1í se děj;e v obou sll1Í'mic.ích/Současně stereoskopioky. Rekom;truovan~ směry se přenášejí na 'Ů'oe,lolV'éojnice nebo pravítka,.
jimiŽ! se stano-w poloha pl"iiseku: rekonstmorvalllých pa.prs kl'L
HlaiVtrliÍ souiČálsti W i 1d o va a u t o g r a f u:, jemu~ bud:e v dalším výhradně
věnorvána pOZolmost, js.ou také dva proměŤlOvad thoodolity, ale n~ rozd'íl. od
Vý.še U1Vedienéhom1ají dalekohled peVlIlý a rekonstrukCle' směrů dlě'jlese otáČletn~m
k om o TY vůči pevnému dalekohledu. Komlora se otáčí kolem dvou kai):dano~
vý~hr O/Si,z nich~ osa pevnru (pr'Unární) j'e normálně' srvi\slá.a osa pohyblivá (sekundární) I1Oll'mlálněvoďoll'ovnál (obr. 1.). V tomtopř:ip~dě
ne,jsIOu:vš,ak úhly,
1

f

COSJJ

~:

p;

li.I :fi'
.' I

o které otoČiÍlmlek o m ()1 r o u ve smyslu horiZlontál1n:íma wrt.ikálním, aby~hom
~astavili v daJ:ekohledu na určitý bod, totoŽlI1Ys úhly, o které bychom 'otočili
d a Ie k o h Ied e m. 01ločÍillle-li totiž, komorou z IliOl'IIllIáJn:í polohy, při níž! se
hilavní osa konwry ztotožňuje s osou cíliC'Íhio da1JekJohiledtuo úhel a :(obr. 1.),
otočí se té~ horizontáJní točna osa komory o úhel a a skM.píme-li nym' komoru,
není geome,trickým místem průs.ečíků d€Siky scilicí přímkou pfunka rovnoMžná
s hlavni VlertikáJoo, nýbrž hype'rbola, jej,íl?Jrovnici lze odvodit z ob·r. 2., kte,rý
ZJ1á.oorňuje v orthogonáilinim průmětu poměry před: 1'Ikloperum a-po slclópoo1iÍkomory_oV něm pa , na jSlOuSlOO'py roviny již 'O:točené z n()lfm.áJní polohy O úhel a,
ma před sklopenim, p~, n~ jsou tyté~ stOlpy'po sklopem O úhIe:l[3, f j-e ohniskOiVá
WJdIáloolOlst obijektivu komocy proměř. theodolitUl, H poloha hlavního bodu před
skl'OpOOÍIn, H' poslcl()lpmlí.
Souřadmioo libo'Volného bodu p~, na nějiž bylo uvedeným způiSůbem zastaveno, vztaižlenlék bodu H' jako počátku, daJle k hla,vní horizontá[e a, hlavní ver·
'ti~e
jakoOlSám, dají ,se odvodit z obr. 2.:
1)

..

.

x ~c~

tJ tg

a čili x

.

{

Vi + tg {J
2

2)
doSlMAIDÍm

3)

:tg fJ ~

'!J=f. tg tJ
2.a ll'nOOcněnim:
Xi = CP
'!Ji) • tg9 a,

túvniC'e

+
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a

oož je rovnice h:yp.erholy s osami f. tga
f a se 'iS<tředemv bOdiě O, O', jak lze
snadno rooooremod'V1Oz:ené .rovnice zjistit.
Uvedeme-li tedy bod p~ otočeriian kQiffiiory do osy ciliciho' dal'ekoh:ledu,
ot:ooÍ se komora ve Ismyslu horizontálním o úhel a, O něm~ platí podle mv. 3.:
x
tg a - lf.r + y2'
TO, jest, jak z ohr. 3. vysvítá,

tg Ca)

= ;,
úhel

P

určímeúheJ

a v šikmé rovině OPP2 •.

dáJ se, stanorvit z

L

x- cos fJ •

_

cos fJ -

místo hO:J:izontálrníhoúhlu' Ca), o němž platí

fOV.

1. a 3.:

x

Y1 +
2

y2 '

1

i'F. +y' '

Obr. 3.

t. j. mís.to vertikáJJního úhlu CP) u:rOÍime.Úihel P v rorvině OP:H.
Otočim~li tudíž komorou o úhly Ca) a CP), nespatřílIlie v dMekoh1edu bodu,
který odJpovídá ve skut·ei'Zlosti úhlúm (a) a CtJ), nýhrž bod jiný.
Wild objeiVil, že tento d:r:uihýne'pravý bod a bod: správIllý leží na společné
kružnici Oips.ané v rovině desky z, hlavnfho hodu jako~to středu. Úhlová vzd1alenost obou bodil je «M!narovnicí:'
t
= sin (a) . sin (fJ)*),
g (J
cos (a)
cos ((j)
taJme ma~-li být otáčením komory vzhledJem k pervnéIIll\l dJal~koMedu určeny
správné úhly (a) a CP), musí se sou'ČfuSnědeska otočit o' přÍJslušný úhel (J v,e své
rovině kolem hlavního bodu. K tomu cíli jsou komory W. autografu opatřeny

+

I
I

I

i
i
is

- I

Obr. 4.

korekčním mechanismem, který automati,ciky a současně se změnou posice ko·
mory otálčí deskou v její rovině. Schema toihoto mlechan1smu j~ patrno z ohl'. 4.
SVTšek komory S Z3s.a:rený .a.epr,stén~e spodku P'a v něm otoičný je dJržen vid,licí V ve dvou bodech O, 01 a to, ták, ž:e vidlice ,je v rodech O, O' otočná kolem
*) Viz F. Baeschlin, Zur Theorie de~ Wild-Autographen, Schweil'J. Zeitsclírift
Verm. und Kulturtechnik, 1929. c. 5.
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osy spojlUj~cí tyto hody. Vidlice je ukončena lliO'žičkoIUN, kteorá se pohyhul1e' v'e
málbkw Z po ploše, jle~íž přibliž~lý tvar je patrný 2 náry:su. Zláhek je nasazen
na čepu Č upevněném na oblouku Ob, je,hož lmnce 'OIbdímajíhorizontální to,ooou
O!Sukomory H1l'. Zlálbek Z je slpojem:s ramenem R, ktleré má: o!pět nožičku Nt,
jež Is.e pohybuje ve žláJbku Zl. Vychýlíme-li komom z normální polOlhy () a, natočí se žláblek Z tak, že je, rovnlohěžnjT se svou původní polohou, nožička, N
zUistala za,bm nad tímtéž bod'em jako v po~OizenO!l"má1ní.Skloníme-li nyní komoru, poihybrUljese no'žičkal nuceně ve směružlLiibku a drUs~edek toho je, že
svmeik kOIIlli)!l'YS18
natočí. Křivka žlábku Zl a plocha, ve: žlálbku 2 jsou voleny
tak, že otoČ!ení je velmi přibližně 1'OV110
ť.
DOIsudibyiLo ip~edJpokládáillo, že reklonstruovaný směT paprsku j,e st<tlloven
h1a,vní OSQU komorry. Ve skuteěinosti - jak již z' obrr. 4. je patrno, - tomu tak
u W. autograflu: není, nýbrž hlamú osa, komory stoji k tomutO' směru ztělesněnélm'll oC€llovou ojnicí kOtlm:o(viz obr. 8.). SniJmek vLož,en}' do komory není
totiž powrován přímo skrz ohjoektiv, nýbrž prostředni'ctvÍm hranolu, jehoi přeponová ploC!ha svírá s horizontální rovinolU úhe,l 45 o. Hranol !Utmístěný pod objektivem je pevně spoj-en s vidlicí pl'O' horizontální osu komory, takže !se s ní
kJolem vertikální osy otáČÍ, kde'ž,to při jejím sldálpění svou polohu nOO1ěni.
Ohod paprrsku při uvedeuém uspolřád:ániolSvětlí ThálsJ.ediující:Předpokláde.jme,že v ohl'. 5. je PO o;sa po>zorovaclho d!a1ek,oihledu, ON normála k přepono'Vé
ploše hran-olu. V základní poloz.e leží vertikáJní točná osa kiomory, normála.
i 0I8a zálměrnéhQ daJekohleoo v j,edné rovině a papEs.ek myšlený ja.ko vychá7Jející z oka poz,orovatelova odrá,ží se do hlavmího bodu diesky S. Oto,čime-li hranolem s komorrou o úhel a, př,e.j;e"l,e
llormála do poLohy ON', při čemž RN' =.-:
PN - 45°. Podle záJwn.ao odrazu jle PN'
N'P', dále RN' - N'S, neboť RS
_ 90 o a RN' 45 o a kone0I1iě je patrno. že <t PN'R <t P'N'S, z těchto ď1"1vod'ů jsou troJúhelníky PRN' a P'SN' kongruentní.
(Pokračováni. - A .nlvra.)

=

=

=

Zprávy odborné
TrlaDgnlafDf

reforma.

Pod tímto t.itulem uveřejnil Ing'. Křovák ve "Zprávách veřejné služby technické",
1931, a Ing. Štván v "Zeměměřičském Věstníku", čís. 8, roč. 1931, kritiku mého spisku
.,RéformvorschIage zur Triangulation" a oba recensenti zaujali stanovisko celkem odmítavé. Budiž mi tedy dovoleno odpověděti na oba posudky.
.
Není pochybnosti, že oba jmenovaní mají potud úplnou pravdu, pokud shledávají,
že mnou přijatý· zákon o šíření se chyb a z něho vyplývající mimořádně malá chyba
v určení bodu. spočívá na klamném zá.věru. Správnost zákona, o šíření se chyb přímoúměrně druhé odmocnině vyžaduje tótiž. aby prvky, jež přiřazujeme, byly na sobě n ez á v i s 1é, tedy aby v každém trojúhelníku či ětyřúhelníku se vycházelo vždy od
přímo měřené základny a absolutního určení směrového.
Co se týče vzorců odvozených Jordanem, díl III., ~~ 20 a 21, platí tyto jen pro
ř e tě z c e trojúhelníkové. přesně vzato jen pro rovnostranné trojúhelníky. a stejné průměrné. chyby fJ. všech měřených úhlů. Jestliže V'Šakbudou podle mého návrhu vyvinuty
sít ě - čtyřúhelníky s oběma úhlopříčnami -. tedy se stranovými rovnicemi, pak chyby
v takto vyrovnaných sÍitích budou nesporně menší než v řetězci z jednoduchých trojúhelníků.
O kolik se chyba percentuelně zmenší, lze sotva čis,tě teoreticky stanovilti z průměrných chyb v úhlech bez přijetí určitých odchylek (zvláště logaritmických odchylek
v rovnicích stranových). Tuto mezeru může zjisititi jen praktický pokus. (Srovn. dvojitou síť zkušební na str. 43 mého spisu.)
Dovoluji si ještě poukázati na zvláště pod s t a t n Ý bod mé odpovědi, totiž že
jsem, přes optimistický názor na zákon o šíření se chyb. podle "neuvědomělého praktického citu" nikdy nemyslil na to, vycházeti pouze z j e d i n é základny a směru a
přiřazovati libovolně daleko, jak pa,trno z posledního odstavce mého spisu, str. 47; kde
jsemnawhl nové měření základen a azimutů po sekcích (sektionsweise Anordnung).
~ákladny možno měřiti buďp ř í m o (invarovými dráty nebo pásmy), nebo v území
n~příznivém také několikrát opticky (kosoětvercová metoda A. Tichého). Ohledně rozlehlosti. oddílů. (sekcí) nepodal jsem žádné určité údaje v předpokladu, že z á y a z n é
hodnoty lze stanoviti pouze na základě praktických zkušenos,tí. Myslím však, že možno
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dOÍ!orjlčiti úseky (sekce) v rozlehlosti asi 25 km a že čas, potřebný pro měření základen
a azimutů, bude činiti' asi 10 procent času nutného na měřeni úhlové. Navržená. triangulace musila by býti v důsledku odpadnutí velkých.sití •. jež vyžadují mnoho času,
jistě úspornou radonelní metodou, už s ohledem na to, že umožňuje bez pro s·tře dni
vytvoření drobných sítí, po nichž právě je popt4vka.. Také se dá přesno8lt určení bodu
regulovati změnou rozlehlosti úseků, při čemž h I a v n í práce (totiž měření úhlů) zfistává stejná a pouze nepatrně se mění doba,. potřebná na měření základen a směre.
Pokusy v tom ohledu by byly jisltě vděčné, _poučné i rentabilní.
Budiž mi dovoleno podati ještě několik odpovědí na námitky obou recensentů.
Je8ltliže Ing. Křovák k mým vývodům nainítá., že v nit ř n í pře s n o s t sítě triangulační se připojením na jedinou základnu ani nezlepší, ani nezhorší, pak jest tomu
tak v případě. když připojení se děje pouze nl), jedinou základnu, tudíž na dva body.
Vřadí-li se však - jak je obyčejně pravidlem - síť 2., 3. a 4. řádu, měřená moderními
stroji, mezi tři nebo více body 1. řádu, kteréž při tom - bez ohledu na skutečné poměry přesnosti - se předpokláda.jí- jakožto bezvadné, pak se tímto po&tupemporuší
vysoká přeEmost vložené sítě.
Pan Ing. Štván podává ke. konci svých vývodů řadu pochybností. týkajícich se
praktickéhO PrQvádění, jež vyvracím. takto:
1. Úsudek, pronesený pře d praktickými' pokusy, o tom, že se navrhované cíl o v ě
z nač k y neosvědčí, je hodně předčasný. Trojúhelníková zna.čka 'cílová je je d in ým
tvarem, který je viditelný na r ů z n é vzdálenosti (ovšem v určitý<lh mezích) a činí
dojem, že vybíhá: y jemný hrot, čímž se dociluje stále stejnoměrné a nejvyšší přesnosti
v zaměření.. Takové signály v podobě značek, tabulek, dělení na l,ati (logaritmická lať,
Wildova základn(}vá lať), jakož i kuželovité centrační hroty při ~otogrammetrických výzbrojích atd .. osvědčily se ne j I é P e.
. .
.'
..
.
2. Námitku, že není možno ve mě st ech položiti návrhovanou" triangulaci, :.doufám že o&labím poukazem na to. ,že je možno' kolem .měst a velkých obcí vésti síť a.
utvořiti věnec uzavřep,ý, co;z ~&nadní a urychlí polygonální zaměření obvodu. Určeni
četných věží,kómínů" hromosVQdů atd. pomocí sítě sekundérnL nenarazilo by již na
žádné těžkosti.
..'
.
. 3. 'Ing. ·štván míní, žť;)bych inusil mnou kalkulovaný denní výkon snížiti aspan
070%. neboL by 13e' při tak rychlém te1p.pupráce velmi" S\lbematisťl.vaJa.'R
.tomu chci.
c
pozna!Ilenati,že, v' okamžiku, kdy rekognoskování sI( )lkQIlČÍ a. body, budou osazeny a
stabilisovány, přestane individuální činnost inženýra a nastává vlastně činnost měřická;
kt·erá nesmí být.i nikdy u k v a pen á, ale com o ž n o nejvíc schematická, mechanická.
organisovaná, racionllJlisovaná a :'taylorisovan~. čím dokonaleji se toto zdaří a čím lépe
budou zúčastněné osoby zapracovány ve své zvláštnÍ' činnosti a vespolek mezi sebou,
čí~ méně bude. zbytečných výkon.ů a:_cest,tím jistější; tyelrtejší a také pře s něj š í
prace. se vykona.
_.
_".
,",
'
.
4. Ve svých propočtech. o výkonech předpokládám; že, se za ..jedeI). pracovní den
při trochu zručnosti a zacvičení dá' zaIhěřiti 6 bodfi (o 5sriJ.ěrech, vždy 2 skupiny horizontálních a vertikálních úhlů) a připouštím že ze začátkulIleboza
.méně příznivých,
okolností. bude jich pouze .5. Ing'.. štván počítá však jen s 10 body' týdně. Denní výkon.
činil by pak pouze 70 j e d nI) d uch Ý c h ,zaměření dalekohledem, 's . odeětením j ~d noh o kruhu. Ing.. 'Štván. má na mysli zajisté p.ozorovrutele,začátečníka, který je v, odečítání kruhu zřejmě slabý, nebo pozorovatele, který provádí geode1Jická měření pouze
jako _vedlejší zaměstmlní- ve" svém volném čase. (Denn{J 2 hodiny.) Jinak. není tak malý,
výkon vysvětlitelný.
"
. . .'
,.
.
..•
.5. Pok.ud se týká uzávěru skupin bylo by možno -aby
sež á d n é m uz.~ směre
nedáíVala přednos.t - přistoupiti principielně na návrh Ing. štvána .. a, pozo,rovati ještě
I1bovolný š e stý směr,. avšak je tř~bauvážiti." že, .se- tim, zv~tšr',práce o 20%, resp.
o .40%, poněvadž se tento směr 1p.ěří dvojnásobně ne~ ostatní. kted..žto vícepráce ,se
nijak. nejeví v přesnosti výsledků; pQněíVadžse měření ča.sově prodlužuje, pfisobf spíše
nepříznivě. neboť podle zkušeností jsou práce, provedené v mírném tempu, obyčejně
nejlepší. Mimo to je při takové hromadné práci rozmnožení výko,nů o 40% bez jakékolivvýhOjiy se' strá.nky finanční velmi iVýznamné.takže se doporučuje mnounaYrŽené
upuštění od uzávěru skupin užz hospodářského stanoviska. Jak možno poznati bez uzáVtJru skupiny, která ze 2 nesouhlasících skupín je správná? ,Velmi jednoduše! Právě
tak, jako na. příklad při dvojím měření polYg'onální strany, kI1:eréspolu nesouhlasí.
V tomto případě - a přil'02eně jen V takovém - pr(wedese ještě třetí měření.
Z rukopisu přewžil R. H.

.

I;

.

_ _ .

.

Bastl.

P o zná m k a: Z odpovědi p. dra Bastla' v· prvních třech OOSitavcíchusuzuji, že
to nejdůležitější, co ho vedlo k napsání posuzo'vanébrožury, je už mimo diskusi. ,Chci
ještě málo slovy odpověděti na to méně -důležité: Nezavrhuji vzpomenutou formu - zá:měrných cílfi; mluviv
nedoeenění vlivu vlnění vzduchu ve. spojitosti s výkonem měl·
jsem na mysli. znovu opakuji, praktické poznatky s navrhovaným zvětšením dalekohledu a se záměrami nízko nad terénem a chtěl jsem vyjádřiti: Jaká škoda, takový
krásný cíl a já naň neumím zastaviti, kdykoliv chci!
.

°
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Uvažuji-li dále, že při přesné triangulaci nemohu nedbati ani, denních anomalií,
tím spíše, činím-li tak při triangulaci "sta.ré", abych OPfO-stil,výsledky od nahodilých
chyb, nemohu sleviti ničeho se své kalkulace o. obr é h o výkonu; zdůrazňuji, že jsem
při tom počital se ,zkušeným pozorovatelem. Jsem-li v přírodě závislý na poměrech, jež
ovládnouti vymyká se lidským silám, je prostě všechno organisování a mechanisování
práce nad určitou hranici ilusomi a papírové.
štván.

Literární novosti.
Posudky.

Doc; Ing. Pavel Pot u žá k: Letecká fotogrametrie. Litografované přednášky podle
výkladů, konaných na. vys. škole speciál. nauk při vys. učení t.echnickém v Praze. VydallÍ. Ústřední vydavatelská komise a Spolek posluchačů zeměměř. inženýrství. Praha
1931. Stran 164, formát 23'5/31. Cena 30'oQ Kč.
Autor vydal uvedenou publikaci jako pomůcku pro posluchače zeměměřič. ínženýrství;kterým na ,vys. škole speciál. nauk je let€cká fotogrametrie přednášena odděleně od fotogrametrie pozemní. Proto v brožuře je předpokládána v mnohém směru
určitá znalost pouček, jednak .spoleČných,pro obojí druh snímkoměření, jednak uváděných v předchozích výkladech' ofot.ogrametrii 'pozemní. Je tudíž přirozeno, že autor,
maje tut,o Okolnost na zřeooli, pomíjí ve §lvé práci. některé podrobnosti.'
. Po krátkém úvodě probírá autor druhy leteckých snímkú, připojuje výklad o jich
vhodnosti p:r;.odaný t€rén a účel, resp. jejich' nevýhody a přednosti a nato. posuzuje. jejich vz,tah .k zobraz()vanému předmětu. V dalším jsou pop~ány perspektivní: }l)Oměry
m€zi snímkem a. územím, rovinným a. naznačeny·.empirické met(>qy.pro převcdeI\í obr~u,
na f()tografick~desce v mapu (metoda sítí, čtyřúhelníková,. a ·proužko;rá). Pa~í p,řikročenok objasnění, deformací obrazu na snímku .vli",em tvárlivosti ú~emí.· . ~ li ,/ .' .
y oddilu"fot()J~r:a.metrie
j ed,n.od~skolvá"
rozvádí, a.u.tor.ma,tiJro.atjclié
vzorce vyj~dřující vztah mezi snímkem arovinllým
předmětem .a .v:yvozujepoomínky,
pro řádné: :převedení &ikméhosnímkJl v plán přefotogra.fováním. :PeOpisujeněkt~ré '. ptí
stroje převáděcí; obvykle užívané v běžné praxi dnešní (Fíu80terwaJderův,Z,eissův,{\sch~nbrenne~ůy.: Hugershoffův a čsL typ ppl. Ing. Mahra, konstruovaI:\Ý.firIIlou Kolář ,v ;Mollřanech). Obsažný výklad věnuje autor teori,i fotolest~tuč.níhpl;Lp!gátuJlQu.s~ilhn.aa jeho
užití. (O konstrukci plánů ze snímků, tímto. strojl;Jm,převedénýéh, .poj~du;wát ještě, na ji.
u.ém místě publikace.) ,,'
.' .:'
'.
,
.,...
':
V, da1iíí kapitole jsoli pro-~rállYletecké fotokomory a stručně vytčeny' podI(lÍIÍkY,
jaké '~e' kladou na objektiv,u'i:ávěrky, desky, filmy a ~sety. Podrobněji jsou' uvedeny
některé typy ručních, řadových i spojitých fotokomor a popsány způsooy zavěšení jiéh
v letadle. Nato na:vazují se stati o zjištění velikosti plochy,územízach)'ceného snímkem.
,Krytu 'snímků a stanovení' 'jejiéh počtu k pIMrilU.·sfoťógrafování žádaného území, o
utčéní vhodné doby. exposiční li jejím vlivu. nalFvalitu .(ostrost. obrysů) obrazu zachyceného snímkem proú'Čely měřické. :'
.'..<.
."
'
. .. '
'Letecká triangulace (nadirová, hlavních 'bodů .'ÍJ, fokální), která v poslední, době
j~k? hospodárná ce.sta ~ zjišt~ní· é!.0stateč!1ésítě opěrný~h bodli Ero. vyvinuti.sitl!-aěn!
kreSby malého měřJtka :Jest predmetemp1lného zkoutná:Ql'l>dbotniKů, uošlav
P'tbhkacl
zmínky Vď nutném' rozsahu; .'
. .
.
Jako přechod ke kapitole o letecké st e r e ,of o t (j g r a II1Jet ri i: popsána..:je metodá dvojitého ~promítání, .vyrmlezená Sc~ei~pflug~m.. K tomu je připojenpopispřístrojd
na'této metode zbudovanych (Gasser, Nlstl'l,-Santom, Boykow. Gallus:F'erber' a': Bugershoffův aerosimplex) a načrtnuta nejnutnějši data o stereoskopii, která je' základem, správnélio pořízenísnímkových dvojic, zpracovávaných automaticky v plány a mapy' ,póíI)o'ci
auMgrafů. Tyto přístroje třídí autor ve dva. druhy: 1. H u ge r s h o f f .'P o i vil li '6 r~
s ů v typ' (:mtokartograf a ste-reotopógraf),:kteié v podstatě spočívají na zme'C'hanisovauí
gra.fickéhi>,protínání :á. 2.. pr o.s t o r o v é a ut o'g r a f y, zkonstruované na podkladě ]JrOtínání zpět a vpřed typů: Ba u e r s f e 1o. o v:t, H u g €i r s h o f f o va (aerokartograf) a.
W ild ov a. Připojen je náležitý. t. j. přiměřeně stručný výklad všech uvedených pří.
strojů. nebo! autor postřehl dobře, že je třeba, aby normální nálŠ posluchač - který
(bohužel!). sotVá za svého studia na vysoké.' škole přístroje ty uvidi seznámil se
aspoň s princípielními rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi.
Přednášky ukončeny jsou poznámkami o tom, že vlivy atmosférické refrakce a
zakřivení země v leteckém snímkoměřeni nepřicházejí prakticky v úvahu, neboť se navz.ájem anulují. Ve~~piseďpostrádáme stato" výpočtustáfioviska
(objektivllletecké komory) v prostoru. Patrně řídil se autor sna.hou přednášky nerozšiřovati výklady ryze
teoretick,ými, neboť autograf umj)žňuje provésti dokonalou orientaci snímků Si určiti
výšku stanoviska jednoduchým, skoro mechanickým postupem.
.
. ,.
Vydáním přednášek získal si měř. komisař katastrální služby Ing. Pot už á k,
který již dříve naps~l několik pojednání z oboru fotogrametrie. 'velikou zásluhu o' QS;
vědu a literaturu techI!.ickou, neboť jeho "L e t e ck á f o t o g r a m e t r i e" je. p r vn i
českou prací, pojednávajíci o daném předmětu soustavně. Bylo již řečeno, že účel brožury přímo vedl autora ke stručnosti.' Při tom však .podaná látka ,bude posluchačům
ď
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v některých kapitolách k prostudování a stráveni dosti obtižnou proto, že ani vysoké
uiíení technické, ani úřady a technické ústavy v čSR. nemají dosud jediného typu z velkých přístrojů pro automatické zpracování snímkových dvojic. Uvádějíce zde tuto okolnost, můžeme vytknout, že je to ;vpravdě veliký nedostatek pro zdárný výcvik našich
inženýrů, a že významné osobnosti technické nehájily zájmů české vědy a praxe, když
před lety nepodporovaly návrh recensentův, aby zakoupen byl aspoň jeden typ autografu.
Jsou tedy naši posluchači při studiu letecké fotogrametrie v situaci málo záviděnihodné,
nehledě k tomu. že tak obtížná materie musí být jim přednášena v ma 1é m počtu
hodin, neboť málo prozíravé rozhodnutí vtěsnalo studijni program zeměměř. inženýrství
do tří let. V jiných státech, i slovanských (Polsko. Rusko, Srbsko), jsou posluchači
v tomto ohledu ve výhodě, majíce možnost s některým z autografů se při studiu fotogrametrie blíže se,známiti.
Čsl. kruhy zeměměřičské i ostatní inženýři, zajímající se o leteckou fotogrametrii,
mají nyní přiležitost studiem českého spisu seznámiti se se základy nové metody vyměřovací. Spisu přejeme velkého rozšíření a jeho autorovi, aby uprostřed svých namáhavých úředních povinností získal času a příležitosti, aby dílo mohl vydati tiskem, roz·
šiřiv je v některých partiích *).
Rllžička.
Odborná pojednánI v ~asopisech.

Przeglad mierniczy, Č. 12 'z 1931. L. G r z y b: Řešeni rovnic korelat. pf! vyrovnání
sítí radiálních. Ing. W. C hoj n i e k i: Výchova zeměměř. inženýrů v Německu. Ing. K.
Z e r wan i t z e r: O katastrálních kulturách. K. i.: Zeměměřičská krise ve světle tisku.
.Geodezist, č. 11-12 z 1931. Dr o by šev: Přístroje ke zpracování aerosnímků dlt
malého měřítka. B u r j a k: Mechanický planograf. D rob y šev: Barometrická nivelace
aeroplanem. Týž: Aerofototransformátor. G i 1e v a Mi r o n o v: Základní směrnice pro
rekonstrukci fotografického odboru při aerofotoměření. G e r a s i m o v: K rekognoskaci
na základě aerofotosnhnků. Ž u k o v: Určeni prvků vnější orientace snimku na základě
pochybených směrů. S m i r n o v: Nový model měřického stolu a dioptru firmy Zeíss.
Tý ž: K otázce precisnosti dálkoměru Wildova. Š e š in: Metody pro určeni hrubých
chyb při měření. Va c h t in: Pokusné matematické určení povahy terénu v centrálni
oblasti černozemní. Věn i c k i j: Tabulky oprav. A n t o n o v i č: Více pozornosti topologii. D o I g o v: Momenty rytmických signálů.
Journal des Géometres.Experts et Topographes Fran\lais, Č. 136 (unor). S i t z: Le
remembrementen Alsace-Lorraine. BalI e y g u i e r: La photographie aérienne, au Service de l'urbanisme colonial. G u i n t i ni: Sur ľévaluation des jardin, des parcs, et des
lieux de séjour. - Les nouveaux coordinatographes rectangulaires de précision de
A.Ott.
Schw. Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik. Č. 3. S Co h w a r z e nba c h: Beitrage zu einem einheitlichen Bonitierungsverfahren. W. L.: Erdmagnetische
Vermessung der Schweiz von W. Bruckmann. Mo II: Das neue eidgenossische Enteignungsgesetz. E i k a: Triangulierung fUr eine Tunnelabsteckung mit dem Wildschen Universa.ltheodolit. B a s ti: Vom GroJ3en ins Kleine oder umgekehrt.
zeitschrift fur Vermessung8wesen. Č. 1. G a st: Eine, stereofotogra.mmetrische Aufnahrne von Ra.messeum. Fin s t e r w a I der:
Die Topographie, eine neue Aufgabe fiir
den Vermessungsing'enieur. Č. 2. .E g'g e r t: Unmittelbare Umwandlung der bisherigen
preuJ3ischen Kata.sterkoordinaten in Gau.6-Krligersche Koordinaten. L a r i o n o ff: Messung der goodMJ.schenGrundlinien in der SSSR. mit dem Jaderinschen Basisapparat.
Ar n e m a n n: Die jetzige Wirtschaftslage, nnd ihr Einflu.6 auf den Beruf des Vennessungsingenieurs. S c hrne I z: Neuerungen am Nivellierinstrument III und an der Pra.,
zisions-Nivellierlatte der Firma Carl Zeiss in Jena. Č. 3. S c hrne hl: Wiirfelspiel und
Fehlergesetz. S c h u m a n n: ůbere,inanderl:lgen von Dreiecksnetzen. Č. 4. Mii II e r: Ober
die Absteckung von Wegeknickpunkten. G u tma n n: Schnittberechnung durch gleichzeitige Verwendung zweier Rechenmaschinen. L ii dem a n n: ůber einige HilfsmitteI
zur Umrechnung schrag gemessener Strecken in horizontale. S a u e r: Vereinfachte
Grundstiicksteilung. Mii Ile r: Das .deutsche Einheits-Liegenschaftskataster. R o s I e r :
Vorbereitungsdienst und Staatsp'riifung fiir den hOheren staatlichen Vennessungsdienst
in Sachsen. Č. 5. Radiotelegraphische Bestimmung des Langenunterschiedes Potsdam-,
Buenos A~res. S 11 C k o w: Grenzanerkennungen und Grenzverhandlungen. D e u b e I:
Das Landschaftsbild und die Umlegung der Grundstiicke.
-T.
AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten, 1931, čís. 49. S c h u I 't e: ForIIllUJarnili~igeBerechnung der mittleren Koordinatenfehler und des Entfernungsfehlers einer Doppelpunktbestimmung. S a r ne t z k y: Da,s Luftbild im Dienste der Kommune. Č. 50. S c h e w i o r :
Die Photogrammetrie iij. ihrer geodatischell und ingenieurtechnischen Bedeutung. Č. 51
S c hol ze: Ptaktische Erfahrungen iibe,r Grenzfe,ststellungen und Neuanschaffungen ir.
Stadten (a č. 52). 1932. čís. 1. L li dem a n n: Untersuchungen uber die Langenanderung
von Nivellierlatten ausSperrholz. Č.2. Fin st e r w a I der:
ůber die Genanigke'it der
*) Se svolením redakce Techn.. obzoru přetištěno z č. 19/1931.

1932/72

terrestrischen Photograminetrie. Ů. 3. Lip s i Doppelrechenmaschinen ThalescGeo. Kle m·
p a u: Warnungo vor dem Beruf des Vermessullgsingenieurs. Ů. 4. W a I t her:
EinfluB
von T!lmperatur nnd Luftfeuchtigkeit bei Mes.sungen mit Bosshardt-Zeiss. F e nin ei1 :
Eine Verbesserungoan Theodoliten. Ů.6. Se her m e r hor n: Genauigkeitssteigerung in
dem Entzerrungsverfahren. Ů. 7. Fen n e l: Ein neues Feinnivellier-Instrument. Ů. 8
a 9. Me r kel : Koordinatenumformung durch maschenweise Abbildung. Ů. 10. Fr i e dr i c h: Dber Naherungsformeln fůr die Kreisabsteck.ung mit gegebenen oder gléichen
~Bogenlangen.
-T.
Maanmittaus, č. 4 z 1931. L o f str o m: O skresleni leteckých snímků a jich
užití ke kOIlBtrukci plánu. (S obsaZným německým výtahem o zvláštnifinské metodě.)
K o k k o ne n: Nejvhodnější forma ~pozemků hospodářských.

Zápis ze řádné valné schůze Spollku čs. inženýrú státní měřické služby, konané dne
14. úno,ra 1932 v Domě SIA. (Zaúčasti 86 členů. Omluvili. sleJ k,ol.šrůtek lIJ Zemánek.
V&'nous~hůzi ,z:aháji[o 9'30 hod. piře'd::edaIng. Sůl'a uvit:fuLímvšech přítomných a
1J<lsmrtoouV!Z:pomínkou
na zemřelé kolegy: Krát.kého, Bukovského a O}]otě,kwrou vyslechli
-pNtomní stojíce. Nato pooád'al kol. Ing. Tfu:nu, aby přednesil svůj l'lCferát o pooemkovém
katastruna Slovensku; jelhlomjímavá přednáška by[a sledováoo. se zájmem a odměněna
potleskem. - Po mvrhu kol. Vi:1Cka.
bylo odl Čitenízápisu 'z poi'lední valné slchůze upuštěno
a zá.pis jednomyslně schváH.en.Poté přednesl kolega Ing. MikUJ1a'zp r á v u jedl Th a.t e lg k o u. Zástupci spollku zúčas,tnili se vSech akcí, jež byly podnikány vr~holnými organísacemi, t. j. Vys. Svazem, Stavovskou Rudou a Exekutivou veif. zaaněstnJa.rucft.ÚspoT'IlJá
opaJlJření,jež kxutě postrnhlaV1eěkeréveifejné zaměstnance 11 mezi nimi úřednictvo s. vySiOkoškolslkýmV1Zdělánímz·ejmétna,
přes to, 00 hyiLapředv~dána, pře.ce jen plfukvapilai,a to
zV'láště pokud se týká vánočního příspěvku. &truhoo vrcholnýlch organisací byLo docíliti,
wby oo.přúště n~y[{) jednáno o státních zamě;;,tnancích bez jejioh (lá,stupců, čehož podie
posliedních ,z:p'rávse u rněkteJrý~hčlenů viLádyslkuteČlllědosálhlo.- Práce spolroová je v poslední doibě stále, obtí~něj~í, ale bylo by chybou - i s ohledem n:acJhaJbévýsledlky. ji~hZ
se podařilo organ~s:aoímJdosíci -. 'ZJlJehodnocovatipráci org-anisaiČní.N:1JOpakbylo by
:IniOOno
příčiny neidi08ltatleičných
úspělchů 'hledati v roztříštěuosti org-anisaiínídnes všeobecně
pociťované! Olmlnosti 2ópo,slední &fuY' vynu1Mysi s-pojeníčelnýcJhmganisaci, sdružujících
vysokoškolsky VlZd~é
Ú!ředni'0tvo(VysokOiŠkolskýSVa,(l,Svaz čs. soudiců, OeBlkýústřed:ní
spo1ek vysokoškolských. učitelů I<t ISpolek ministe,rskych úřednílků konceptní sJ.UlŽby)pro
hájení spol~čných zájmll",kterýžto fakt nutno 'Zvlášitěv twto ,chvíli v:řelJeivítatí. - Ve
SV'a:zuspolků inženýlrů 'Zeměměř. je náš spolek zastoupen šesti delegáty. - V upllynulém
spr:l,vním obdolbí jedruíJnJoIby~oo ,refOTlIlěstudia Ve dvou komiswh.První 'z nJiClh
byla svohána V' rámlci SIA. aJ ~y v ní zastoupeny vš,echny odIbory Ť!oohnické.Jed!ná.ní, jež bylJa.
"VY'"0lá.na
polemikami přední~h pl'llJoovillkůtechnickýtclh, obí'rala se reformou studia .!technického, a to illIejenpoV1šecooě,ale též některými pOlž.aoovkyspl8ICielními.
Pro nás ,1e (l&jímavo, že tato komise vyslovila souhlas s našim :požadavkem rozšíření zemělIněř.studiJa llI1
osm semestru. DrU!hákomise, to 'zv. U~lšípOI'adiníIk:omíse pro reformu ..zelněměř. s,tudia,
by[a ustaVlelnapři vysoké Bkole,speciálních nauk [lla, českém vys'okém l1lčení te<funickém
vPra;ze. Zde zástupci profesorského sb<>ruzmíněné vysoké školy, Mailů, v jichž resortu
jsou zaměstnáni měř. Úředníci a zástupci zeměměř. spolků, projednali jednotlivé návrhy,
pokud Iby bylopotiíeibí 'leměměř. studium doplrniti a prohloubiti. V obou komisích zastupoval srpo[ek 1. jedmtel.
Vládním nařizenímč. 60 'z, 10. červenCe 1931, vyd!aným 4. srpna 1931, byly korncipistům ve státních měř. službách a komisařům v měřické službě, podléhajícím minísterst~
finruneí,předJe:DSlÍiI1Y
t. zv. us,tanoyoV\WLresp. povyšovací 7Jkoušky.. Není be(Z'Lajimavost1,
že tyto pOyYšovací'Zkoušky jsou SitillJnoveny
výhradně v resortu finallJčním!~oněvadž <1?í
do té doby nebyl vydán zkušelmi řád zkou!lek,-zasla[ spolek ministerstvu fln!lllllcídOPIS,
v němž jest žádáno o urychletné vydání zkušebního řádu s event. úlevami pro kolegy
koncipisty, jímž právě !končí období přípravné sluŽihy.
.
Memorandum, j'elž spolek hodlá v nejbliJZšídoibě předlo1žitimin. financí, vyžádU[y Sl
odbočky k doplnění.
Koncem roku 1931 čital spolek 401 člooa; '1. toho v ČecMch 179, na Moravě 112,
na Slovensku 95 a 00. Podk. Rusi 15 člernů.
Jednatelská zpráva. byla jednomyslně [>Chválena.
Z:právu
po,lkladní
přednesl za nemocného (přítomného) Ing. Škopka kol. Ro'l,iňá.k.Příjem v r. 1931obná.ší Kč 19.869'05,vydání Kč 11.868·5(),takže jmění k 31. :prosilllci 1931čini Kč 8000'55, jež podle zprávy přehližitelů účtů, ktwou podal Ing. Hava,
se,stává z tě'chrt<>
částek: U pošt. šek. úřadu v Pra.ze Kč 4680'75, na knížce apod'.VJe'8trakonicíoh K:č 3166'95 a lll\- hotovosti Kč 152'85. NáVrh na schvá1Leniz{Hávy pokladní a uděleni absolutoria schválen jednomyslně. - Pro rok 1932 stanoven členský příspěvek opět
ye výši 50 Kič.
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Vol lba v Ý bor u. AklalJJllacíbyla jednomyslně Behválelna ka.ndldátka seSltavená
výborem: Předseda Ing. Kavalír; místopředseda. Ing.ěrůtek;
I. jedna-tel Ing. Mikula;
II. jednatel Ing. Menčík; pokladník Ing. Dr. MalŠlelk;
'zapisovatel Ing." Šu1c; členové VýIOOru
Ing. Ra.jtr, Jenček; ná:hradlníci Ing. HiLaváček,SucMlIlck; přehHžitelé účtu Ing. Klepátek,
Sakol.
Do smírčího soudu 'Zla t kol. KTátkého ,bytlzV101en
kol. Novotný oz Uh .. II.ra.<lliště; do
VysokO\Šk(),lského
SV.lliZU
vyslán kol. Meněík a do Svazu spolkfi 7.eměměř. inžJell1ýa'ů
kol.
Mikula a Roziňá,k. Duvěrníky jednotlivých pI1acovnÍ;0hskupin zvoleni kol. čtm:náJl:, Mrázek a Valclm.'
Po skončení volLebpOldiěkoV'a.l
kol. M:aJříkodstupujícímu pIŇw1sedovii ostatnÍllI1!ělenum výboru za obětavou práJci ve spolku, cOiŽ bylo shromáJždělnímkvÍ;to,vánlopot1eskem.
Vo ln é n á vr h y. 1. Sahválen návrh slovenské odbočky na' vyloučení pěti Menu
v d1ůs1edku§ 6, odst. 4.spoilk. stan()'V.
2. Spolelk zakročí po do~od~ sel Spolkem čs. zeměměřičů, rubYlbylo UIIlJJOžnooo
dosáhnouti inž. títuluoněm kolegům. kteří nerp,oWi složiti odlbůrnou- &táJtnízkoušku do
30. Hsltopadu 1928.'
'
"
'
"
,'.
3. Minisiterstvu fiiJJancí,bude přfeffiožen:a.žádost, aby nep!řijímalo do mě,řické služby
cÍ;zince, pokud jsou uchazečii-tuzemci, a zá,rov,eňministerstvo vniltra bUldieupozorněno, že
cizinci domáiliají SICpř:iznánístátního oibčans,tvijen za tím účelem, IJ.bymdhdi býlti piřijlati
do státní služiby.
4. Návl1h, týkaljící se vyhotovování Slnímků azadaválllí prací a1koiJ'dnkh,!byl ponechán výboru k upravení v dohodiě s navrho,vlatelem.
5.,NáWhu prro z,řír.lenípmcovních skupin bylo vyhověno volbou důvěrníkfi.
6. Výbor spolku bude prostřednIctvím' Vys,okošk. ISvazu domáh31tise toiho, aby těm
kolegům, l\Jtiefinebyli jmenováni j,enom P'I'oto, že 'z rodinných duV'od'Ůse ne)llQhli přestěihov,ruti.hylo vyš1ši místo propfijiSeno s ponechálllÍÍnna slu!žetbnímmístě.
7. VýlbOotspollku požádá ministerstvo financí, aby oihnooy,.,ktleltéjsou preliminovány,
byly také skutečně vypláceny a dále, aby Mailům byl dodán dostatečný počet výtiskft
inSJtru~císohOOdem ll8l kolegy. kteří se mají připravovatli kezkouLŠce.
DosILoV'em
odlstupujícího piíedsedy skončéna valná s'chůze o 12. hoď. Zia,pSial
Ing. Šulc.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 5. března 1932.
Po schválení protokolu o poslední schůzi podal pokladník ing. Pa y e r zprávu
pokladní, podle níž stav spolkového jmění ke dni 6. března 1932 je následující:
1. Hotovost v "Pošt. spořitelně" Kč 2787'05. 2. Na vkladnkh knížkách peněžních
ústavů Kč 4062'90. 3. Dlužné členské příspěvky Kč 6050'-. 4. PoWedávky na předplatném Kč 3036'35. Celkem Kč 15.936'30.
'
Pokladník čte jména členů, kteří pře,s důrazné upomenutí nezaslali ke konci února.
žádné splátky na svůj dluh. a navrhuje. aby byli valnou schůzí vyloučeni. Ing. S o u č e k
doporučuje, aby částky byly vymáhány právním zástupcem, a nabízí. že obstará předání záležitosti advokátovi. Tento návrh .byl schválen. Pokladník oznamuje, že po
srovnání příjmu a vydání a po přičtení sm~uvených Kč 3'- vychází cena ročníku Zeměměř. Věstníku na Kč 29'-. Dále oznamuje, že redakce žádá za povolení částky
Kč 100'- pro zřízence knihovny čes. techniky 'za pořádání knihovny Z. V. Odměna se
povoluje. Za nové členy byli přija,ti: Staillislav Ledabyl, Ing. Václav Staněk. Ing.
Gregor ěišolin.
Nato čte předseda prof. Pe tří k poděkování z rektorátu čes. vys. uč.. techn.
v Praze za dar. který byl na podnět Spolku čs. zeměměř. sebrán na zakoupení řetězu
děkanovi vys. škol. spec. nauk. Dále čte zprávu brněnské odbočky o volbách funkcionářů a konečně resoluci brněnské odbočky, týkající se zeměměřičů u Ag-rárního a Zemského úřadu v Erně, jež bude valné schůzi doporučena k přiletí. Pak bylo Jednáno
o volbách. činovníků a rozhodnuto, že vYBtupující členové výboru, redakce a redakční
rada, revisoři účtů a vystupující delegáti do Svazu spolku budou navrženi znovU.
Zpráva o valné schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 6. března 1932.
Předseda prof. P e tří k zahajuje o 9. hodině schůzi konstatováním, že o pfil 9.
hodině nebyl přítomen předepsaný počet členů, vítá přítomné a sděluje, že svou neúčast omlouvá Ing. S o u č e k. Od čtení protokolu o poslední valné schůzi bylo na
návrh Ing. Kr e j z y upuštěno s poukazem na to, že zpráva byla otištěna v Zeměměřičském Věstníku.
Zprávy funkcionái'fi zahájil zástupce jednatele, Ing. Š v e c, který referoval o činnosti Spolku v uplynulém roce. Po něm přednesl pokladník Ing. Pa y e r zprávu pokladní za rok 1931, jakož i rozpočet na rok 1932.
Cena ročníku Zeměměř. Věst. ,za rok 1931 pro členy Spolku inženýrů stát. měř.
služby byla stanovena na základě tohoto srovnání:
A. Příjem:
Kč 5.016'1. Inserce v r. 1931
Kč 1.018'05
2. Separáty aut<>rfi
Kč 6.034'05
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B. Vydání:
1. Tisk ,'polygrafie"
v BI1ně,štočky,
separáty,
píry, obálky atd.
. . . . . . . . . . .
2. Autorské honoráře
.
3. HODlO'rářredaktora
.
4. Honorář administrátora
Rozdíl součtů od A. a B. činí
. . .
Tisknuto
bylo celkem 1000 exemplářů,
exemplář
k tomu smluvené

Kč 25.096'Kč 3.935'25
Kč 2.000'Kč 1.000-Kč 32.031'75
Kč 25.997'70

. . . .
"
. .
Celkem

Kč
25'99
Kč
3'Kč
28'99
zaokrouhleno
dává
.,
.
Kč
29'Mjr. Ing. S o c hor sděluje, že s kol. Rum 1e m shledali všechny položky řádně
doloženy, a navrhuje,
aby zpráva pokladní byla schválena,
což valná schůze jedno.
myslně učinila. Na dotaz Ing. Peň á z e. jak hodlá výbor naložiti s liknavými dlužníky příspěvků, sděluje předseda, že podle usnesení výborov& schůze budou dlužné příspěvky vymáhány právním zástupcem.
Za nepřítomného
a dmi n i str á t o r a a ·za r e d a k c i Zeměměř. Věstníku podal
zprávu Ing. R ů ž í č k a. Admínístrátor
konstatuje, že v roce 1931 přibylo 42 odběratelů.
Jich počet byl by V1šak daleko větší, kdyby kolegové z řad civilních geometrů projevili
větší zájem. Rovněž odbočky Spolku inženýrů stát. měř. služby v Oechách a na Slovensku by mohli získáním. nově !llastoupivších úředníků
počet odběra.telů našeho odborného časopisu zvětšit. Redaktor sděluje, že ve vedení listu nenastaly změny. Zavedena byla nová rubrika "K r o n i k a ", do níž by měli přispívat hlavně starší kolegové. Redakce má snahu rozsah časopisu zvětšit a žádá. proto, aby kolegové různých
oborů posílali příspěvky o své činnosti. Redakce žádá, aby výtky. jsou-li jí nějaké činěny, byly doJoženy a aby byly věcné. Ke zprávě redaktorově připojili poznámky 1~1g.
M i k u 1a a Dol ež a l.lllg.
B e n e š poděkoval redakci. jménem Klubu měř. inž. hl.
m. Prahy za vykonanou práci.
Nato bylo přistoupeno k volbám. Prof. Pe tří k navrhuje, aby byl zproštěn předsednictví a projevuje ochotu pracovati dále jako člen výboru. K tomuto projevu promluvil Ing. B e ne š a požádal prof. Petříka
aby od resígnace upustíl. Předseda nato
přerušuje schůzi, aby se valná. schůze poradila
o kandidátech.
Po novém zahájení
ujímá se Ing. B e n e š znovu slova, oznamuje, že prof. Petřík se uvolil zástávat ještě
tento' rok předsednictví
s podmínkou,
že výbor připraví pro příští valnou schůzi kandidáta, který by funkcí předsednickou
převzaL Vystupující členové výboru Ing. Pudr,
dr. Ryšavý. Ing. švec, Zuklín, Fiker byli zvoleni. 'znovu. Rovněž ze Svazu vystupující
kolegové: prof. Petřík, Ing. Růžička a Ing. Souček, jakož i revisoři účtů Ing. Ruml
a Ing. &ochor, byli znovu zvoleni. Redakce i redakční rada byly schváleny v dosavadnimsestavení,
Pak bylo přistoupeno k projednávání
volných návrhů. Lng. Peň á z
žádá za brněnskou odbQčku, aby Spolek podporoval oprávněnou snahu měřičských úředníků Agrárního úřadu a Zemského úřadu v Brně za úp,ravu systemisace a ukazuje na
vlastních 'zkušenostech, jakneutěšené
je postavení zeměměřičů u Zemského úřadu. Návrh
Ing. Peňáze byl schválen a výboru bylo uloženo, aby obstaral expedici podání a separátních otisků Zeměměř. Věst., kde jsou stížnosti obou kategorií
uvedeny. Kolega
Dol e žal žádá, aby Spolek čs. zeměměřičů pamatoval při intervencích na snahy země·
měřičů v resortu min. železnic.
Posléze navrhuJe Ing. Kr č m á ř,aby
Spolek při příležitostí
250. výročí vydání
knížky Šimona Podolského z Podolí ,,0 mír á c h zem s k Ý c h" požádal Oes. Maticí
Technickou. aby spisek vydala v přetisku, což bylo jednomyslně schváleno.
Po vyřízení
volných návrhů
ujal se slova koL Ing. Va c e k, aby promluvil
o z k u š e n o s tec h, z í s k a n Ý C h při měř e n í v zdá 1e n o stí s P o u žit í m W i I·
d o v y hor i z o n tál n í 1a t ě. K přednášce přípojil několik poznámek Ing. K a val í r
a doporučoval pozornosti našich kolegů zejména pokroky učiněné v nepřímém měřeni
vzdáleností ve švýcarech.
Hojně navštívená schůze byla skončena doslovem předsedy o 11. hodině.

Zákony, předpisy a normy měřické.
Náležitosti geometrických (polohopiSiIlých) plánů vzhledem k § 14, odst. 3. kat. z.ák.
Výnos min. fin. č. 14.724-1II/6 z 10. února 1932. Poněvadž vznikly pochybnosti
o tom,
je-li třeba dokládati geometrické (polohopisné) plány prohlášeními st.web. úřadů podle
§ 43, bodu Alh, vI. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n., í v takových případech, kdy zákresy nových dělících čar v těchto plánech přesně souhlasí se zákresy hranic stavebních míst,
jak jsou navrženy ve schvá.lených a platných parcela,čních (rozdělovacích)
plánech, jejichž ověřené snímky, opatřené schvalovaci doložkou, obdržel katastrální
měřícký úřad
podle ustanovení § 55 kat. zák., resp. § 45 cit. vI. nař., sděluje ministerstvo financí toto:
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Doložku stavebního úřadu I. stolice, připojenou na parcelačním (rozdělovacím) plánu,
že navržené rozdělení pozemků na stavební místa bylo schváleno. lze považova,ti·za průkaz, že dotčené rozdělení skutečně bylo po,voleno (§ 14, odst. 3, kat.zák.).
Obdržel-li
tedy katastrální měřický úřad podle ustanovení· § 55 kat. zák., resp. § 45 vI. nař.
Č. 64/1930 Sb. z. a n., snímek dotčeného parcelačního (rozdělovacího) plánu
samozřejmě i s řečenou doložkou - nemá požadovati, aby g-eometrické (polohopisné) plánv
pro zápisy takových stavebních míst byly ještě dokládány prohlášeními podle ustanovení
§ 43, bodu Alh, vI. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n., pokud ovšem zobrazení rozsahu a tvaru stavebních míst na geometrických (polohopisných) plánech souhlasí se snímkem parcelačního (rozdělovacího) plánu.

Projevy členstva.

Potřeba směrnic pro zhotovení kopií katastrál. map a výpisů. Na poslední vaJné
hromadě Spolku inženýrů státní měřické služby v Praze byl podán kol. Ing. B. Pourem
.volný návrh, aby ministerstvo financí bylo požádáno o vydání jednotných směrníc pro
všechny instance svého resortu o vyhotovování kopií, výpisů a opisl1 z k.atastrálních
operátl1 ve smyslu § 8 katastrálního zákona. K návrhu tomuto, zejména pro mladší kolegy sympatickému, upoq;orňuji přítomné této valné hromady na další absurda, jsoucí
v nynější praxi, která by· byla nUIDa odstraniti v zájmu úředním i stavovském.
Jisto jest, per analogiam § 51 k. z. a § 42 vlád. nař., že kopie katastrální mapy
na objednávku i k účelům úředním, musí býti vyhotovena jediné měř. úředníkem, který
mimo to splňuje i podmínku ustanovenou odst. 11. § 8 vlád. nař. V důsledku toho měli
by býti vyloučeni úředníci kancelářští, oficianti a pomocní technikové u všech úřadů
výkonných a u archivů map katastrálních a u ústředního úřadu. u kterého jsou přechodně katastrální mapy a operáty uloženy pro úřední potřebu, i akordanti bez zeměměřičského vzdělání. To se v praxi však neděje. Tak u výkonného úřadu nesmí býti vyhotoveny měř. inženýrem kopie plánů o více jak 20 parcelách, nýbrž takovou větší objednávku třeba zaslati archivu map katastrálních, kde tutéž kopii vyhotoví k účelu tomu
osoba nekvalifikovaná. Civilní geometr musí zaměstnávati kandidáty jeho stavu, a jen
ti, nebo on sám, smějí vyhotovovati kopie mapy. aby zde byla dána záruka odborné práce.
Ale ani tito nesmějí vyhotoviti si větší kopii než do 20 parcel. Větší práci musí objednati
u kat. úřadu, který tuto objednávku postoupí archivu map; po vyří'zení obdrží civilní
geometři kopii, která má sloužiti za podklad znaleckých posudků. ke stanovení přesné
výměry pro. trhové smlouvy a jiné práce technické. vyhotovenou však jen kancelářskou
silou!! Sebe důkladnější prohlídka kopie a.rchivem nenahradí odborné zhotovení. obzvlášť, když prohlídka se děje za·se jen kancelářským úředníkem. Se zřetelem na tato
absurda je nutno odstraniti nynější praxi a tuto přizpůsobiti smyslu a duchu nového
katastrálního zákona.
K druhému bodu návrhu Ing. Poura, aby byli ze zhotovování kopií vyloučeni
všichni přednostové a vedoucí úředníci a umožnili tak zhotovování honorovaných kopii
mladším úředníkům u těch úřadů. u kterých se tak dosud neděje, apelujeme sami na
přednosty těchto úřadů, aby již sami, z kolegiality, přidělovali. též zadávky svým podřízeným kolegům.
. •
My, mladá generace, jsme zavázáni kol. Ing. Pourovi za uvedep.inávrhu před povolané
kruhy, neboť od vydání jednotných směrnic si slibujeme občasný vedlejší příjem, který
v nynější krisi platové a v důsledků vyloučení nás z ochrany nájemníků a z levných
bytů ve státních domech je nám velmi vítaný.
Ing. V. B. M.

Zprávy osobní.
Osobní změny ve stavu měř. úředníků poz. katastru (v lednu a únoru 1932): I. P ř 1jat i za měř. koncipisty: Ing. Kamil Hornig (Galanta) a Ing. Vojtěch Szego (Komárno).
II. Jme n o v á n měř. kom. Rudolf Kolier (Trenčín, i. k. v.). III. V y s t o u P i I i ze služby:
Ing. Boh. Souček (Košice, i. k. v.), Michal Ivančuk (Košice, k. m. ú.) a Nikolaj VarvMov.
Právo k užívání stavovského označení "Ing." nabyli kolegové: J. Knob v Ba.rdějově. K. Malý v Praze.
Tiskový fond vykazuje potěšitelné zVýšenÍ, Nově přispěli pánové: Ing. Vlad. Vilímec 20 Kč, Ing. Jar. Payer 50 Kč, Ing. Hugo Šrůtek 20 Kč, K. Rosenbaum 20 Kč.
Ing. A. Sokol 60 Kč, Ing. Jos. Křovák 100 Kč. Ing. Ant. Lukáš 20 Kč, Ing. Fr. Mužík
50 Kč, Ing. A. Boháč 20 Kč, Ing. T. Buchinger 20 Kč, Ing. O. Neužil 20 Kč.. Ing. St.
Suchánek 20 Kč, Ing. B. Augst 20 Kč,· Ing. Fr. Lev 20 Kč, Ing. V. Kolomazník 20 Kč,
Ing. A. Novotný 10 Kč, J. Tůma 10 Kč a Ing. J. Tejlek 10 Kč; J. Doškář, V. Kolman,
~ng. 19. Háva'r Ing. Otto L3;.cina,Ing. T. Kle~~ček (po druhé). Ing.•K. Malý. Ing.. V. HáJek, Ing. F. 'acek, J. Praza~, Ing. D. Hlavacek, Ing. Dr. F. Masek, Ing. J. Mlkula a
Ing. P. Potu žák a 10 Kč, Ing. F. Stefek. Ing'. A. Košťál a Ing. J. Janele a 5 Kč. PřL
bylo tedy k dosavadnímu posledně v čísle 1. vykázanému obnosu per 2206 Kč celkem
655 Kč. Stav tiskového fondu 2861 Kč.
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