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Snelliův úkol pro kouli.
Dr. Jan Schnster ..

1. Řešení metrické.
Pan S. Gtinther udal v práci: "Das Pothenotsche Problem auf der

Kugeloberflache", Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie, sv. 34, 1904,
biquadratickou rovnici pro určení cos2 vzdáleností stanoviště pozorovatele od
základních bodů. Zde chci ukázat, že
lze úkol převést na quadratický dle C
cos2• Dány jsou a, b, c, úhly cp, 'l/J, OJ

a hledáme x, y, z. (Viz obr 1.)
VYjádřím stranu a z trojúhelníka

BOP:
cosa= cosycosz + sinysinzcoscp (1)

a pak z trojúhelníků A P O a A P B
úhly /Xl a /X2

sin z sin 'l/Jsin /Xl= -- ---
sin b

sin y sin OJsin/X2= - ---
sin c

Tyto dosadím do rozvinuté rovnice
cos /X= cos /Xlcos /X2- sin /Xlsin /X2,

kterou napřed přetvořím tak, aby obsahovala jen siny, když druhý člen zprava
převedu vlevo a umocním, při čemž se zruší součiny čtverců sinů:

sin2/X - 2 sin /Xlsin /X2cos /X- sin2 /Xl- sin2 /X2= O.
Dá tedy dosazení hodnot (2):

• 2 2' . sin 'l/Jsin OJ cos /X_ sin2 z sin2 'l/J _ sin2 y sin2 OJ
sm /X- sm y sm z . b . .' 2 b . 2 C = O.sm smc sm sm

Provedeme-li týž úkon v rovnici (1), nezruší se součiny čtverců sinů,
nýbrž vznikne

sin2 a + 2 sin y sin z cos a cos cp - sin2 z - sin2 y + sin2 y sin2 z sin2 cp = O.
Z obou posledních rovnic vylučme dvojnásobné členy, což dá

• 2 • 2 sin'l/J sin OJ sin2 cp • 2 sin'l/J [Sin'l/Jcos cp cos-a I sin OJ cos /XJsm ysm z . b . cosa-sm Z-.-, b- . b I .sm sm c . sm sm sm c

(2) A
[

Obr. 1.

1930/1



• 2 sin Cd [Sin Cd cos q; cos a , sin 1/Jcos a] +-sm Y-.- . T. bsm e sm e sm
, . sin 1/Jsin Cd cos a+ sm2 a coSa.cos q; + sm2 a . b ' - Osm sm e

'2 • 2 sin2 z [1+ sin e cos a sin 1/Jcos q; ]sm ysm z--'-a- . b . -sm q; sm sm Cd cos a
_ ~ina'!J[1 + sin ~ cos ~ sin Cd cos q; J+ (3) .

sm2 q; sme sm 1/Jcos a

+ .~ [sina a+ sina a ~os a ~osq; sin b sin cJ = O.
sm2 q; sm 1/Jsm (tJ cos a

Zavedeme-li tedy označení
___ 1__ [1'+ sin e cos a sin 1/Jcos q; ]

e1 ' 2 • b •sm q; sm sm (l) cos a
f =-~ [1+ sinacosbsinwcoS1/JJ
1 sin 2 1/J sin C sin 1/Jcos fJ

..1 [1+ sin ~ cos ~sin q; cos (tJ ]

g1 = sm2 Cd sm a sm 1/Jcos r
1 [1' sin b cos a sin Cd cos q; ]e2 = . 2 + . . .1,sm q; sm e sm 'I" cos a

fa= .~ [1+ sin ~cos ~ sin q; cos 1/JJ
sm21/J sm a sm (tJ cos (J

=__1_ [1 I sin a cos C sin 1/Jcos (tJ J
ga sin2 Cd T sin b sin q; cos r
___1_ [, a + sina a cos a cos cp sin b sin CJe - . 2 SIn a . ./, .sm q; sm 'I" sm (tJ cos a

f = -. ~- [sin2 b + sina (J ~os b C?S1/J sin e sin aJ
sma1/J sm (tJ sm q; cos (J
1 [ . 2 I sina r cos C cos (tJ sin a sin bJ

9 . a SIn C T ' . .1, 'sm Cd sm q; sm 'I" cos r
platí rovnice

(sin2 y - e1) (sina z - e2) -= e + e1 e2 I
(sina z - /1) (sin2 x- la)= f + Ida (4)
(sina X - g1) (sin2 y- g2) =g + g1 g2,

které vzniknou ze (3) cyklickou substitucí.
Když v prvních dvou vlevo osamotníme sin2 z a pak odečteme, bude.

f - - e+ e1 e2 _ f +Id2
1 ea-'2 '2.j!'sm y- e1 sm X-/2

Dosadíme-li sem ze třetí rovnice (4)

S'n2 1J _ g + g1 g2 + 9
I ;:J-'2 2'sm x-g1

bude f1 _ ea= (e T e1 e2) (sina x -;- g1) f + fda ,
9 +91 e1+ (ga - e1 sina x sin2 x - f2

(e -+ e1 ea) (sin2 x - 91) (f1 - ea) sin2 x +/ + fa ea
t. j, (9a - e1) sin2 x + 9 + g1 e1 sin2 x - /2 --
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nebo po rozvinutí:
sin' x ffl (92 - el) - e - e292] + sin2 x ff(92 ~ el) + 9 (Jl - e2) +

+ e(f2 + 91) + ed191 + ed1l911J+ f9 +f91 el + 9f2 e2 - e9d2 =0. (5)
Pouhým rozdílem 1-- sin2 x se pak obdrží cos2 x.
Ostatní neznámé y, z pak plynou lineárně.
Tento výsledek ukazuje neudržitelnost názoru, leckde v literatuře pro'

jeveného, jako by úkol zpětného protínání v prostoru a na kouli byly stejné,
nebo schopné převodu jednoho na druhý. Neboť kdežto prostorový úkol
musí vždy zůstat bikvadratický, dal .se sférický snížit co do řádu. Nadto
poloha bodu na kouli zůstává ve varietě dvojrozměrné, kdežto v prostoru
jde o varietu trojrozměrnou, což jest okolnost tak závažná, že je s podivem,
že přes to byla přehlédnuta. .

2. Analytické feleni.
Analytická metoda má za úkol stanovit souřadnice stanoviště P ze

známých souřadnic bodů A, B, O. Tu ovšem nutno volit takovou soustavu,
aby v ní vystupovaly obě sou-
řadnice rovnomocně.

Označíme-li X, 1'; Z prosto-
rové pravoúhlé souřadnice bodu
na kouli, obdržíme z nich ihned
sférické souřadnice, kladouce (viz
obr. 2.)

X YŠ=-.z,1}=Z'
takže vedeme-li y kouli tři kQlmé
osy s průseky· S, H, Z s její plo-
chou, zvolíme-li bod Z za počátek
sférické soustavy, a vedeme-li
hlavní kruhy S Z, HZ, obdržíme
na těchto jakožto osách úseky a, {J,
uťaté hlavními kruhy PS, PH,
takže jednoduše Š= tg a, 1}= tg {J.
Pak ovšem hlavní kruh S H je
p'nrozenou hranicí pro použitelnost
této soustavy.

Přeneseme-li vše na zeměkouli, je Z průsek hlavního poledníka srov·
níkem, a je zeměpisná délka bodu P, kdežto zeměpisná šířka téhož bodu {J',
což jest úsek na hlavním kruhu mezi P a rovníkem, plyne z rovnice

tg {J' ---.:.tg {J cos r'J.,

již dá trojúhelník P Q S o stranách P Q = {J', Q S= 90° - a, ..q: PS Q = {J.
Zavedení této soustavy jako důsledku prostorové soustavy bodové se

mi zdá přímějším než jak to činí nHuebner" v nEbene und raumliche Geom.
des Masses" (Teubner 1895). .

Přisoudíme-li bodům A, B, a souřadnice označené indexy 1, 2, 3 resp.,
obdržíme bod P jako průsek tří rovin, z nichž každá odpovídá jedné vedlejší
krúžnici o středu A, B, a resp. a poloměru x, y, z resp .. ,. Je-li ještě R polo-
měr koule, bude .

X Xl + Y Y1+ Z Zl = R2 cos X
XX2 + YY2 + ZZ2 =Rllcosy
X Xa + Y Ys+ Z Za= R2 COS z,.
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Dělme tyto rovnice postupně součinem Z ZI1 resp. Z Z2, a Z Zs a označme
(l2 = 1+ s·+ 'TJi, ~k· = 1 + Sk2+ 'TJk2 (k -1,2,3).

'llm. vznikne', ježto R' .Xi+ P + Z2 = XklJ+ YklJ-;- Zk2,
SSl+ TJ'TJ1 .- (l(l1 cos X = - 1)
SS2+ TJ'TJ2 - (l(l2 cosy = - 1
SSs + 'TJ1]s- (l(ls cos I! = - 1:

Řešení těchto lineárních rovnic pak už je samozřejmé.
SO - (1]2-1]s) (lI cos x + (1]3- 1]1) (l. cosy + (TJl - 1]2)(ls cos I!

1]0 =(Ss - S2) (lI cos X T (Sl - Ss) (l. cos y "I (S2 - Sl) (ls cos I!

Sl> TJI1 - (lI cos 0/
0= Sg, 1]g, - (l. cos Y .

Ss, 1]s, - (ls cos I!

3. Druhé řešení analytické.
Právě uuané řešení je nepřímé, navazujíc na vzdálenosti dříve stano~

vené. Ale je možný i přímý postup.
Vyjděme zase z obr. 1. a uvažujme trojúhelník B GP, z něhož pro stranu

a= B G plyne:· )
cos a= cos y cos I! + sin y sin I! cos p. (8)

Plocha trojúhelníka B PS, kde S je střed koule, činí

(BPS) = ~R2 sin y
a objem čtyřstěnu J3GPS roven

T 1 (BPS) 2(GPS) . RS. . .=3 '. R smp=lfsmysml!smp.

Odtud pak ihn~d vidíme~ že
x Y Z 1

sin y sin I! sin p = Xg Y2 Zg RS'
Xs Ys Zs

Když pak nahradíme cosiny jejich analytickými výrazy, obdržíme z rov~
~~ . I

R2 (X2Xs + Y2YS + Z2ZS) = x Y Z
=(XX2+ YYg +ZZ2)(XXS+'YYs+ZZs) +R Xg Yg Z. cotp.

Xs Ys Zs

S TJ 1
(S2~S + 1]2'TJs+ 1) (l2 == (SS. + 1]1].+ 1) (SSS+ 1]1]s+ 1)+ S2 1]2 1 (l cot p.

Ss 1]s 1 (9)
Zaveďme nové neznámé:

SSl + 1]1]1+ 1=U(l )
.SS2 -t'TJ1]9 + 1 = v~
sSs T 'TJ1]s+ 1=w(l.
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Označme L1 determinant levé stran.y rovnice, ~k minory patřící k prvkilm
;k' 1)kminory k 1Jk, ak minory patřící k jedničkám, při čemž odpovídá k řádku.
Pak se (9) přepíše na

(;2;S + 1JlI1JS+ 1)('2 ' ('2VW + ~ cotp [(U~l + V~lI+ w~s) ~l +
+ (ulh + VtJ2+ wtJs) tJl + (Ual + Vat +WaS)tJl],

;2;S + 1J21Js+ 1 =vw + co~p [U1i~ll! + V.1i~j~2 + W.1i~l~S] I
a podobně 'cot 'I/J[ ]' (11)

;S;l + 1JS1Jl+1=wu + --;;:r- U.1i~2!1+ V1i!22 + W.1i~2~S j
C~ID[' 2];t;lI + 1J11J2+ 1=UV+ --;;:r- u.1i~S~l + v.1i~s~s + w.1i!s ,

kde se .1i vztahuje vždy na tři členy, sčitanédle ~, tJ, a·
Řešení lze provést tak, že ze druhé a třetí rovnice určíme v, w jako

funkce veličiny u, jež jsou zlomky o stejném jmenovateli, jejichž čitatel i
jmenovatel jsou kvadratické. Dosazení obou hodnot do první z rovníc (11)
dá tedy pro u rovnici stupně pátého. .

Tedy máme:
v- - asus + (ma + ascs-asclI)u + mSC2 - mllcs "
- u(u+c2+bs) ,

- as US + (m2 + aa b2-e- as ba) u + '»tg ba - ms b2 .(12)
w-----------------

- fA, (u T C2 + ba) ,
u5 al + u4 { a2 aa + 2 al (c2 + ba) - bl aa - Cj all - ml }++ US{(ms + a2 Cs- aS(2) (bl-all) + (mli+ as bll- all bs) (CI- as) +
+ (Cj+ bs) [(Cli+ ba) al - aSbl- allcl - 2mj]} ++ US{(ma +a2cS--aScs) (mli + aSb2- allbs) + (mSc2-mjCS) (bl- all) +

+ (m2 ba ~ b21ns) (CI - as) + (Cli+ bs) [bl (ms + allcs - asclI) +
, + CI(mli + as bll- all bs) - ml (C2 + bs)]} +
+ u {(mSc2 - mllcs) [mli + aSb2 - asbs + bl (Cli+ bs)] +
-r (mli bs - bllms) [ms + all es - aa Cs.+ CI (Cs+ bs)]} +

+ (mScS-m2cS) (msbs - b2ms) =,0.
Při tom zavedeny zkratky:
cotp s cotpal = --;r- .1i~1 , bl = -r.1i~1~1I, cotp

CI=~ .1i~l~S'

cot'I/J
Cs- --;r-.1i ~s !s,

cot ID cot ID _ cot ID s
as=--;r- .1i!S!l, ba= -;;:r- .1i!s !1I, Cs- --;;:r-1i ~s, ms = ;1;1I+ 1J11J1I+ l.

Když pak řešíme (10) dle ;, 1J, (', obdržíme
; [u 31+ V32 + was] = - [U~l + v~s + w~s]
1J [U31 + Va2+WaS] =- [UtJl + Vl)2 + wtJs]'
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Bé8umé. Le problemede Pothenot llphériqlle. (Extrait de l'article pré-
éédent.) L'auteur repren,d 1e p'tobleme résolu par M. S. Gňnther dans le mémoire: "Dos
Pothenot'sche Problem auf der Kugeloberflliche." Sitzllngsberichte de l'Acad. a Munich,
vol 34, 1904, qui est parvenu a une equation biquadl'atiquepourle carré du cosinus
d'une distance inconnue. En se servant de tl'ois equations au !ieu de deux, c'est qu'etait
le cas dans les recherches antérieures, l'auteur a reussi a reduite l'ordre du probleme
d'une moitié.

Dana la deuxieme' et la troisieme partie l'auteur a ajouté ladetermination ana-
Iytique de la position de l'observateur en fonction de~ coordonnées de trois points fixes
-et des angles de vis ion. Le probleme direct exige la résolution d'uneequation du
einquieme ordre.

Školní geografické mapy v ~usku.
Ing. Ř. Musodn.

Před: světovou válko-u bylo vydárváJni ~oografickýclh m.ap v rukou sou-
kromých nak1ad~telstvi, předierv:ším:fy I I }i n a K TI:e b ,e1, a Vi poslední době
též Ma r x, Syt i n a j.Fa II j i n dlouhou dobu biyla jediným nakladatel-
st,VÍJnI,vydávajícím nástěnné mapy a zeměpisné atlasy různého o'~u. Její
mapy hyly dosti dobré jak dle obsahu, tak i dle' provedení', apřim.ěřená
'cena dáv2Jla mo@ost velkého jich 'l'ozšířenÍ. V2Jdou jich bylo, že tyto mapy
nesledovaly dalšího l'oz,voje vědiy, provádě,ly Sie d[e prvotisku a proto brzy
se s,taly zastaralými a neodpovídaly požadavkům kladeným na ně školou.

Tohoto nedOstatku vyůžilo nakladatel\Ství K n e b e' lov o, j'e~ vlastně
.nemělo s,Vých vlastních vydáni, nýbrž jenom vydávalo německé' mapy
(Jydow-Haoonicht, DeooSl,Bamberg, Kiepert a j.) s ruskými nápisy. Při tom
Knebiel po'ž'adoval předem rec,ense lepších tuských geogrMu, takže jeho
mapy byly i dle obsahu i dle provedení značně .výše než' mapy I1jinské.
Proto již začátkem XX. století většina ško~ přešla v uživání ma.p Knebe-
loVých; jedině ID31Pyvl8Bitního Ruska vydávalo jak!o dříve naklad~telství
Iljinovo, ježto Německo nemělo specielníchruských map;

Mapy Knebelovy byly přece poněkud drahé, ježto hylyto jen lepší
německé mapy, jež i na Západě byly dosti drahé.. Tato oko~nost pomohla
Syt i n U! ovládnouti ruský domálcí trh, ježto' již staráJ fa Sytioov.a měla.
velkou agenturu, disponovala velkým kapitálem a k: tomUl, po'llž,ívajío lad-
ných způsobil! reprodukce, mohla vydlávati m.apy ve velkélIIl množst,ví a
několikrát lacinějine'ž Knebel. Vědie'C1téhodlnoty ale tyto mapy většinou
neměly, s výjimkou několika map; vydaných! v pos'ledn~ době před! pře~
vratem. .

Nejlepšími vydáními v Rusku v. tomrto ohledu byly be,z,e 'spOrnnmpy
Ma r x o v y. První jeho dilo - atlas' Pe t ,ri h o, který mohl úspěšně kon-
kurO'Vati s ne~lepšímlÍ a.tlasy na z,ápad:ě, ,obTátn na e:ebe pozornol3t ruské
akademie věd a dle nařízení ministerstva škiols,tví stal' se ih.nedl povinnou
poml1c.kou Ve všech. stáJ.tních' středních šk,oláJch. Ješte vě(ším 'd1~em hyLo
vydání veUrého vědeckého a,tlasu (d'l'e typu' A'ndréoh!o,' 8tilieTa a j.) pod
red'akcí prof. J, M. Š o k a l,sk é h o, jenž' i dopoStavad jest jediným atlasem.
tohoto dMu v Ri1JSku: Bohužel nástěnných map na.klaďat,elstv:Í Mar:toV"()
skoro ne,vyd3lvalo. Ostatní mrfstni naklad~telgtVÍ v Ruskw vyd!áNaly mapy
jen odedin:ěle a vetšinou tyto mapy neměly žádných přednosti Před! ost.at-
nimi, vyjma něImy- jich:Jáci.

Po převratu v r. 1918 nakladateas.tvi! Knehela a Maae zanikla. První
dobu nové mapy vů'ooc nebyly vydávány, a na trhu bylo lze nalézti jen
staré předvMečné I1jinské a Sytinské vydání, někdy ČllJst'ečně opraVleué.

fi
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Tyto poslední vydávalo býv. nakladatelství· Sytinovo, jež. bylo nacionali-
sováno ("Gosizdat" - státnínaldadatelstvi). Každému bylo jrusno, že tento
stav je abnormální, že je potřeba reorganiJs.a.ce,o čelllJŽzačaly! psáti všechny
odborné časopisy. Byla z,volena lSpecielní redakční komise za vedení prof.
A. Bor zo v a, jež se vyslovila pro vydáváni map j,edin.ě při Voj. země-
pisném ústave v Leningradě. Toto usITeSleníale nemohlo býti uskutečněno,
ježto Y. Z. Ú. ne:Ill'ě'~dostatečného za,řízení pro vydáníškolrrich map, a proto
se zatím od tohoto plánu upustilo aredakčni komise vzala na ,sebe dohled
na mapy, vydávané v mzných menších nacionaliSiOvanýchnaJdad.ate1stvíCih.
První vydiání koncem r. 1925 (orografická fy:sickáJnm,pa EVJ10pya mapa
polokouli) byly provedeny velmi pečlivě za osobrri redakce prof. A. B o r-
z{}v a a V. N i k i for {)va" náčelníka kartografickéhood!dělení V. Z. Ú.
Bohužel další vydáni postrádala již tohoto pečlivého proved:ení a byla za-
tiženaěas,to hrubými chybami a zčásti ani nezasluhují názvu školníd map.
Z větších vydání posledních let uvedeme náJsledujíc.i:

Po li ti c k á m a pa Ev ropy 1) - nástěn.ná ma..pa vydání "Geo~
kartprOO1" (geodeticko-kartografické odklělení při V. Z. Ú), r. 1927, měřítko
1 : 4,000.000. Pokud se týče povšechného provedení, uvádJíme, ž.e z'ale'z-
rrice často jsou vyznačeny vlnitou čarou a řeky naopak dlouhými pHmkami,
hranice jednotlivých autonomních částí SSSR. nejsou: všude' vyznačeny,
popis neodpovídá vždy Vý~namuobjektů. V"dietailním provedlení lze po-
uilcizati na tyto chyby,:

a) JsoUl vynechány někt'eré! duležitější ž,elemice, jako Smolensk~
Brjansk, Charkow-Dněpropetmvsk (býv. JekaterinQsla,v), Homel-Bach: ..
m:ač, Stavropol-Krasnoda.r atd. ,a několiK desítek jiných kra.tších, ale ne-
méně dllležitých;

b)' j:s.ou vyznačeny neexistují'CÍ žele'znice, ja.ko Homel-Cernigov,
Ura1sk-Ortenburg, Tamborv-Borisoglebsk aj.;

c) některé železnice maj'Í do'cela nesprávný !směr, jako Archange1sk-
Vologda, Žlobin..:-Mozyi1',Uljanovsk-'-Buhulma a j. a mnohé ž~leznic'e
záJpa.druchstáltů:;

ď) mnoho 'chyb v názvech měst (Ukov místo Lukov, Bonno místo
Bachml3Jč),li některých měst (sousedních) jména jsou vzájemně přeměněna;
situačně někte:ra; i Vlelmiduležitá města jsoU!'vyznaoona. někdly i na5 mm
(20 km) stranou proti jich skutečné p'olo~e (Novočer'kass!k, ·Vladik:avkaz,
Riga, Kaluga a mnoho j.);

e) jsou vynechané některé i splavné řeky (jako iíeka Boli:sť),jiné' jsou
vedeny docela. nes}»'ávně (řeka Sula. aj.), řleilmKuma, ~ďající do Kaspic-
MM jezera, ztrácí se na;mapě' a8 ve 10()km před jezereIIlJa půdL . .

Mapa evropské části ~SSR.2) '--- ,&peci~1rrimapa vydámí Vyš.
geodetického ústavu r. 1927, měřítko 1: 1,500.QOO, na 10 listech. :Mapa
vydána v: několika barvách, ale tyto b~rvy voleny nervhodně, takže
tato mapa nedálvá dobrého" přehledu, zvláště pokud lSe týč'<l'autonomtních
repuMik, ačkoliv mapa tato ne,se též náMv "Mapy adimilli8trativního
d'ěle,rri,SSSR.". Pokud ;s,etýče dletailníhoprovediení, lzevytknootil násle-
dující hlavni chyby:

a) konvenční. značky neodporvidaj] značkovému klíči (železnice);
Moskva je zakreslena jakO' měst~ pod 500.000 obyvatelťl a pod;; .

1) Viz odborný ča~ "Goodie'List", r. 1927, č. 6.
2) Viz "Geodemst", 1928, Č. 1.
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b) něk.terá místa situačně j\SOu vyzna,oona docela nesprávně: Lenin-
grad na břehu La,dožskéiho je.zera, t. j. na 60 km na východ:, Novgorodi na
jinéstran'ě řeky .atd!.;

c) situace mnohých řek neodpovídá zce'la skUJtečnosti (řeka Zanga),
při tom několik řek tooe přesUralský !h!řbet;

d) mnohé žele~nioo a důležité elfální s.iJnice nejsou vyznačeny. ne'oo
jsou vedeny nesprávným SiIllěrem; naopak jsou vyzna(Seny něktelfé Illeexistu"
jíci železnice a pod.. Celkem lze ř.íci, že tato mapa má tytéž chyby jako
politická mapa Evropy.

F ysi cko - p o liti c kál mapa S S SR. 3) ~ nástěnnáJmapa vydání
"GOSiizdat", r. 1929, měřítko 1 : 5,,000.000.

PrOlVooení mapy na první pohled! odJpovi.dá V'šem požadavkům na
školní mapu kladeným a proto tato mapa byla doporučena pro školy jako
éOObrápomůcka. Při detailním rozboru na1ézáJme ale ještě víoo chyb než
u map výk uvedlených:
. a) Jména řek zčá<sti vynech.ána, zčásti uvedJena ne:spráNně: (vyna-
cM.na jména Sev. Donec, Prnta j., řeka KueiIlga pojmenoV'ána Nerča atd'.);

b)není vyzna,čena řeka Narova" ačk.oliv v mapě je zanešoo je~i přitok
Plussa, řeka Sluč ústí do řeky Pirípelť (ve skutečnosti ,do řeky Goryň),
Vyšněvo!ocký proplav spojuje řeky Onu a, Tvercu (ve' skutečnosti řeku Cnu
s jezerem M:stino); ře'ky Surchan, Ja.rkend-Darja a j. tekou přes horské
mbety; u města Turgaj vyznačeno neexistující jezero 100 km dJ:ouhé;

c) Ostrov Birjučij a dva menší sOUJSIed1níostrovy na AzofV1sikémmoři
jsou připojeny k pevnině jako poloostrov; ve Finském zálivu stojí nadpis
KroIlŠtadt, ale ostrov Kotlin, na němž Kronštaditstojí, není: VYzlmčen;

d) chybí mnoho jmen d'Ůležitých ohydlených míst a měst (Niko,laj-
štadt, Millerovo a j.), přes 70 měst jest znázorněnI(} situačně' neSlprá.vně až
na 30 km;

e) vykreslena celá řada neexistujících žieleznic, směr některých drah
vyznačen nesprávně až na 55km (CheNon-ApostoIQlV'o)"d.ráha Moskv&-
Leningrad! sooe na mapě je~ero Mstino a pod. (taJro,vých chyb! lz'e' uvésti
přes 20).

Tyto mapy vesměs jsou vydávány státním nakladatelstvím n.ebo Voj.
zen:repísným ústavem. Ještě horší jsou mapy vydáJvané sou'roromýmd nakla-
datelstvími za dohledu státníi komise. TypickoU! ukázkoU! tako,výc.JIi map
jest! P ř hu ční ge (}I g r afí c k Ý aHa s ') vyd!ání "Ra.boooj Gazety",
Moskva 1925. Tento atlas obsahuje 26 map různého měřítka. Zvláštní
po~ornooti zasluhuj.í náslooJující:

a) Mapa polokouli s podivnou konfigura;cí Čá.stí světa, žluté skvrny
mají znázorniti relief, při čemž chybí HimaIajsiKý a Ka,vkazský hřbet, pO'pls
úplně nooitelný i za použití IUlPY, m:ě,řitko nesprávné; .

b) mapa SsSR.: mě,řítko chybí, chybí klíč konvenčních! z.naČ!ek,nelze
rozlišiti dráby a řeky, ježto jsou vyzna,čeny ste'jně" popis nečite'lný, jména,
jež sedají přečJst pomocí lupy, často nes;ptávná (řťlka Le:na je, po'jmenována
AldM a poti); h.ra.nice jOOlootlivých. au1JollOOlIDJÍchrepublik SSSR. jakm
i západniClh 8(}~ích stáhl jsou diooe~afantastické. Turkmensk,á republika
je s,pojena iS Pel'lSÍí,.hranice Litev,ska, Polska a Němie'Ck.ajiSou vedeny lioo-
v>o!ně 'S 'c.hybou až do 250 km. Čína, Moo.g>olskoIII Kore'a SIpOjeny v jeden
celek a podl);

3) Viz. "Geodm:řst", 1929, č. 5.
4) Vioz",Geooezist", 1926, č. 17-18.
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c) 12map evropských států! Sinee'Xistu:jicí železničníMtí, nesprávnými
jmény m'ěst a fan.ta-stickvmi kresbami řek; u všech těchto map bez výjimky
neodip01vid'álSikutečnosti udané měřítk() (na mapě FiMka vzdál€llost Lenin-
grM- Vybiórg je 270km, Vie' skutečnosti 125km atd.);

d). mláště poooruhodnou jest mapa Činy, ,skoro úplně bez popisu, bez
měřítka, bez vyznaěených hranic atd., kte1"ou prof. Běl a v i n (viz "Geode-
~úst",1926, Č. 18, str. 53) jmenuj'e :s,krývačkou: "Kde Čina,?"

V posledlni dlobě se strany p1"OfeSionlzeměp1su ozýva,jí .se vicea více
hla,sy, žádaj~cí nápravy ve vydávání školních map; otiskují 'Se usnesení a
po<lli.vají lse příslušné petíce,ale nedostatek kvalifikovaných sil a nak1ada-
telstvi, disponujících' potřebným kapitál;em, ned~;vál d()sud! moonost uskut'<lč-
niti tato naléhavá! přáni.

Résumé: Avant la grande gu.erre l'édition des cartes géographi<tues était co..n-
centrée chez les éd!iteu'l"sparticulie!f,s(Il!lyine, Knebele, Sytine, Marxe). Parmis ces
éditeurs l~ pr~miere place possedait l'institut cartographique de Marxe, qui publiait
sous III. dlrec,tlOndu prof. J. Chokalsky les cartes et surtout les atlas d'une grande
valeur scientifique. Les éditions des autres librairies étaient trop arrierées ou bien
de reédition des cartes allemandes. Apres III. revolution tous les instituts géographi-
ques particuliers étaient rninés a l'exception de III. librairie de Sytine qui était
nationalisée ("Gossizdat"). Manque des ressources materielles et surtout des tra~
vailleurs scientifiques a conduit a ce que les publications ne pouvaienť concurer
avec des publications etrangeres. Ce n'est qu'en 1925 furent publiées III. carte
physique d'Europe et 111. mapemond (sous III. direction du prof. BOl-zoff)qui pouvaient
satisfaire les conditions dues aux cartes d'école. Toutes les autres éditions, par
exemple 111.. carte politique ďEurope (en 11)27, 1: 4,000.000), 111. carte de III. partie
Européenne de l'USSR. (en 1927, 1: 5,000.000), 111. carte physique et politique de
ľUSSR, (en 1929, 1: 5,000.000) et surtout AtlaS géographique de 1925. étaient d'une
édition si mal soignée et avec des telles fautes que ne peuvent pretendre de se
nommer des cartes. géographiques. Ii suffit de nommer destelles fautes comme 111.
traverse de cretes des montagnes par de cour des rivieres, le réseau des cheminsde
fer tout a fait deformé, les limites des états incorrectes, échelles incorrectes etc., les
fautes que se trouvent sur chaque carte en nombre au moins de 50. Oe dernier temps
le milieu publique, surtout les professeurs de géographie, demandent III. censure
strictement scientifique et III. retouche plus soignée pour toutes les éditions carto-
graphiques; mais le manque (qui continue toujours) des travailleurs qualifiés et des
moyens materiels ne permettent pas jusqu'a présent de réaliser ces souhaits.

Zprávy literární.
Recense.

S t a n i s ~a w Gr z e p s k i: Geometria r. 1566, vydání IIL, Warszawa, rok
1929. Nákladem časopisu "Przegld mierniczy".

W. Krzyszkowski, vydavatel polského časopisu "Przeglad mierniczy" vydal
zajímavou knihu, jejíž originál byl napsán v roce 1566 v KraKově; knižně byl vydán
již v roce 1861, ale do konce stoleti byl úplně rozebrán tak, že vydavatel, chtěje
uspokojiti dnešní polské kruhy technické {originál byl před nedávnem postupně
uveřejněn v ,,Przegla.dumierniczem"), vydal jej znovu ve vkusné úpravě jako samo-
statný brož. výtisk formátu osmerkověho o 132 stranách, který je, tištěn na dobrém
papír11 li písmem,.v roce 1861 obvyklým (švabachem). '

Kromě podobizny autora je vydání opatřeno také příslušnými obrazci geo-
metrickými. Autorem originálu z r. 1566 je Stanis~aw Grzepski, bývalý domáCí učitel
a pak přítel StIl.nislawaMiloszewského, tehdy lovčího belzského, jemuž jej věnoval.

Původní název originálu· je "Geometrie, to je měřická nauka, polsky stručně
sepsaná podle knih řeckých a římských"; obsahuje několik stran věnování, pak
krátkou předmluvu k itenáři, a potom vlastní nauku o geometrii.

Ve věnování uvádí autor, jak již staři Rekové a Rímané s l~kou se této vědě
věnovali. a na jak vysoký stupeň. dokonalosti geometrii přivedli. Poněvadž on sám
(autor) je přesvědčen o jejím pravém významu a. o její praktické ceně, zejména
pro Polsko, kde v té době je naprostý nedostatek geometrů, odhodlává se knihu
sepsati· a také ji vydati, jsa přesvědčen o tom, .že ji pan lovčí mile přijme.
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V předmluvě ke čtenáři jej žádá, o trpělivost a kdyby snad něčemu neroz-
,!.m~l, aby kn~hu hned neodkládal, ale aby ji přečetl několikrát a pak že obsahu
JIStě porozuml. ,

Autor, vycházeje ve vlastn.im pojednání o nauce měřické od nejjednodušších
zak~dních pojmů geometrických, přechází k úhlům a k plošným obrazcům,naěež
popIsuje rozloženi obrazců na plochy vhodné pro měření; zároveň uvádí míry délkové
a plošné, .tehdyv Polsku užívané, kterými lze obrazce změřiti. Dále popisuje dioptr
a jeho praktické upotřebení k měření výšek a vzdáleností, neopominuv zároveň
vysvětliti, jak je tyto možno změřiti i bez dioptru. Na konec spisu podává autor
návod, jakým způsobem lze měřiti hloubky. . ..

Z obsahu 'je zřejmo, že na vydanou knihu nelze pohlížeti okem dnešního
odborníka; ale že ji nutno posuzovati výhradně se stanoviska kulturně-historického;
pod tímto zorným úhlem p.osuzována, je kniha nevšední zajímavostí." Kniha, resp.
její originál, pojednávající' již v r. 1566, o měřictví, patří nesporně mezi prvni
polskou a polsky napsanou odbornou literaturu technickou, vydanou ve středověku,
kterou autor napsal s nevšední péčí a láskou k nauce měřické a se zvláštním zř<lte-
lem k potřebám své vlasti. Z obsahu středověkého originálu vane tklivá láska
autora Poláka 'k měřieké vědě a zároveň s ní také jeho snaha, aby měl národ
polský. ve svém středu nejlépe vyškolené techniky tehdejší doby.
. Z toho důvodu má tedy pro bratry Poláky ohromnou cenu historickou a vším

právem lze se domnívati, že ,z piety k starému písemnictví domácímu nechybí
geómetrie Grzepského v knihovně žádného z Poláků, byť to byli í netechnici.

My, technicí českoslovenští, posuzujíce knihu se stanovíska našeho, česko-
slovenského, můžeme se jen těšití, že pobratimští polští zeměměřiči mohou se po-
chlubiti trmto skutečným a výhradně jim patřícím klenotem středověké literatury
odborn~. . Ing. Cingroš.

La Création du Bureau international des Poid8 et Mesures et 60n oeuvre.
OuV'rage IPUIbHéa l'OOClaSi:ondu cmquantena.irede 'sa fondíatiou. Par les soins de
Oh. Ed~ G u i 1131Um e. Pan's, Gau1:lhieT-1Vi1ars.

U příležitosti pad€'&átéihovýročí mlOiŽe>DIÍtohoto ústavu. vydána je tato, veHce
~jímavá p'lllb&IllJC\flQ pmcic,b: metJro1ogickýchtamJže prováděných!. P,řed:mluvu Ill!JPSaJ1
Vito Y o I t e II' II' a, lP'I16sidelllltmeztináJrodlníhokonrltétu pro míry a váhy:, lPl'ofesOll"mate-
matiky na urnliv6ll'sitěMmllké, a historic.ký přeibiled lDlapsalD. I s a ac h 's e n, rba.jem'lÚk
ID8Izinálrodlníilromise ,a generrálni řed!ite!. Jlorvélžlského c.ejoc;hoVlJŮctvi.NlIljobsažnější a
ne~poutJaiviějšíje stať wanlčLGuiJlaumea o úkolecl1mez:imrodmho ústavu. která je
s:nIa.djedinečnou', snMkou Mojímavýc'h ÚV,ll'h.o vJíeClh[»'3iCich metrologickýclJ.,'-']která
seznamuje čtenálře s nejroo'llllawoojšími problémy, arJOOMsouviseji s ř&šěnJim((Já1kya
váhy a je ruMobJJazem dn€lŠlnihostavu vědJelCJklý,rJhotáJz.ek těchto. Břed~vJíÍ1D!zmiňuje
se o tlJ[llotě A tllaikua IPfís~rojíoh pro v1řesné EltaJnJoVleníij'j,ch. Uvárl!L,iZe" vezme-li 'se za
mez p1řesoomipmiměŤ€ll1.td'é[ek mJikll'OlI1,pak to žádlál,aby tep[otlabyJ,a uI1Čenas e.h)"bou
nejvý\š'e 5 tilElÍcinstulPll1ě.Podobně poroVll1áv31jlÍ-li,se dva kilogmmy (jeden. z křemene
a dJruhýz pliatiny) je třeba 1Zi3IV~tikorretlOOi,Z'tJ1JakuVlzduclhu.Následují úvruhy o tep!.o-
měru rtuťoivéma V'odmkovéIIlla stať oblčLrometru.

V dia.1šíclJ.úViallálcJh,obí,rá se etalony' a iplřístJrojipro měře,ni jic.h délek a tu stu-
duje předlevším pružnost tyčí, ,iIJ'3ktvMY průřezové pro mělitka. 'Čárkova, jejic:h 00-
náJíení a zkoUĚellÍ na tk:oonparátolrooh,dálOOlsezmiňuje <>!.mncoVÝ'ťihměřít:kWch, jich
mOO.e<lIl1'ívýrobě, a uv3.IŽujeo teplotě IPro eťalollY industriáJní. Na,to probírá yýSiledetk
.ID.~en;íTOIlt8.žitelnootiprototypd, dáile vý&ledky kootrmniho iPUrovIIk'í'V'.ánídvou proto-
tyPů nálrOidlníclhč. 12 a ě. 29, lbeag:tcMho ta>iŠvéJdlSikélhoi,které lPočatQ v moo 1919 a
f'O'Zorovám.o,pIřJ0SIIIlli 'teplotácJh IDJelziOo a B4 o třemi. rpooorovaJteli a výSl1edky pooo-
ro~ jsou uvedJelllY.Konferenoo raiku 1913 rOlzhodllJatoti~,že pOČJm.jícro~OOID1914
.má lle ~vádlěti verifika,ce náll'odIl1;ic;hprototypů a někJterré-byly v r. 1914 v ěe~nci
z.aslány, ~eč válečné udáilosti 'PMušHy ~ práJce,protozaěato opět s prac.emi v roku
1919. Z"lálště ZlčLjín:navájsou 'P'OzorrO'Vlám.iprototypu 'srbskéh<>,který prodělávM se srb-
Sikoo.3Jl'Jlládouústup 'z Bělemadu m Corrf'lli.a jem vykaJZuje '7JCleIlaoopaJtmá ~ěny.
DáIle jsou popIi.sováluy'práJce spojené s urČQlv\<ÍJlÍIDstalrýOOetaloou národJnicJb.,s,m.fIrou
metriclrou,jaJklo sťaJrá tdse du Pérou a &l1d.o,va,diáJe toisa. Besselova 'z rr. 1823, dvojitá
toi.sa Puilkovs~ Z' r. 1852 a mojitá tolfla il'aJrouská z r., 1810 akoooěně též a.ngliclk.ý
Y3Jl'd.V6eclry tyto práce by~y IPll'ová(NmY'Plřediválkou. DáIleIpopisuje modJemí &talooy
prrogoodetiélklé 'JlIl'Iá.c.e, a,přiiCibází ke dlrá.,tbm: invrur,roým, jichž zkolhŠky rpopisUlje.

DáJle uv'ádli ])()ikusy:o vy\Šetřovámá rmtarIite1mo&ti různýeh ooelí 111 slitin ocelo~
vý'r;h a ZlVlálŠtěprálce o llliV1lllrua éI1invaru. N.a.to lPřilltupuJe k pracim Q kilogramu, po-
pisuje ,růmé kollSlllrukce 'v1ah

l
lPl'orotypykiJ:ogJl'8JIIll1l- mezinálrodní1b9.a národní'Clb..

Následují úmhy,-jruk 'lalbeizipJOOiltiprototyJpy pro piřipakiI,ztrá-ty .a jlllk proti změnám, které
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nllismvaji hěhem doby, z nicll!ž nejvýhodněj6í je určení z déllky světe'lné vlny, jak do-
poručil FiJz€lá.ua jak z!prllioov<aJiMi0hels<ma Monley. Popis 'Práce i ,strojů; jež Ifiá:sileduje,
jeveii·oo zajímavý. NáJs1edujíúva!hy o určení objemu kilogramu vody 'J, už.ité metody
praoovni

K této obsiaJžné stati ipd'ipoj~nazpráva A. P é x a úL a o definování jednotky
dé1k.ové. Při tom vyohází 'z úvahy, jlaadje jednotkllt <1eifinovláJnaa předIPok!l.ádá.úři. pří-
pady, je<fu.OItlmje dáJna.měti'írtiIDemčáJrkovým,oobo měřítkell1' koo~ovým: neho k<meČillě
dJélkou s~ětelné vlny. Tyto tii IPftlpadyvyskytují se a to prvý v g'OOIdieI8ii,d.aJl&ív .pru-
mY'SIlu,Jl:.teTýužívá Ikoooových měříteik MOO délky vmy ilvětelné. V kaIŽdém tomto
oOOr'u jevymdrovámJa jdná piíelSlllost,geodesie žádá přesnost měffika (1.10-5), ka.-
liibry v :prl(mysl'll (1.10-li) Ilt pro délJikuvlny (1.10-7). Pro vlnY' svěiJelJnérpopsáJnyjJsou
rOIz1Illlmitémetody rpra!covní a !pokusy v Ipoli elektr1c,kJémi nJJagneticltóm.

K tomu dru.~i se stať o netzměnitJe~llOstijedlllJotky !hmoty U!l'IČenékiJog'l"amem
pjrototype'IIll. ~pratCovanáJ L'Mlan d e tem. Při UTČO'V'áiníi,prototyrpů IldJogr3lIlliOVý'Ch
je třeba. vzíti v úWJhu 3JÍJIllOsfériokýtmk, který Illelrl.e000081'zjistiti ptQdbbu pokusu,
který trvá skOll'o celý dioo, dále teip[otla je podrOlbemt varilaci !a v1hkOtB,tV'Zduoou je
známa jen lPIřiJbUiJžlllě,atabuliky. které by 1ldáJv:alyhustotu jaiko fUJIJJkciteploty a tIa;ku,
jsou tĚIžko se:stro~iteané, poně:mdž předpokládají určité slož€niV!ZduclIJU !a dále je
obtíiŽlllo~jH!ťovati soulrlals skutečného smvu spiledJPok1adem v průoohu pOIZorováJní.
NeibezipeČnější zjev je oipot}1eoovIánírP1'Í prototypech, který IS.e..přihází Vdi lJll\l!cech
POll'ovnáiVaJeíiCa~.Leč z úvah pllym,e,'že ·základna prototylpu má plo~hu 1192mm2 a sm-
čj~o iby ike ~menšl€llliV'áíhyo 0'1mg, IlIbY;lwJcloom se ~ti'€da () 0'0039 /L" což je vš'ak
veli,čma, ikt€il'oUnelre světelnO'll vlnou 'zjistiti. V,elice .zajímavé pokusy porovnámcí
jsou tu :p'oipsány.a 'Z n::oh Ipdyne, že pwtotytpy ~ niktffl'ak .n>ezniěnilyod doby, kdy
byly konstrnOlVállly.

V náSlledujkí iStati p<l[lÍsuje Oh. Vo 1e t některé me'Úrologi'Cké v1as.tnosti
mosazi. Ve s.1lamši.metrologii 'býva13lmosalz n~bo brom v€~ioo rozšúřeným kovem.; a
prototw yialI'du,který ,byl 'S<CihváUeIll1855, je 'zhotoven 'z hronzu, do u€:bož zapu~těny
jsou dootiČiky'zJmtéa v :rukh vyryty rySlky označující delku yardu. V n()vé dObě byla
vyta,aOOna.mOOlazvýbomým[ slitinJami ocele a 1ll!Ík['Ilz rOlZBáhléhopoo.el vědookého,
100 př€IS to není anaCl1111'Onillm:emstudQVla,timetrol<>gieké v1alstnosti mOBazi, která je
sll8ldloo7JPfllJOOv8lte~.a na xm neipll'l.s()lbí.lOlI3.gn,ed;i,smus.ProtofPOdrolbíl mosaz '7Jk'ouš-
káro dle ElCJhematuvyJpJ."OOovanělhop. G u i 11&u ID 'El ID a moušell její pruŽillost, rOlZ-
tažitelnost, 'V'zdomost proti ky:seIl'nám aelektxi~ou vodivost. Zkoušel sIlitiny moroz.i
(mM a 'zm'€k) a mosad (měď, 'Zinek a nikl) s l'ŮZnýmiJPOIil,ěrysmooi. Pokusné tyče
byily 1-05m dlouihé a byly Před pokusy/ vyhřáty na. 100° 'ro 110 hodin. Pia.k prOiVáděny
pokusy v teplotě ik[elSlajúeía v 1lelplo1JělSItoUJP!ajícíod O do 37 o 0, roztaJžiteln05t je
znáJz.orněnJav dmgranJJeťJh. Dále zlmutŠielllapruroost. Svoje výSl1etdkyporovn.:i.VIás vý-
sledlky, ~ uveřejnilo B u re a u o f S ta n d 13. r d ve .Wias.hingtonu.

Konečmou stať tlvoří :některá data statiBti~ká. sesta'\"ena L. R €o ve l' c h o.n e m
o 1I'000millmitýchvlěcech ÚJS,tavu.z nic'1JJžnlBljzaj.ímavějšíj'BiOudlam o -přis<tupu zemí a
sf'átllke konvenci metrové. V il'0tCe1875-přistouip'lly tyto' ,státy: Argent!inlb, Belgie,
Bra:silie, DállllBiko,F1rancie, Jtalia, Norveii:sko, Německo, Peru, PartugtaJ.sko, Rakolllsko,
R,uSl1ťo,Spojené státy ameTieké,' Španěllsko, ŠvédÍ&ko. ŠvýCiWSkQ.Tmooko, Uhry,
Venezucla. Poměji rpřistoůpi[y nás[edují!cí státy: Srbsiko 1879, RUlllunElko 1881,
JaiP'Ollsko1885, MtelXLlw 1890, KanJaiďa1907. Umqua~ 1908,Ohile 1908, BtťIIhWl'gk:()1911,
S:am 1912, FtiJnsko1921. ČeskOlllov8nsko 1922, Polsiko 1925 a J,rsko 1926.

. 8lpis obBiahuje toHk z:vjďmavýoh dat a tolik p0UJČdlýchúV3lh o postUlpu prací
taik důlležitýlch. v org:animd srviětové, žtellsood ne!l1Ípodobné lP'l",áJce'V žáJdném jiném
ja~yOCuo těcl1,to důležitýlch otázikáCJhteJc'hlllických. -p-

Vyllé knihy.
Dr. St. Š pač e k: Raciona1lsace a vědecké řízení práce. NiáJk'la;d,emJednoty

'Přátel M. A. P. P1r.tha 1~. Ce<nla12 Kč.
Dr. St. Š 'Plil Č oek: Herbert Hoower, jeho život a práce. NáJkladem Jednoty

přa~ :M.•.Aí. P. Pram 1929. OeJna9 Kč. .' I.
Hlliavnígeodetski kom.itét (Oentr,JUiŠkov per. čís, 6. MOl'>Kva)vytdlal:
F. N.: K '1' a 8 ov s k ij: RukO'VOdsWQ!po yYIŠiŠ,ígoodez'ii. 1. dll. Oena 8 rublů.
F. N. K l' Ia'So v sik!ij et co n:8. : JJlBtrukeijapo trianguJ1aJciJj.i1. kla.8ISa.Cena 3 r.
F. N. KX!asovs!kij et !Clons.: LnstT'UikJcijad!Ia astronomiMskih l1I3Jbludell'ij

na triangu!lacji r. i II:klalB&a.
Bo uch I3il' d: Tables des valeUl'8 natureUes des fonctiOll8 1rigonoméfriques

dans la division centes~male.CleM 15 fr.
U. S. Coast and Geodetic Survey. Annual report of the dlkector f<llrtM fiscal

~'earend'€ď Ju'OO 30, 1928.
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Manua1 01 triangulation computation and adjustment. By WlIIlrtleirF. Reynolds.
~poo..pll'lilic. No. 138. .

Manual 01 second and third order triangU1ation and traverse. SIpOO.pUlblic.
No. 145.

Bulletin giOO.é8ique.OirgMlede la Section de géO'oosied ['UniOlll Geodésique eJt
G€oplh~ique inteTlla,třolDl3fl6.Armoo 1929. No. 21 a No,. 22.

Survey of India. Geodetic Report. VolI. II. PUlbJiSihed'by order of hrigadier
E. A. Tmdy, R. E. Suxveyoll' generail of India, 1929. .

C 1i& Ud i o P i& 18Si n 1. Trattato di Topografia. BolognJa.NicOl1'SJZ:mie.he1li.
Bulletin or the National Research Council. Nu:mlber68. 'I1ran:sootiOOlBof the Ame·

rican Geo'phys:ellll UniOill,ninth aDlIlualmeemg April 1928. WiJ.shingtoo D. C.
Te y SoS1e r - K oty š k a: Teclmický slovnik naučný, seš. 129-142 obsahujte

hesla.: Geocentll':cká.soUSta.V1asvětová, GeocernfJrickáišÍiř,m, GeOlCelllJtrickávzdáJenŮ'st,
Geooentricloí. souřadnice, Geodetická měření, Geodetické kiřivky neho člÍiry,Geod&ticlté
poětářstvi, Geodetic!képřOOlášení souřadní,o, Geodetické prvky, Geod\(ltické :souřa.dnice,
Geodeill:cké stroje, Geodetické tll'odúhe.1niJky,Geodetický kliin, GeodJezieJ,Geoid, Goo~
metr, Glohu:s, GO!lliometr,Gooiometrie, GouHer()lvyruruell'oidy,Grafické 'Papíry, Grafický
počet, Rammerfiv i&uto11€dukčníta,cihymetll', HlIInsenův Iproblém, Ha.rfolVý (nitkový)
planimetll', Hiarmonieký all'aly8áto'l', Helios'kotP, Hel:osta1l, Helioltrop, Heliotro'Pické
sig1!1alisování,Hlavi,ce úhlová, HliJ.vní MIIIllW;liJtlačníte'PlillL,Haouibikomělr,Hluibotisk.

Odbornápo/edn~ni v~llsopiBecb.
Zprávy veřejné služby technické, čís. 24. Ing. V. K 01 Ů'ID a zní k: Nová

sát tIl'igoooffieotll'ickýchbodfi v severO'Zápiadmch Če0háJcll, zaměřená v r. 1928. Ing.
J. K ř o v á k:: US'Pořádálllí geodeltiClkých lZálilitd:ů 'Pro, nové 'P,lány a ma[lý česko-
slovenska.

Věstník pro vodni hospodářství. Čís. 8---.9-10. Illi~. E. K on e č n ý: čistIc!.
s1la.rricepro odJPWim'Vody v Mnichově. Ing. A. Smll',ček: Dmhý. sjeoo přednosotd
laboratoří vodníJclh staveb v Bertině. mg. Fr. G a.z dík: Toohnické potřeby země-
delstva na SilovenlElku.Čís. 11. DIl'.J. Zavadil: O 'Živo,tě a dne profesora J.ng. Ant.
Simmčka..Ing.' A. S m r č e k: Sto let lodního šroulbu. ůis. 12. Dr. A. Jíl e k: vý,voj a
kuilJtumí výozn<lJIllst.aV'€ibvodo'hoEU;l(ldláJřských.DIl'.V. Hl oe h: VodohoSlpodiáJřské'PIl'á.ce
na horním NUu.

Pozemková re~ čís. l(~-11.Desátévýll'očí Izaloooní S. P. Ú. Pr. K. P r ar
d:á č: 1'tá.dlll.éhOtSlpodwřenína. zaibll'amímma.jetku 'IJOIZemkovém.Ing. A. Pa ve 1. Roo-
Medy [pOpOIZemJkovéreformě a po~mkových poměrech v CÍ'zině. (KoloniSiJ.ce,ruských
běž.ell1cfive F'rMlcii). •

Pozná~a k výkladu oprávněni úřeel. aut.clv. geometrů, býva1ýcb evid:eněnich
úře.dniků. Z úd'oonfhoprojedilláváilli mezi miniJSterstvem veř. prací aSdr'1l'ooním aut.
ciV\.geometru, 'b;Vvalýcllevideněníc;h g'eOlQ)letrů, doš1:J,ná.s 3 rozhodnuti, která pro Ul-
jímiJ.vost o·tlSikujeme ve výňatku, aby člooové naši byli ó nich též inf()l'ffiováni:

Mi ID i s t e 'I' ,sJtv o ve ř e j n Ý c ibJ Ip r a c í, vyhověV'~i ra:zldad'fim. a stÍiŽiIlostem
sdružení b'ývWých evidměnícl1 nyní autorls.ov3JillÝ'C'hoe1V. geometrů: proti myl:ným a
neElP'rávnýmvýikllad'dllIl§ 15. ministe!l'. nJaiřÍizooiIZiE'J dne 7. kJvětrm.1913, Č. 77 iř. ~ (po ř e-
c hod n á ustalOOVení),vydado v té věci tJa:toro/ZlhodJl:uti:

I. Roozbodnutj výno,sem 'Zťl dJl.e 1. čell'vnai 1928, Čj. 0-18/99,
aj, 1929. k podanéllIlurO'Zk1a.du sdlrUiŽeníze dne 23. května. 1928: "Ze 'ZtádJiýchustano--
vení o eiv. technicichi dosud 'Pm.tnýlCllI(§§ 12 a 14 Jl!ař.8tát. minjstemtvaz r. 1860,
§ 13 m.IDiIIltell'SikiélblOnnří~ení ,z r. 1913) nelw dovoditi, Zoeby o'Práv:nění civilního
goome,tra (bývalého evid. geometra) iby: 1o o m e oz e n () jen o m n <1 d oty č n Ý
soudní okres. v němž má úředlni sídlo.

:MfilZe-lievÍd. ge~etr !p1Odoe:liJžení,autori~ civ. geometra se usaditi případně
plřestooQlVlll,tidIOúfe<1n:IDosíd~a, je jeho věcí S;Qukll'omou.Nic nevydučuje tudiž i čilllJnoslt
civi!lIDho goometJ.1.a z fuď .evid. geometrfi IIIlii m o s o u din í o k r e s, v němž má své
p:ředepsané úi'edm:ieSdlo, aIl'd 'Za lP'Od!mínkyoEobnwo i1'zení pMcí."

TI. Rozhodnutí výnosem ze dne 20. hřezíllIa 1929, Čj. 0-18/120,-
ai 1928 k ipodml€mu roz.ldadu sdxuZieníze 'illle 24. ;pmsinICe1928: "Jiillak je tomu vŠoaJk,
má-li se ·lpřiJpustiJti.p 'I' o tož e ne Dl í <1 n e ID fi:'že ibÝ t i věc n Ý (} oh d fi v o difi pro
OIIlrezoV'állJÍiJ'Ydlilštěcivianiho techn'!ka, t. j~ 'Pil'OomezovOOí, kde civNní teclmik má
bytd1ettis rodlinou Ia dlíti mmw dobu svéčiillnosti eo ICI;V.OOc.hn:ika.~ aby sídilo, v něllIl!Ž
má úřední místnofit, hylo mim'o jeho ibyill'ště, tedy mimo místo, kde týž 's o u k r om ě

I
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by d li; poIkud lLl'ciť tful n~ni ohiOlŽ!emoanebo znemoonělno OSQIbni fizaruí ipra.ei civ.
geome,tra. ,

III. Ro!Z<hodnutí millli8te~,stva veřejných pr&.Coí v.ý.n.o.So.~.m z.e
dn e 19. č e~ ve DiO e 1929, Čj. 0-63/27, m. 1929, k od;vQlálli ze dne 8. února 1929,
sdM6IIlo výnosem ZemJSlkého úiíadu v Praze, ,čj.: 383.832, ra.i. 19219-35, 81/8, w. 1928 !Ze
dJn.e26. ří~na 1929: "Ok<llkwSrt, že úřední lThÍ'Stoost (kl1neelái) civilniho ~hnik:a. n e-
Jh u s í býti berz;výjfuleiČ!llěVle Vašem bydlišti, rpl.yne nejpřimo z ustanoV'ení § 14 a nař.
stált. mini.s1JeTS,tva.,ze dm.e 11. iprosID.ree1860, č. 36.413 ~ ,z §§ 13 a 1'5 minister. OOIří'wní
ze dlIle 7. l;.,větlIla Hl23, č. 77 ř. 'Z., j6IŽ dlužnQ uvalŽovlati \l, vyl()lŽiti v souvislosti." Ne~
musí !proto tailq:, býti bydIr:,ště v úř,edm.ím sídle. VýnQ!Sy mm~sterstva' veřejnýcll iprací,
pod č. 1. Ia ll. výňatfuem zde uvedené, !sděLeny bylly Inženýrské komoře ipl'o ČSR. a
z.elIDsk.ýmúřaduro; výnos 1. také mm. fi.rualnei, byllo-li ,rozhodnutí swb III. 7JeIlIl:. úfu.dem
sděl6rlJJOtéž oenýtt1ské komoře k vědomosti a dar1šfulu opatrem, nelní .z to<ho patrno.

O pohybu staveb. Vroh!llÍ měř. 'r~ Gurlitt z H1amJbua'ku sdmU o· tomto 7Jjevu
ZJl<jimJa.véIIJOZOll'ovám,ív O. Z. f. V. (1929/4). S uspokojením :kOllllStJa.tuje,že pohY'by,
které '1IDJSitávajíilrileSlácim ail~uvíMníchwstev <hambul'skéJOOúzemi l.ze pozorovati díky
jemnosti měř:ekÝ'ch příSltr0\ÍŮ Ja,:pouržiV'anýc'h metod. V rámci stálého výškového měření
bylo 'ZjiJš:tělno,'Že lm !{li'.bud()lV1aseveroněmecM bankY' klesm Mhem 25 let o 25 mm,
radnice v průlběhu 13 let o 15 mm a jedelIl dům diOlkollrOOklesl o 78 mm za. d()lbu 6 let.
Ale též 'zdrvižení výŠik0VÝ'Ch zWlIČek bylo .'POIzorovánO. VýlŠkové zn3JČky na mostních
zábmd1lích přive'VOOné, iIJ!l"oděláva.jí rUzné pdhryby a sice v dúSl1edilm ote.plooí klenutí a
zálbrad~ 's nfulSlPOjenooo. Též tlaky nálbřelžních zdJí Vlprřed ZiP'ŮJS,oihí'z.vedllluti výškových
z.narček. Budilrn. !{l["o~clJ\l,nkký vodoče't, .&počíV'aj~cína sloupech, do silně eiastícké'ho
podkladu Z\lra~enýiCíh, z;vedá' se neb lde,~á '{llři<Jdaivu neho přílivu. Změna ve výškové
rpoloz'ElOIblIl,áJšír mm ipro kJalŽdý me,tr z.mělny vodtr>ího stavu. V uzávěru zmiňuje se
GurHtt ještě o {)!~itat!llíchrpoty'bec'h, vZiIlikilýJchpd'i k9.eElání věžnkh 'základl1.

Valné hromada
Odbočky Spolku čsl. zeměměřičů a Měfické skupiny odboru S.I. A.
v 8rně koná se v neděli 12. ledna 1930 o 9. hodině dopoledne v restauraci

na Stadionu, Kounicova.
Obvyklý pořad a ukázky přístrojů.

Ing. C. Procházka, Geom. E. Fa/tus,
t. č. jednatel. t. č. pfedseda.

Zápis. o výborové schůzi měřičské skupiny S. I. A., odbor Praha, konané dne
26. října 1929 v ústavu prof. Petříka.

ScMze byla zahájena o pilI 17. hod.' za předsednictví Ing. Mandyse čtením
zápisu o minulé valné hromadě, který byl schválen a čtením dopisů. S. 1. A. žádá,
aby mu byl oznámen deleg-át do sjezdového výboru pro uspořádání valného sjezdu
v Praze v r. 1930. Předseda navrhuje. prof. Petříka, který přijímá, ale upozorňuje,
:te bude nutno připravit ke sjezdu odborná pojednání, která by byla j.ednak před-
nesena, jednak uveřejněna tiskem, na což budou upozorněny také zájmové skupiny
v Brně a Bratislavě. Dalším bodem pořadu je návrh stavebního řádu. Bylo usneseno,
že zájmová skupina měřičská podá k němu připomínky, a to ve shodě s Jednotou
ciy.geometrů a Spolkem čs. zeměměřičU. Připomínky budou předloženy S. 1. A.,
min. veř. prací a děkanství vys. školy spec. nauk. Na valné hromadě bylo usneseno,
že na. podzim budou zahájeny rozhovory o ministerském nařízení ke katastrálnímu
zákonu a. rozhovory o zákoně scelovacím. Ale vzhledem k tomu, že ministerské
nařízení snad záhy vyjde, odkládají se tyto debaty na dobu pozdější.

Prof. R y ~ a v t oznamuje, že uspořádá přednášku o nových strojích v S. 1. A.
Předmětem dalšího jednání je dopis ministerstva zahraničí, v· němž ministerstvo
sděluje, že jug-oslávská vláda chce příjmouti do svých služeb čs. zeměměřiče pro
katastrální měření.
. Prof. P e tří k je toho názoru, že by. bylo vhodno· vyžádati si bližší informace

o služebních poměrech~ po případě doporučiti, aby práce byly zadány čs. civilním
geometrl1m. Předmětem debaty, jíž se zúčastnili pánové Mandys, 8l1ra a Petřík, je
otázka, nemělo-li by být přip<lmenuto jugoslávské vládě, že doba, kterou vyměřuje
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na provedení prací, je krátká. BYlo usneseno, že se strany zájmové skupiny tato
připomínka číněna nebude. Ježto dalších návrhů není, končí. předseda schůzi.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dIoo 26. října 1929.
Po přečtení zápisu o minulé výborové schůzi, který byl schválen, bylo při-

kročeno ke čtení dopisd. Spolek čs. inženýrd státní měř. služby oznamuje;' že vysílá
do přípravného výboru' pro utvoření Svazu zeměměřičských spolků In~. Sdru, Hla-
váčka, Raitra a za náhradníka Ing. Guldána, Jednota čs. úř. aut. CIV. geometrd
deleguje Ing. Zuklína, Prokdpka, Krejzu, jako náhradníka Ing. Faltuse. Bylo stano-
veno, že první schůze přípravného výboru se bude konati dne 16. listopadu 1929.
Palší dopis obsahuje žádost Social Science Research Council, která žádá,. aby jí byl
zdarma zasílán Zeměměřičský věstník. Žádosti bylo vyhověno.

O dopise, který zaslal Spolok čs. inženierov štátnej merníckej služby V Bra-
tislavě, a který se týká úpravy systemisace na Slovensku, bylo rozhodnuto. že
bude zaslán ministerstvu financí a opis podání s originálem dopisu bude postoupen
Spolku čs. inženýrd stát. měř. služby v Praze.
, Dalším předmětem jednání je návrh stavebního řádu. Prof. Petříka prof.
Ryšavý vypracují k němu připomínky, které budou dodány Jednotě civ. geometrd
a to z ddvodd vzájemné shody připomínek, jež budou podány Spolkem čs. země-
měřiM a Jednotou.

Prof. Petřík podává potOmzprávu o dopise min. zahraničí, ve kterém minister-
. stvo sděluje, že jugoslávská vláda zamýšlí přijmouti asi 150-200 čs. zeměměřičd
na katastrální měření ve Starém Srbsku, Macedonii a Černé Hoře, žádá o informace,
jakým způsobem by bylo možno jugoslávské poptávce vyhověti. Mluvčí navrhuje,
aby bylo min. zahraničí požádáno o sdělení, jaký obor prací jim bude svěřen, jaký
plat se nabízí, jaká úřední dovolená by byla poskytnuta na zotavenou s ohledem
na mimořádné a nezvyklé klimatické poměry, za jakých podmínek by byli příp'adně
. převzati do státní služby jugoslávské. Dále navrhuje, aby bylo ministerstvo ,požádáno
o sdělení, bylo-li by ochotno sjednat pro čs. zeměměřiče společnou smlouvu a zajistit
jejich právní ochranu. Doporučuje, aby vláda jugoslávská zadala některé práce nebo
celé obvody ke zpracování' čs. civilním zeměměřičům.

Předseda čte nato zprávu o zasedání permanentního komitétu Unie země-
měřičské, jejíž příští kongres bude se konati v září 1930 v Bernu a Curychu. •

Oznamuje, že ministerské radě, min. nár. obrany, presidiu poslanecké sněmovny
i senátu a Ing. Bečkovi, Bylo·zasláno tnemorandum ddstojníkd-vojenských geometru.,
ve kterém žádají a odůvodňují přeřazení do I. služ. třídy. Pokladník Ing. Páleníček
podává stručnou zprávu o stavu spolkové pokladny a zmiňuje se o nedoplatcích
za inserty. Protože dosavadní upomínky zůstaly bez výsledku, bylo usneseno na
návrh Ing. Sliry a Ing. Zuklína předati záležitost právnímu zástupci. Předseda sch1izi
končí poděkováním přítomným. .

Zpráva o schůzi komise pro utvoření "Svazu zettiěměřiěů čS}.". komID.'édne
23. listopadu 1929.

Schůze byla zahájena o 17. hod. Omluvil se Ing. Proklipek a Ing. Hlavička
zastupoval Ing. Suchánek. Po přečtení spolkových usnesení a dopisů, jimiž byli
ustanoveni členy přípravného výboru pánové: Prof. Petřík, Ing. Páleníček, štkpt.
Ing. Lukášek za S p o I e k č s. zem ě měř i č ů, Ing. Zuklín, Ing. Prokůpek a Ing.
Krejza za Je dno tu civ. g e om e t I' li. Ing. Slira, Ing. Hlaváček a Ing. Raitr za
S p o I e k i nž e n Ý I' li, stá t. měř. s I u ž by, lng. Pudr za K Iu b měř. ú ř e d.
h I a v n í ho mě s t a .p I' a h y, náhradníky pak za Jednotu Ing. Faltus a za Spolek
inženýrd stát. měř. služby Ing. Guldán, probírá prof. Petřík zásady pro návrh
stanov Svazu zeměměřičských spolků. Tyto zásady byly po debatě, které se zúčast-
nili hlavně pánové: Petřík, Sůra, Zuklín, Pudr, stanoveny takto:

1. Jméno spolku, jehož sídlo, je v Praze, zní "Svaz československých země-
měřičů" (nebo Svaz československých inženýrd zeměměřičství); sdružuje spolky i
zájmová sdružení zeměměřičská.
. 2. Účelem spolku je podporovati pokrok zeměměřičství po stránce vědecké

i užité:
a) hájiti společné zájmy československých zeměměřiM a sjednávati společný

postup uvnitř státu,
b) pěstovati styky' se zahraničními spolky zeměměřičskými a vědeckými a

zastupovati československé zeměměřiče na mezinárodních jednáních,
c) spolupůsobiti z vlastního popudu nebo na vyzvání vlády při úpravě zákono-

dárství, pokud se dotýká zeměměřičství. .
/ 3. Účelů těchto hodJá dosíci:

a) poradami, schůzemi, přednáškami, sjezdy a ujednáváním základd pro,
společné akce a podniky, .
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b) navazováním a ullrlováním styků se zeměměřičskými a techniclilými spolky
tuzemskými i zahraničnítn~

c) podniky literárními, vydáváním publikací zetněměřičských a směrů spříz-
něných, časopisů, zřizováním a podporou sbírek zeměměřičských, čítáren, pořádá-
ním výstav,

d) vypisováním cen na literární i pokusné práce zeměměřičské, podporou
zeměměřičského výzkumniétví ve všech směrech, .

e) poskytováním ochrany stavovské členům, pěstováním společenských stykfi,
f) vyznamenáváním zasloužilých pracovníků domácích i cizích.
4. Přihlášky spolků a sdružení ke členství ve "Svazu čsl. zeměměřičů" dějí

se písemně a současně přikládá se prohlášení, že jsou ochotny převzíti povinnostr
se členstvím spojené. O přijetí rozhoduje předsednictvo,·

5. Hospodářské prostředky jsou:
a) Jmění svazové a jeho výnos,
b) příspěvky, splácené spolky a sdruženími,
c) výtěžky ze svazových podniků, , d) dary, věnování, odkazy i sbírky.
6. Jednací řeč je československá, správní rok se shoduje s rokem kalendářním.
7. Orgány Svazu jsou výbor a předsednictvo. Do výboru vysílá každý spolek

nebo sdružení na dobu 3 let po dvou členech, kromě toho ještě za, každých
100 členů jednoho člena do výboru. Zbytky více než 50 počítají se za 100. Jedna
třetina členů výboru vystupuje losem každého roku. Vystouplí členové jsou znovu
volitelní.

Výbor volí každoročně předsednictvo, které se skládá z předsedy, dvou místo-
předsedů, jednatele a jeho zástupce a pokladníka.

Pro řešení specielních otázek může předsednictvo sestavovati komise a zváti
do nich i, jiné znalce..

Jednací řád pro předsednictvo a výbor vypracuje výbor.,
8. Předsednictvo každoročně určuje příspěvek za člena spolků sdružených

tak, aby kryly náklad na časopis, výlohy do mezinárodní federace zeměměřičské a
režii svazovou. Schůze předsednictva svolává předseda. Schůze výboru svolává
rovněž .předseda dle potřeby nebo požádají-li o to dva spolky sdružené. Během
prvých tří měsíců v. roce svolává předseda ustavující schůzi výboru a předsednictva .

.9. Výbor ve své ustavující schůzi volí též dva revisory účtů, kteří nejsou
členy předsednictva. " .

10. Spory, vzniklé z poměrů spolkových, vyřizuje pětičlenný smírčí sou!!,
volený z výboru, každá strana volí dva zástupce a ti zvolí pátého zástupce jako
předsedu. Výroku tohoto soudu, je-li ,m,nesen nadpoloviční ,většinou, musí se obě
strany podrobiti.

11. O změně stanov rozhoduje výbor tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných.
12. Výborová schůze může se usnášeti při polovině přítomných.
Bylo usneseno dále, že tyto zásady budou uveřejněny v Zeměměřičskěm věst-

níku, aby je spolky mohly projednati a podati k nim případně připomínky a návrhy.
Po probrání některých běžných otázek, schfize skončena. Zapsal Fiker.

'. Ze spolku inženýrů státní měfieké služby. - V Ý ib o rr () v á s IOJ oh Ů z e kom se
.v neděli dne '12. ledna 1930 o 9. hod. v síni Č. II, v 1. patře Inženýrského domu.

Val n li, hro ma d a koná se v neděli dne 2. února 1930 v zasedací síni
č. III. tamtéž o 9. hod. s obvyklým programem zpráv činovníků" revisorů účtů a
volných návrhů. Na projevené přání budou po volných návrzích prodebatovány
účinky nového katastrálního zákona, prováděcích nařízení i další potřeby z prová-
dění zákona vyplývající. Pání kolegové se žádají o promyšlenou přípravu a poskyt-
nutí cenných ,zkušenost,í.

V sobotu před valnou hromadou (1. února) koná se z li, věr e č n li, v Ý bor o v li,
schůze o 16. hod. a 020. hod. pak přátelský večer s kolegy již do Prahy
.přibylými, na co se obzvláště pražští páni kolegové zdvořile upozorňují (síň Č. IV.
v 1. patře).

Volné návrhy pro valnou hromadu nutno zaslati osm dní předem koL 1. jed-
nateli a sice p ís e mně s náležitým odůvodněním. Jiná oznámení o konání shora
uvedených schůzí zasílána nebudou. '
',. Předsednictva odboček se žádají, aby relace o průběhu valných hromad

"<!ijzálllalyústředí do 20. ledna 1930.
". N. B. Palác Inženýrského domu nalézá se na Dvořákově nábřeží, u mostu
Svat. Čecha (při ústí Pařížské ulice, vedoucí ze Staroměstského náměstí k Letně).
Stanice elektrické dráhy č. 1 a 4.

Mimopražští páni členové S. 1. A. mohou tamtéž přenocovati. Event. přihlášky
řiďte přímo na správu Inženýrského domu.
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~ůzné zprávy.
Druhý kurs fotogrametrie Vy&. šk. technické v Curyciau. J)Jl,jaře 1930. KWl'lI

vede iIJTOf. Bra.esclJlin~ bude ŤJr'V8iti 5 neděl. JtelStik disposiei W~ův AutograJP1htaJk.že
přednálšiky teoretické :budou dOlpllněnypr.aktiJcikýmicvitO~nimi. -":'ner.

Výzva. Kollegové,kte,ři hodláte O[latřiti si delSky.na časQJPi&Z.V. pod81jteo
tom ~pr:í.vu na adresu: M1m':nistraoe Či3;soopisuZeměměřičBkýVěstník (Ing. J. Vrba),
Brno - Doonimkms!k'á2. Sejde-li se dostatečlll'ÝiPQČetpřihiliášek(aspoň 100) l~e sjed-
na-ti výhodnou OOllU.,

Zprávy osobní.
Noví ě1enové zkušeb~i komise pro autorisaci civilních geometrů u zem.'úfadu

v Brně. Byli jimi jmenováni: Ing. Dli'.tecihillo.AI. Tichý, řádný profesor goooesie na
vy!soké ,škole ZJemědě:~BkéV Bmě a úř. autorisovaná civil. ~metři v Bm,ě Jl1lg.
E. F a[t u s <li. mg. R. Jan Č.

Zpráva z českého vysokého učení technického v Praze. VY,B()ká škola
sp eei.állllích nauk.

V doM od 17. listopadu do 14. lPTosince 1929 Sil()~:iliodboTil1O'u státní
z k o u šiku DIa l1JČeibném'běhu proV'Zdě1áill!í'zem.ěměřičů, ,podle nařízení z r. 1897
páinov~: Klall'eIlGoldberg z Má:silovicv Če<cIhaCib,'AJoÍis,Seidel z čemovic v Čechách.

V době od 17. listopadu do 18. V'!'osínce 1929 vykonali d:ruhou státUi
z ,ko u š k u na oddělení 'Zeměměřič:sk&h()inžell1ýrstvi,podle vyuese:ni mm. &Ir.a mr.
osvěty 'ze dme 14. červ:ooce 1928, Č. 59.671/28-IVpánové: Ivan HelIa 'z MMiUJP'Olu
v Rusku.?.Fedor Krivenko z Boibruj,BkIav Ru,sik'u,Jaroslav ŠpryiňM~ Homfho Litví-
noVlav l)elchách, Antomn Kováříček iZ ůestic v ČechlÍiCh,Michail Rymarevič-Al1:lIlha.n.
skíd z KaJu~;sikyv RUlolku,Vsevol'OdJGernsiJmov'Z Kijeva v Rusku, Jura.j rnenčík ze
Srp'8sikéTeplil('.ena Sloveuflku, Katel Rosenibaum z KráL Vinooll'ad v ůOOMch,Ivan
Mlajo~sJdjz Upecku v Rusku, Emanuel Diřimz C!hmdimě v čecMch, Jiři Šlechta
z Oděsy v Rusiku, Josef· Štádller 'z KokořoVk1v Oecháoh.,Kornel Bakumooko' z Petro-
hradu v Ru,síku,Nikolci Avenariusz MoJog-y,JAroSllavsk:águb. v RUSiku,Na.zar IIin,a..
tiuk 'ZeŠabelinéruJ,Ukmjině, J'an Ki1eog'az KroměřilŽen3,Mora,vil,Ja,n MrárLek'Ze Smí-
choVlav čechlÍiCb,Frailltišeik Šmelhaus 'Z Nymburka v ČoC:hóch. .

Zprávy z německé vysoké školy techniCké v BtDě. Druh o u stá t n í
z ko li' Š klu 11a odd ě I e ní z & m ě měř i č s k é h o in žen Ýr s tví dle výno,su
min. škol. a nár. osvěty ze 14. července 1928,Čj. 59.671/28-IV,složili pánové Ludvík
Kostelecký z Kamenice n.fL. vČeCiháeh, Fr. Stolzel 'Z Albrechtic ve SIlez.slk,uiFr.Lejhanec z Brna. - Od bor n o u stá t n í z k o u š k u zem ě měř i č s k o u sožili
páillové JO'B.Jáno,sovits 'Z Bratis,Jav1,Ka.re:l ,Pestl 'z MíJr()lV'~Fr. St-robl z Bmtíslavi,
Karel Grog-er z Hranic na Mor., Eugen Kotzian z Čes. Těšína a Ing. Artur Stíastníe
z Brumovic.

Vyznamenání. Presídent Polské republiky udělil měř. radům Ing. Stanislavu
Veverkovita Ing. Antonínu MeisnaQ"ovi, IP'řidělooýJnmin'lsOOrstvuv~ř.1?rncí,
k provedeiIÚÚ1Pravpři hranicí čs.-poLské,kříž IV. třídy řádu "PO~OIIlÍk1RelSitituta".

Abrahamoviny. Měř. rada Ing. Ant. Ne d o m a, rodák z Rousměrova u Vel.
Meziříčí, sb-vil 21. prosince 1929 padesáté narozeníny. Pomaturítě na reálce v Nov.
Městě na Moravě a po složení zeměměříčské státní zkoušky na české technice v Brně,
působil u katastrál. měř. úřadu v Mor. Krumlově. Krátce nato přídělen byl do nově
zřízeného oddělení pro nové měření v Brně, které S úspěchem později řídil jako
před.nostla.Po vMce !byl činný jako triangulátor .při d1lJimit3JCi(hran'ke ČIS.-ralk:ous:ká).
Uzdraviv se z těžké choroby, pracoval 'Co revisní org-án Dři stanovení hranice čs.- .
maďarské. Odtud přešel k archivu map katastrálních v Brně, kde převzal vedení
po zasloužilém vrch. měř. radovi Ing. Eberlovi. - Kol. Nedoma, jeden z prvých

• odchovanců geodetické školyzemř. prof. Ing. J. Líčky, má za sebou řádný kus
odborné práce. O leckteré své zkušeností praktícké pojednal i literárně.

Přejeme jubilantovi plného zdraví k další produktívní činnosti.
Změny ve stavu úl. aut. civil. geometrů. Oprá.vnOOízí 'sk 'S I i: NikoiUlJjSmirnov

v HoNlÍ Vsi u Ohi>morutova,Ing. KialreJKepkla v Brwze XII, Ing. Metod Matoušek
v Pt1wzeXIII 13.' Ing. Otak'aa-Velišv Parou:bi,cj{lh.

O1>rá.VII1ění se viZd a li: Ing. Bedi'.SláiIOOv DomlllžHckha mg. Jan Ma.rhou-
nek v Prerově.

Zemřel: Ing•. Fr. VejnOOl€lkv Křepicich. .'
Právo k užíváni 8tavovského označení "Ing."získali ko1etg()vé:Frai!1t. KýM

v Hranicich na Mor. Václa.v Malec v Buděiovicich, Jos. Michálek v Toušeni, Frant.
Ondrúšek v Db. Brodě, Frant. Zapletal ve Velkých Karlovicfch:

'Za redakci zodpovidá Ing. Jos. Ražička. - TiskemPolygrafte v Brno}.
Nakladatel: Spolek československých zeměmUlčtl. v Praze.
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