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Určení citlivosti Iibely.
Ing. RNDr. Ánt. Pokorný.

V praxi se věnuje málo pozornosti libele. To není správné. Je třeba znáti
úhlovou hodnotu dilku libely, abychom věděli, s jakou péčí je třeba teodolit urov-
nati, případně abychom mohli zavésti opravy z nakloněné osy teodolitu. Oprava
tato je pro horizontální úhel definována rovnicí

0= J.cotg z,
kde J je odchylka libely a z = zenitové vzdálenosti cíle. Uvažme' třeba, že jde
o libelu citlivosti 10" a o cílení pod výškovým úhlem 5°. Pak při odchylce libely
o 0'5 dílku, což jest v praxi možné, vznikne chyba 0-5". Ulibel méně citlivých
je třeba větší a větší pozornosti, a zejména tam, kde jde o strmé visury, jako tomu
bývá při některých přesných technických pracích. Pak zájem na sta~lOvenícitli·
vosti libely prudce stoupá.

Ale není vždy po ruce speciální přístroj pro určení citlivosti libely, nehledě
k tomu, že někdy také libelu pevně spojenou salidádo)l nelze dobře od teodolitu
odpojiti. Konečně podle posledních poznatků je správné zkoušeti libeh! a' určovati
citlivost libely za takového stavu, za jakého se jí používá. .'

Z těchto důvodů stanovíme přesnost libely podle způsobu námi zavedeného.
Tento způsob spočívá v tom, že určíme, jaký výškový úsek vzdálený od libely
o známou hodnotu odpovídá určité odchylce bubliny libely.

Nejobtížnější určení citlivosti nastává u Iibely připevněné na alidádě ve směru
rovnoběžném s točnou osou dalekohledu. To je zároveň také případ v praxi
velice častý.

Prakticky úlohu provedeme takto: V určité vzdáLenosti od středu přístroje,
kterou změříme, postavíme do svislé polohy přesně dělené měřítko. Teodolit je
natočen tak, že jeden ze stavěcích šroubů je zařízen do směru na měřítko. Tímto
stavěcím šroubem můžeme teodolit poněkud nakloniti. Dalekohledem můžeme
stanoviti, jaký úsek na měřítku odpovídá tomuto naklonění teodolitu. Jestliže jsme
odečetli pak: libelu před a po naklonění teodolitu, můžeme, znajíce v~dálenosti
teodolitu od měřítka, vypočítati citlivost.

Popsané úkony provedeme takto : Vzdálenost D mezi teodolitem a svislým
měřítkem byla stanovena. Měřítko je ve výši teodolitu (dalekohledu). Zaměříme
při vodorovném dalekohledu na měřítko a odečteme čtení 01• Pak otočíme alidádou
0,100 gr, až libela bude ve směru na měřítko a provedeme odečtení libely ll' Poté
stavěcím šroubem, nalézajícím se ve směru měřítka, vychýlíme libelu a odečteme
na ní druhé čtení l2' Po odečtení otočíme alidádou, vrátíme dalekohled do původ-
ního směru a odečteme na měřítku hodnotu O2,

Jestliže
O2 - 01= O,
l2 - II = l,
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r=~~ W
kde l" je úhel odpovídající dilkům libely a kde f/' je převodní koeficient.

Pro Btanovení přeBnoBti,B jakou máme provéBti jednotlivé měřické úkony,
platí z rovnice (1) vyvozený vztah

ol ol
dl= 00 . dO + o'D dD, (2)

ol. f/' ol Of/'oO = D a Do ,,= - Dj .

Chtějme určiti dílek líbely na 0'05" přeBně! Snažíme Bepřirozeně určiti hod-
notu z úBeku libely co možná největšího. V našem případě můžeme tak učiniti
B výhodou z úBeku 10 dilků libely a položíme tedy dl = 0'6"-0'5".

JeBtliže tedy délka
D = 10m a úhel l= 70",
dO = 0'025 mm,
dD= 70 mm.

Vidime, že pOBtačívzdálenost D určiti pouze jedenkráte a to jen zběžně.
Zato rozdilu O věnujeme největší péči a mUBímeprovésti dostatečný počet obser-
vad. Jestliže můžeme stanoviti rozilil O s přesností asi 0'075 mm, pak je třeba
provésti n ohservací, kde .

0'0752

n =0'025" = 9 obBervaci.

K vůli bezpečnému zajištění vÝBledku provedeme zpravidla obBervací 10.
Abychom v praxi přesnost určení rozdílu O vystupňovali co nejvíce, budeme při
měření postupovati takto:

Můžeme přesněji zaříditi nitkový kříž na rysku měřítka, nežli odhadovati
jeho polohu mezi dvěma ryskami. Proto nařídíme stavěcím šroubem nitkový kříž
na určitou rysku a poté odečteme ltbelu při bublině na je dno m k on ci libely.
Stavěcim šroubem přesuneme nitkový kříž na rysku měřítka, odpovídající poloze
bubliny na druhém konci libely. Dále, pamatujíce na to, .žerYBkyměřítka jsou
zatíženy chybami z dělení, provedeme každé jednotlivé určení rozdílu O z jiných
za sebou jsoucích dilků měřítka, čehož dosahujeme posouváním měřítka o kon-
Btantní hodnotu rovnou rozdílu O mezi každým určením. Máme pak záruku, že
aritmetický průměr z del'íti měření je zatižen toliko jednou desetinou z chyby
v dělení první a poslední rysky. Chyby ostatních rysek jsou eliminovány. Tímto
způsobem se podati značně zvýšiti přesnost v určení rozdílu O a pOBtačiltedy pro
určeni dílku libely menši počet observaci.

Observace však není tak obtížná v poměru k přípravným prat'im, které je
tak jako tak nutno provésti, a proto zachováváme lOnásobné její opakováni. Zvý-
šíme tim přesnoBt v určeni.

Příklad }ednoho měření určení citlivosti libely teodolitu W ild čís. 5305:
Bylo užito invardvého měřítka Bamberg, 1 m dlouhého, čtvercového průřezu

s jemným milimetrovým dělením. Pravítko bylo kryto v dřevěném pouzdře. Rovnice
měřítka je definována vztahem

l t= 1 m + 0'015 mm +0'002 (t-18) mm.
V měřítku je zapuštěn teploměr, který byl během měřeni kontrolován. Teodolit,
byl postaven na mohutném žulovém iBolovanémpiliři.

Vzdálenost Btroje od měř. = 9·700 mm.
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Libela I Čtení na měMI Rozdíl

II
Citlivost I Teplota

čt. v mm invar. měř.I p horní I dolní

1'2 9'2 I 2620
II9'6 0'9 26'00 2'0 5"09 19°40

iN 8'3 I II

0'9 9'9 26"40
9'0 1"7 26·20 2'0 5"25 19°50
8'1 8'2

0'9 9-7 26'60
9'1 1'4 26'40 2'0 5"16 190W

8'2 8'3

0'9 10'0 26'80
9'1 1"6 26'60 2'0 5"12 20°(0
tí'2 tí'4

1'8 9'3 27'00
9'9 0'9 26·tíO 2'0 5"16 20°10
8'1 8'4

1"6 9'4 27'20
9'7 1'1 27'00 2'0 5"19 20°20
8'1 8'3

1'0 9'9 27'20
9'1 1'7 2'1'00 2'() 5"25 20°10
8-l 8'2

2'6 8,1 27'60
10'9 0'0 27'40 2'0 5"19 20°30
8'3 8'1

1-8 9'3 27'80
98 1'1 2~'60 2'0 5"25 2004()
8'0 8'2

0'9 9'9 28'00

2780 II
I9'(l 1'6 2'0 5"16 20°40

8-l tí-3

Průměr = 5"182;

Teplota po dobu celého
tepelnou opravu zavésti,

Obdobným způsobem jsme
klad jsme obdrželi:

m =+ 0"055; M=± 0"017.
měření podstatně nekolísala a nebylo proto třeba

teodolit Wild číslo:

5313 ó322 5288 5305 5316

7'030" ± 0'034" 5'630" ± 0'030" 6-779" ± 0'031" 5'182" ± 0'017" 7'891" ±O'024"

Z tabulky vidíme, že citlivost u všech přístrojů není stejná a že je důležité
ji určiti. Jako výkonné inženýry nás zajímá nejen průměrná chyba výsledku, nýbrž
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i skutečná cena našeho způsobu určeni. Provedli jsme tedy v daném případě určení
citlivosti za jiných podmínek vobdobich časově odlehlý'ch, mezi nimiž byl jeden
a týž přístroj používán v poli a dlouho transportován. Výsledky byly tyto:

Wild čís. 5313

určení citlivosti

květen 1937
I

hrezen 1938

7'03" ± 0'03"
I

7'04" ±0'04"

Z předchozího je viděti,-.že veliká přesnost v určení citlivosti je naprostou
skutečnosti a dále, že je to hodnota konstantní.

V praxi, kde není po ruce měřítko jemně dělené, můžeme použíti latě, kterou
ovšem postavíme do patřičné větší vzdálenosti. I tímto způsobem dojdeme k pěkným
výsledkům! .

Redakce uveřejňuje další 3 příspěvky k diskusí, zahájené články Ing. Fr.
Vacka a Ing. Ant. štvána v čísle 2. le~ošního ročníku Z. V.

Vážená redakce,
na Vaše vyzvání k účasti na diskusi v nadepsané otázce dovoluji si Vám zaslati. své
zkušenosti a v dtisledku jich své názory na používáni měřického stolu v praksi mě-
řické.

Používal jsem měřického stolu v ko m b i n a c i str i g o n om e t r i c k o - P 0-
1Yg o n om e t r i c k o u m e t o d o u při detailním zaměřováni polohopisného plánu
města Přerova, tedy v územi s cennou ptidou, ale ovšem jen mimo vnitřni město, takto:

Topografická kostra (cesty, silnice, dráhy, vody) a tím ovšem i přilehlá hranice
na ouvratích pozemkti, byly zaměřeny na polygonální sít: kolmicemi a pak v nit ř n í
lom y bráZd pozemkových uvnitř tratí stOlem.

Sttil pocházel od firmy Starke-Kammerer ve Vídni (velký model, tehdy ještě
dosti těžký, ale velmi stabilní). Na prkno byl napiat nejlepší kladívkový papír sněhem
z bílkti, aby přilnul v celé ploše neprodyšně k rýsovacímu prknu. Okraje papíru byly po
obvodu přehnuty až pod rýsovku a přilepeny dextrinem na bocích i na rubu rýsovky.
Takto nalepený papír byl dokonale ~tálý za každého počasí.

Na napnutý papír prkna byl vynesen sekčni rámec a veškeren číselně zaměřený
detail. Zmíněné lomy brázd uvnitř tratí byly zaměřeny protínáním vpřed se vhodně po-
ložených polygonálních bodti trati. Metoda tato byla d o s t a teč n ě přesná, jak pro-
kázaly kontroly z třetich stanovisek; byla účelnější nežli obvyklá zaměřování lomti
brázd pomoci mětických přimek a pří~ek (travers), neboť bylo možno zaměřit p 0-
ho d 1ně i rychle všecky lom y brázd ták, aby prti.běh hranic pozemkových byl zcela
při r o z e n ý. •

Dnes, po 33 letech od té doby ( !), jsou však poměry daleko při z n i věj š i.
.Sttil je výhodně zdokonalen a mnoho už neni třeba zlepšovati. Papír je nyni napiat na
aluminiových plotnách, jež lze velmi snadno upevňovati na rýsovku stolu. Dostřeďo-
váiú stolu je urychleno i usnadněno S c h e s ing e r o v Ý m ú h e 1n í k em, takže ja-
kákoliv těžkopádnost v použiváni je odstraněna. Máme velmi přesná zám.ěrná pravitka
i jiné pomocné přístroje.' _

Po svých přiznivých zkušenoste~ bych se nemohl postáviti s dobrým svědomím
proti stolu. Rozhodně námět pana Ing. Va c k a. je dobrý proto, že vyplynul patrně
z rozsáhlých praktických zkušenosti. Je nutno volit vhodné metody měřické podle cen
ptidnich, podle porostlosti ,povrchu a podle útvarti terénních. Upotřeoovati číselné me~
tody, které jsou arciť nejlepší, všude, nebylo by racionálni. Máme dosti území s malou
cenou ptidy, v nichž stolové~měřeni, opřené o výbornou a podrobnou trigonometrickou
triangulaci, je zcela místné a dá rozhodně dob r é výsledky při r y c hlo s t i, kterou
nelze. podceňovati při ohromné rozsáhlosti státnich měřeni.

A nelze za· dnešních poměrti dokonce namítati, že by měřický sttil z n e h o d-
not il moderní mapu katastrálnou. Vždyť jde pouze a jen ode t a i I, a nikoliv o z á-
klady!
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Ostatně úřední návod A předpisuje metodu stolovou a také, jak má býti prová-
děna, aby vyhověla přesnosti moderním katastrálním mapám. A přesnost stolu pak zá-
visí z největší části na dokonalé praktické zručnosti měřiče a na jeho organisačním
smyslu. Pomocné přístroje jsou stejně přesné jako jiné.

Vyhovi-li stolové měření předpisťim, vyhoví i katastrální mapa stolem sdělaná
všem ostatním potřebám, jimž má dnes také sloužiti. Zejména topografickým potřebám
vyhoví tím spíše, protože ptijde vždy o její redukci na velmi malé měřítko. A když
technické potřebě stačí obyčejný tachymetricky sdělaný plán, postačí mu i stolem sdě-
laná mapa.

Nedtivěru k měřickému stolu možno si vysvětliti jen tím, že jiné, nové metody
sttil úplně vytlačily z moderních měřeni. Ale právě teď, kdy se věnuje po staletých
zkušenostech veliké úsilí na zbudování přesných geodetických základů., a zajištění hra-
nic omezníkováním, měli bychom se vrátiti také i ke stolu a zase jej vyzkoušeti v no-
vých poměrech; jsem přesvědčen, že bychom jej vrátili jeho dřívější upotřebitelnosti a
v určitých připadech i nenahraditelnosti.

Dívejme se tedy na dnešní stolová měření r e á I n ě, bez posměšků. a předsudkti,
založených na dávno ne p I a t í c í c h předpokladech.

Prof. Ing. Dr. Al. Tichý, Brno.

V čísle 2. letošního ročníku Z. V. byl z nepochopitelného dtivodu uveřejněn člá-
nek, v němž se stolová metoda ještě dnes (!) vřele doporučuje pro ptivodní katastrální
měření. To opravdu zaráží 1

Máme-li se vysloviti o vhodnosti této metody, musíme napřed říci, co chceme od
měření a od nové katastrální mapy. Pozemkový katastr sloužil ptivodně k tomu, aby
byl získán podklad pro vyměřování veřejných daní a dávek z držby pozemkti, aby
mohly býti založeny, obnovovány a doplňovány veřejné knihy a jejich mapy, k za-
jištění držby, pro převod nemovitostí a pro reální úvěr. Máme-li na mysli jen tyto
úkoly, pak nebude snad sporu o tom, že stolová metoda pro daňové a knihovní záleži-
tosti plně postačuje, ba možno řici, že při nevýznamné celkem pozemkové dani je ještě
příliš hodnotná a že vedení pozemkového katastru je vlastně nehospodárné.

Na ptivodní mapu a na nové katastrální měření nutno se však dnes dívati docela
jinak. Katastrální zákon v § 3, odst. 2. uVádí, že pozemkový katastr má býti zakládán
a veden tak, aby byl zároveň pomtickou pro práce kartografické, výškopisné, pro tech-
nická podnikání, pro Účely statistické, hospodářské, pro ochranu památek, nebo pro
jiné účely státni správy i občanského života.

Práce zeměměřičovy mají tvořiti podklad pro veškerá ostatní technická podni-
kání a proto musí býti prvotřidní. Jakost mapy má býti taková, aby v každém ohledu
byla spolehlivým základem pro další práce i v budoucnosti. Nutno uvážiti, že poža-
davky na mapu budou se stále stupňovati. A tu je již třeba o s t o lov é m e t o d ě
ř i c i, že n a pro s t o n e p o s t a č í. Cena pfidy sama nemtiže rozhodovati o volbě mě-
řické metody. Při triangulaci horských krajti také se nebéře v úvahu malá hodnota

-ptidy a měření se nekoná nějakou "hospodárnou a levnou" metodou. Pro chudé hor-
ské kraje také se staví cesty a dráhy, ačkoliv jsou často nerentabilní. Ostatně dnes
chudá obec s nehodnotnou ptidou mfiže býti v několika letech z prarfizných přičin bo-
hatou. Zvýšený náklad na pořízeni nových map se v budoucnu mnohonásobně ušetří.
Vždyť mapa se nepořizuje na krátkou dobu, nýbrž na sto, ba třeba i na více rokti a
proto se má hleděti na to, aby svou přesnosti stačila stále vzrtistajícím technickým
požadavktim.

Stát proto nesmí pohlížeti jen na okamžité vydání a rychlé pořízení mapy, ale
v prvé řadě na to, aby práce byla účelná a kvalitní. Honba za kvantitou ve výrobě je
vždy na úkor jakosti. Oč se stolovou metodou 'llvíce a levněji zaměří, o to je měřeni
zase horší. Při posuzování výsledkfi práce mlUll se hleděti v prvé řadě na to, jaké
zeměměřič docílil omezníkováni pozemkti, jak zajistil síť pevných bodti nutných pro
další technické práce, jakou hodnotu má jeho měřeni a jak přesně je zobrazil, a ni-
koliv na to, kolik parcel zaměřil denně a jllll<.lacino, To jsou pochybná kriteria.
Grafická metoda l:'tolová, třebas je dnes poměrne lepší než byla před sto lety,přec jen
zfistává tou starou známou ••Stimmt nicht, Wird sfllmníend gemacht". S tim dnes už
nevystačíme. Je čas hledět také k tomu, aby mapa dala nejenom přesný obraz situace,
ale aby byla doplněna řádným měřením výškovým aspoň-" v městech a pmmyslových
krajích, neboť dobrý situačni plán teprve s přesným měřE.!nílll;výškovým má trvalou
technickou cenu a teprve pak je zptisobilý pro všechÍ1ajiná technická podnikání a te-
prve pak má dokonalý význam pro účely národní obrany .. '"

Proto také v jiných státech z vyměřovacích metod nabyla všude vrchu metoda
číselná. švýcarsko, které je tak typicky hornatá země, zná jen číselnou metodu; tam
však každému měření předchází úprava hranic, případně scelování. úplně horské kraje,
které nemají významu, se raději nechávají nezaměřeny.

Odkud' se u nás vzalo to "hospodárně a levně"? Byl to asi v první řadě tlak
hospodářských organisací na Slovensku, které si stěžovaly na pomalé měřeni a zakního-
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Vání, k vů.li zajištění hypotekárniho úvěru a to je asi hlavní příčinou, proč se při mě-
řeni dává stále přednost rychlosti před kvalitou. ·Té pomalosti lze zabrániti přibráním
nových pracovníků.. Před překotným spěchem měli bychom však varovati, neboť sami
nejlépe víme, kam zavedl naše mapy spěch při reambulaci. Hodnotné, ale při tom lev-
nější práce dalo by se docíliti dobrou organisací a hlavně soustředěním veš ker é mě-
řické služby _u měřických úřadů.; každé měření měla by předcháZeti úprava držby a
případné scelování. Pro t o b Y bylo v z á jmu stá t u s poj i t i měř i c k é a
s celo v a c í ú řad y do hro m a d y. Je pozoruhodné, žEl.právě zeměměřičů.m, kteři
pro jiná technická podnikání mají připravit přesný a dokonalý podklad, brání se z čistě
sobeckých dů.vodů.v budování správných, moderních technických operátů..° přednostech číselné metody není třeba se zmiňovati. Z nedostatků. stolové me-
tody bych uvedl:

1. Zobrazení je jenom v jednom měřítku;
2. nevýhoda v místní trati a v lese;
3. málo přesná orientace a tím i málo přesné zobrazení, jež je patmo z trojúhel-

níků. chyb;
4. přikládá-li se záměrné pravítko k hraně busoly postavené nad zobrazený tri-

gonometrický bod, je stálé nebezpečí, že se hrana vychýlí;
5. vysoké signalisační tyče nedají se přesně svisle postaviti;
6. jsou-li řezy šikmé, jsou zobrazené body zcela nespolehlivé;
7. výpočty ploch jsou možné jen planimetrem;
8. rekonstrukce hranic dá se vykonati pouze odsunutím z plánu a je proto ne-

přesná.
Z uvedených důvodů. bych řekl, že by se stolová metoda měla úplně vyřaditi

z prací v západních zemích státu a na východě republiky měla by býti ponechána jen vý-
minečně v hornatých, ale přehledných krajích, kde nějaká technická podnikání nebudou
v dohledné době následovati. Všude jinde doporučuji jen metodu číselnou; je o něco
dražší a pomalejší, ale zato plně hodnotná.

Uveřejnění dvou tak protichů.dných názorů. o metodě měříckého stolu jistě vy-
volá ohlas mezí výkonnými zeměměřičskýmí inženýry i teoretiky, zejména v zemi Slo-
venSké, kde. je dnes těžíště velikých prací zaměřovacích v rfizném terénu, i takovém,
proti němuž jsou terény pisatelů. obou úvah jistě příznivější..r'!J{mile byla vytyčena
směrnice pro vyhotovování nových map československého pozemkového katastru - to-
tíž kontrola každého určeného bodu, přesnost všude stejnoměrná a velká odpovědnost
za vykonané dílo i v budoucnosti, - neprojevila se výhoda metody"-:í:i}enčkého stolu.
při vyhotovování nových map tak, jak bylo očekáváno. Je proto nejvýše žádoucí, aby
došlo k diskusi o této metodě na základě získaných zkušeností, jak si přeje druhý pa,n
pisatel, a možno jen litovati, že k ní nedošlo ihned po vydání návrhu Instrukce A.
Bylo by se tím umožnilo zejména mladšímu, dosud nezkušenému dorostu inženýi'skému
seznati mzné náZory a uplatniti pak své teoretické znalosti, spojené s praktickým je-
jich ověřením, mnohem lépe, než se mohlo státi toliko pod vlivem okolí.

Mají-li býti metody měřické posuzovány spravedlivě, je nezbytně nutno, aby všem
bylo měřeno stejnou D1ěrou a pro všechny stanoveny stejné přísnosti i pracovní pod-
mínky.

Zaměření části bývalé monarchie v krátkém čase bylo draze zaplaceno. Bylo
možno viděti hned po převratě zbytky. této organísace u maďarských "stolařů.·~,z nichž ~
mnozí denně vysedávali při petrolejové lampě dlouho do noci, aby zpracovali na mapě,
co zaměřili venku. A při tom obcháZeli předpis o vyhotovoVání polniho náčrtu před mě-
řením, vyhotovujíce jej toliko jako nutné ~lo pantograiovánim mapy. - se všemi chy-
bami ve spojích, jež se vloudily do mapy., Na osudném hesle rakouského katastru "Od
slunce' východu do slunce západu" má také měřický stoo lví podíl. Dnes o takové "ro-
mantice" se mluví jen jalw o pohádce a jen rozsáhlost "území a těžký terén nutí někde
konati' polní práci nad 8 hodin. Doba se tedy změnila 'a nové metody nezažily a již ne~~
zažijí, aby jim zeměměřič obětoval denně tolik času. ' .

Tu jsou příčiny, proč staří stolaři nemohli zanechati při svém ústupu stejných
vyučenců., proč sami své dřívější zpfisoby opustili, a pokUd zů.stali ve službě, nedosahují
úspěchfi, na něž byli zvyklí. Měřický stfil vyžaduje jako každá metoda také kontroly
v určení bodfi předmětfi měření již při vyhotovení mapy a nikdo nebude tvrditi, že by
pro některou metodu bylo zapotřebí tří kontrol a jen pró stfil by stačila jedna.•Q kon-
trolách rozhO<iují'p!aktikové ~ jistě se brán~ každý zbyte~ měrám i při pol~
-metodě. SnM se JIch vyskytUJe nadbytek při metodě polygonové, allr11l!lmIějí-scházeti
"ani ptt-metodě stolové, kde s nimi bývá nejvíce šetřeno a kde toto šetření u grafické
metody je nejméně na mistě.

Bude-li měřeno měřickým stolem podle předpisu, .budou-li vyhotovovány předem
řádné náčrty, určov.ány jen nutné body a hojně měřeno přímo, bude-li zkoušena sou-
vislost odchylně rayonovaných skupin, bude-li postaráno o kontrolu každého určeného
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bodu tak, jak to vyžaduje svědomitost a odpovědnost pro budoucnost, není možno' dělati
zázraky pří nynějších pracovních poměrech ani měříckým stolem.

Jsou proto příléhavými slova druhého článku o vhodnosti a úspěchu stolu pro
měření, "jak to leží a běží", jen pro získání obrázku, pro odbytí svěřeného úkolu, bez
starosti o budoucnost.

Zaměřování všeho, i nemožného, měřickým stolem příneslo také pěkné dtisledky.
Díky Bohu, že zkušenosti k stolovému zaměření místní trati musíme postrádati. Zatím
nám stači jen následky tohoto zaměřování, a to jest nutnost obnoveni téměř všech
mistních trati starých katastrálních map. I u dovedných stolařti byly v posledIg době
tyto zkušenosti odsuzovány, poněvadž hlavní pomtickou při nich byla vysoká tyč, něco
podobného, co je v prvém pojednáni líčeno jako vrchol dokonalosti.

Heslo "hospodárně a levně" je velmi líbivé, ale nesmi býti provedeno "za každou
cenu", poněvadž potom "levně" mtiže býti "velmi draze". Tedy pozor na hravé určo-
váni velmi vzdálených bodti, pozor na "majáky" nad 9 mJ slabým a často hříšným ru-
kám figurantti svěřené, pozor na zatracované na,d.byteČDékontroly!

Na Slovensku, kde přešel dosti velký -Počet maďarských úředníkti do služeb
našeho státu,- a kde první úředníci inspektorátu bylí jimi vychováni v' měření metodou
stolovou, bylo vykonáno mnoho, zkoušek této metody, avšak s malým úspěchem.

Byla zde úspěšně vyzkoušena i metoda protínání vpřed na podkladě zkušenosti
Ing. šimka, vhodně doplněná využitím počítacích dvojitých strojti, na Slovensku
s úspěchem užívaných. Jak dodatky k Instrukci. A. dokazují, byla tato metoda zavedena
oficiálně jako dalši metoda pro katastrálni měření a tak je přání pana pisatele dru- .
hého článku také splněno. .

Se ~tesky obou autorti na malou vynalézavost našich konstruktérti nutno s p.o-
litováním souhlasiti. Pří tom však je marným čekati zdokonalení měřického stolu, jež
jeho jednoduchý princip ani nepřipouští: .

Dá se snad počítati se solídnějším nebo praktičtějším provedením některých sou-
částí: U ostatních měřických pomticek, mnohem složitějších, však přináši lmždý rok té-
měř revoluční vývoj, bohužel zatim jen v cizině. Doufejme, že dobře míněné výtky pro-
budí, i naše firmy k větší vynalézavosti a hlavn~ odvaze investovati nějaký groš do
podniku, třeba bez záruky, že se hned třikrát obráti.

Považujme obě pojednání za k I' a j ním e z e, při čemž jedno sleduje jen rych-
lost a láci, druhé nejvyšší dokonalost, na niž nejsou ještě všude poměry zralé. Budeme
'snad pró začátek spokojeni, dosáhneme-li i zde zlatou střední cestu, k níž ,vede účelná
kombinace všech metod. Vystříhejme se však chyb, které již jiní před námi' lJ.dělali a
dbejme budoucnosti nánlT"Vyliótovovaných map. Tak krásná příležitost vykonati obrov-
ské měřické dílo ptijde kolem našeho měřičského inženýra jen jednou. Teprve budoucc
nost posoudí, jak se zhostil úlohy mu svěřené; naši mladi inženýři mohou ještě za-své
služby zaslechnouti tento soud. Na nich je, aby se nemuseli zastyděti před budoucí
mladou generací zeměměřičských iDŽenýrti, ale mohli se s hrdosti ohlédnouti na stopu,
jatou svou odbornou prací za sebou zanechali. Proto hlavně mladí ruce k dílu, nenechá-
vejte ležeti ladem, co vám dalo rozšířené studium! - s-

Résumé. L'e m p 1o i d e 1a mé t hod e d e 1a p I a n c h e t t e d a n s 1e s m e n-
s u I' a t i o n s cad a s t I' ale s. La rédaction poursuit la discusion commencée dana le
2 eme numéro de cette année. - L'auteur de la premiěre partie de cet article décrit ses
expériences sur la méthode de la planchette et exprime son opinion, bien fondée, que la
planchette peut etre employée sans crainte de meme pour les mensurations cadastrales
notament dans les territoires convenables, ďautant plus que la méthode de la planchette
peut maintenarit s'appuyer sur une triangulation trig'onométrique de haute précision et
de grande densité.

Les auteurs de la deuxiěme et la troisiěme partie de l'article tiennent la méthode
de la planchette pour passée. IIs citent les inconvenients de cette méthode et recommanY
dent ďemployer pour les cartes cadastrales seulement les méthodes numériques. La carte
est un euvre pour dizaines ďannées; il est donc nécessaire de choisir les derniěres
méthodes pour sa construction meme au priE!de plus hautes dépenses.

I( r O n,i k a ~
Měřičkové v Jindřichově Hradci a na Telči.

Ing. Jaroslav Fejlek.

Jeden druh zvláštního měření ve středověku ukázal se nutným před prováděnim
umělých staveb, jako nádrží vod, jimiž byla "hráď" anebo tam, kde tok potoku byl za-
staven "stavem" *). Práce takové vyžadovaly zvláštní odborné zdatnosti, znalosti ptidy, ,

*) stav je starožitné pojmenování pro rybník, německy Wasserhalter, Halter, od
toho zčeštěné haltýř, haltéř, čili sádek pro ryby. Na Jindřichohradecku hráz v dialektu.
slUje Wehrl,' Wiihrl.
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zacházení se stroji a také žádoucích znalosti poměrfJ.na řekách a potocích v celé oblasti
povOOí.Předcházelo jim nesporně vyměřování nejen polohopisné, nýbrž i výškopisné.
Náčelníkem s t a va Í'ů. byl hejtman, který nejen že konal vyměřování, ale vedl také
stavbu. Bylo to ~ěstnání výnosné, odborná zdatnost doplňovala se žádoucí trpělivosti,
vždyť s občasnými pří P I ach y vody, které práci rušily, musili býti stavitelé hrádí -
hrází - dobře obeznámeni a tak náčelníci vynikli prfJ.běhemprací a věku v umění země-
měřickém, v oboru to v tehdejší době zvláštně čestném. V 15. stol., jež tu máme na zře-
teli, měli podle kronikářů., archivářů., písařfi 'tito - v umění zeměměřickém vyniknuvši
- náčelníci staveb obecné jméno měř i ě k o v é, latinsky jim říkali m e s s o r e s, m e n-
s o r e s, f i nit o r e s, g e o m e t r a e, německy Lan dme s s e r, T e i c h m e s s e r
nebo Ma r c h-, Ma r c k s c h e i der (der die Marke scheidet). Třebaže přípravné práce
byly prováděny pomocí odborných přístrojů., které byly velmi jednoduché, přispívala ke
zdárnému výsledku optika přesného oka, jehož čočka byla tu významným činitelem.
Pro měření polohopisné byly používány měřické řetězce. .

Měřičkové vyhotovovali vzorně rýsované rybniční mapy jednotlivých panství. Jsou
o tom doklady v archivech, jako mapu Novobystřícka, Jindříchohz:..adecka,.panství chlu-
meckého, telečského a j. Na takových mapách, ku př. na rybniční mapě Novobystřicka
z r. 1582, najdeme. situační zobrazení rybníkfi, počínajíc jejich vznikem, t. j. prudkými
prameny, vyrážejícími ze země a ústicími do rybníka oblého, nepravidelného tvaru.
Spoje rybníků. zobrazeny jsou tu dvojitou čarou, znázorňující zřejmě koryto přítoku a
odtoku vody z rybníku výše položeného do rybníku spodního. Je-li rybniční povodí a
okolí rybníka zarostlé lesními stromy, ukazuje mapa značky stromů., křoví, trávy, které
se nepravidelně střídají. Cesty zakre,sleny jsou tu podle významu, ale čarou jednodu-
chou, potok však souběžnými čarami dvěma. Boží muka obdobnou značkou nyní použí-
vanou, avšak u vrchu zakončenou křížkem a při patě značkou pro klekátko. Hrad, zá-
mek jest zobrazen se zdmi opevnění a v přesném pů.dorysu, v němž je situačně příčnými
úsečkami zakreslen každý objekt, kaple s příslušným tvarem a vkresleným křížkem, do-
my rybných ku podivu v nárysu, terenní zářezy nebo močály jemnými a zesilovanými
šrafami. Každý rybník je označen běžným číslem a v ploše jeho obrazu jsou číslice, udá-
vající počet násady ryb v kopách. Kolem zámku tekoucí potok je na této mapě pojme-
nován názvem "kamenitý potok". Pomistní názvy jsou všude psány ručně a vepsány ku
př. u situace zámku název Neu-Fistritz, část u studánky Kaltenbrunn, názvy kaplí, soch,
ku př. S. Johann, při hlavní cestě v lese, pfed zámkem je nárys budovy zobrazen s po-
jmenováním "Hospoda". I jiné podrobnosti jako mosty, lávky doplňují přehlednost a či-
telnost mapy. _

Je zajímavé, že v dobách rozkvětu staveb rybníků. v jižních čechách a v okolí
Telče vyKonávali potřebné práce stavební i zeměměřické měříčkové, jimiž byli jmeno-
vaní stavařšti náčelníci, hejtmani, písaři, členové nižšího i vyššího stavu, jako purkrabí,
zemani, vladykové, ba i členové šlechty vyšší. Z archivů. panstVí jindřichohradeckého, te-
lečského a j. lze se dopátrati některých jmen měřičků.. Tak jest tu zapsán jeden mezi
první,mi, purkrabí K á dal i c e, strýc Ma lov c fiv, stavitel rybníka Kadalovce v oboře
(ve ~věřinci), Markvard Vojislavský, purkrabí na Hradci (1412-1434), jeho-syn
Petr Vojislavský (1457-1463), Jan Pušpán (po němž nazván rybník u žirovnice),
Hro c h z Oseč a n, df1chodní písař rodu vladyckého, Kryštof Za j é ČI e k .z P o c e-
n o v ic.

Na Telči vyměřoval neobyčejně způ.sobilýměřička rybníků. Florián P r a vět i c k Ý
z Rad van o v a, vyučenec, Baltazarašertingara ze Šertingfi. Jeden z nejznamenitěj-
ších měřičkti - jak o něm zápis praví '.:- na panství pánti z Hradce a na Telči je ne-
zapomenutelnÝ š ť a s t in.ý P U; š pe r IS\ 'k Ý z P 1e š í, jemuž ve vyměř'ování pomáhal
Sádlo z Třeboně - podle zápisu byl vlastně pozván ku přezkoumání předběžných prací
vymětovacích. Pušperský vykonal mnoho měření spádu terénu pro zakládané vodovody,
pro náhony na vodní mlýny a odpady vod rybníkti a pod. Jsou také známy jednotlivé.
úseky jeho činnosti, popsané v životopisu a popis jeho díla. Obdobně je tomu u jeho
nástupce, jímž byl Me j t o I a r z Me j t a 1u; vyměřoval ovčiny, staré plochy věnované
pastevnictví a j. Na Hradecku vyměřoval pů.du Hon s (H o n z a), lovčí z Telče, jemuž
byl přidělen zeměměřič neznámého jmena z Prahy. Pro Adama z Hradce a na Telči
(zde od r. 1589) "rejsoval" zemský měřička Matouš O r n i s z Li n t per k'u, dále pfi-
sobil na tomto panstVí Jan Zel e n dat" z Prš ov t c, jeho. zeť Jakub Kr č-ín.z .I e 1-
č a n a Sed 1č a n. Na Hradec.ku a na Hluboké pracoval v zeměměřickA!filoboru mistr
Jan T ě tři c h ů.v z .I á c h y m ov a (jenž se psal také německy Johann Dietrichs, Mark-
scheider aus Joachymsthal), konal měření hor - rozuměj lesů. - měřil nejen doly, ale
i jednotlivé pozemky, které zobrazoval. O jeho kreslířské dovednosti mluví ,ry15ničnt
mapa na Jindřichohradecku z r. 1582, nepochybně mapa zpředu popsaná. Zde na panství
byl sepsán text měřické smlouvy, sjednané s ním a s panem Adamem z Hradce a na
Telči 24. srpna 1587, podle níž "zdělány sou tyto cedule s Janem D. Marchscheidrem
z Joachymsthalu pro budoucí toho paměť. Nejprve týž Jan Dětřich na témž panství Hlu-
bockým lesy všechny, háje, porostliny, mýtiny, rybniky, vodoteče, grunty a což k témuž
panstvi náležitéhO.jest, to pilně, bedlivě a dobře má změřiti, aby v tom žádnýho nedo-
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statku a omylu nebylo a se nenacházelo. A potom to vyrejsovati a srozumitelně a prav-
divě vymalovati na tabuli, se všemi příležitostmi téhož panství, vesnicemi i městečky a
to poznamenati a pořádně sepsati všechno, kde které položení čeho jest, aby se tomu
všemu dobře porozuměti mohlou• Podle smlouvy měl Tětřich obdržeti 4 pomocníky,
z nichž jsou tu jmenováni Daniel Peregrin (rybný písař), Lexa, lovčí z Krystína, Jakub,
pojezdný, Jan Rohozenský a Havlíček oba písaři z Hluboké, ukazovatele hra nic, "kte-
Tej by jemu příležitost všech hranic a položení vykázati dáti mohl a při práci jeho ousta-
vičně s ním byl, aby ta věc, tím snáze fedrována a v ničem obmeškána nebyla, tak aby
.zaseJMti pánu v těch všech věcech dostatečnou a pravdivou zprávu dáti mohla". Ještě
zde stt'!jž podmínka platební: "Když šňt'!rou a kompastem měřiti bude, kterej den celej
bude v lesích anebo v rovinách, pojedný kopě dvaceti groších míš., proti tomu zase, aby
to dobře, rozšafně bedlivě říditi mohl, se jemu pasírují tři dni toho k rejsování, malo-
vání á zprávy o tom spisování." .

Pomocníci později tu pt'!sobíciho měřičky Honsy, lovčího z Telče, dostávali stře-
více. Měřička Hons poměřoval a svou práci vyrejsoval: Za: to vzal prachatrnou odměnu
"od měření jiter záplaty 40 gr. a boty". Poněvadž Hons reptal, z poručení hejtmana při-
<láno mu od popisování poměřených jiter na druhý pár střevict'! 20 gr. To proto, že jistě
jedny při práci roztrhal. Jaké to uznání ve středověku!

Koncem 17. stol. měřil kolem rybníka Blatce a mapy zhotovoval písař Jan Fríml
(Hánes), který žádal "largiorem diskrecionemu za svá rejsování lest'! a poli. Na počátku
1.8. stol. měřili tu Václav Bernard č ap e k z Příbora s Fabiánem S v obod o u, od
nichž se zachovaly některé nevalně dovedné výkresy. Třeboňský archivář a geometr Petr
S vět e I s k Ý koupil od zestárlého čapka "všechna geometrická instrumenta za 25 zl.u.

Po čapkovi převzal měření na panství, hlavně lest'!, kolem r. 1745 nový nadlesní
Jiti Wa c h tel, rodák z Nového Dvora u Schmiedeberku ve Slezsku, od r.. 1732 lovčí
hradecký. Ten a jeho mužští potomci založili všechny potomní pozemkové knihy a mapy
Hradecka.

(Prameny: František Teplý, archiváf: Příspěvky k dějinám českého rybníkářství;
Palacký: Dějiny národa české,ho; Tiray: Vlastivěda Moravská, okres Telecký.) .

Drobet z historie ~měměřické služby.
Ing. Václav IIZavsu.

Po vydání patentu z 23. prosince 1817o zavedení nového systému pozemkové daně
(č. 162/1817 Sb. z. pol.) potřebovala rakouská finanční správa personál ku provedení
rozsáhlých vyměřovacích prací pro vyhotovení katastrálních map stabilného katastru.

Proto dvorní komise pro úpravu pozemkové daně ve Vídni dekretem z 18. dubna
1818 (č. 34/1818 Sb. z. pol.) vypsala konkurs, jehož znění pro historickou zajímavost
-otiskujeme:

"Se zřetelem na nejvyšší patent ze dne 23. prosince m. r., v němž byly vyhlášeny
zásady pro pořízení všeobecného katastru pozemkové daně v německých a italských ze-
mích, v dtlsledku čehož bylo nařízeno vyměření a mapování všech pozemkových ploch,
vyhlašují se podmínky, za jakých mohou býti přijaty osoby civilního stavu, které se
<:htějí věnovati měřické službě. .

1. Každý, kdo chce býti přijat ke katastrální měřícké službě, musí o přijetí žá-
<lati a žádost doložiti hodnověrnými vysvědčeními s originály nebo v ověřeném opisu
o své bezvadné zachovalosti a o svých vědomostech ve vyšším počtářství, praktické
geometrii, planimetrii a používání měřického stolu a také v zemských jazycích oné
země, kde si přeje pracovati.

2. V žádosti musí býti zřetelně uvedeno jméno a příjmení žadatelovo, jeho rodiště
a bydliště a místo, kde očekává rozhodnutí.

3. ~ádosti, na něž má býti vzat zřetel v následujícím roce, musí býti pog.ány nej-
později do k'Ollce června přédcházejícího roku u krajského úřadu žadatelova bydliště
nebo u městského hejtmanství.

4. Jen v letošním roce mohou býti příjímány takové žádosti až do konce července.
5. Prvé přijetí se stane zpravidla ve funkci adjunkta. ,
6. žadatelé, kteří prokáží zptlsobilost s dobrým výsledkem samostatně pracovati

a vykonanou prací jsou vyzkoušení, mohou očekávati přijetí za geometry.
7. Adjunkti obdrží, prokáží-li vysvědčením geometra, jem~ jsou přiděleni, že sku-

tečně vyhovují podmínkám uvedeným v bodu I, ode dne, kterého nastoupili, měsíčni plat
25 zl. konv. měny. V zemích, kde obíhají papírové -peníze, bude se vypláceti te~o plat
až na další v 25 zl. víd. měny s příplatkem 12 zl. 30 ,krov konv. měně. ,

8. Geometři obdrží, prokáží-li vysvě<lčenímjim nadřízeného inspektora, že sku-
tečně vyhovují předpokladu uvedenému v bodu 6, ode dne, kterého tuto práci nastolUlili,
denně 2 zl. 30 kro konv. měny. V zemích, v nichž obíhají papírové peníze, bude se vyplá-
ceti tento plat až na další ve 2 zl. 30 kro vid. měny s příplatkem 1 zl. 15 kro v konv.
měně. .
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9. Adjunkti, kteři jsou po čas použiváni s dobrým výsledkem v této funkci a po-
skytuji záruky, že mohou samostatně praoovati, postoupi do třidy geometrn s platem
l.lrčeným v bodu 8.

10. Geometři, kteři se vyznamenaji ve službě dobrým chovánim, přesnosti a hbi-
tosti v.práci, obdrž! vyšši plat druhé třidy denně 3 zl. konv. měny a prvni třidy 3 zl.
30 kro konv. měny. Také tyto platy v zemich, v nichž obihají papírové peníze, budou
vYPláceny podle poměrO.uvedených v bodech 7 a 8.

11. Civilní geometři, kteři sloužili s vyznamenáním u katastru aspoň. tři léta, mají
nárok, aby byli povýšeni do kategorie inspektorn, a obdrží pak denně 5 zl. konv. měny.
V zeinich, v nichž obihají papirové peníze pak 5 zl. víd. měny a 2 zl. 30 kro konv. měny.

12. Inspektoři, kteři se ve své službě zvláště vyznamenaji, obdrží vyšši požitky
denně 6 zl. konv. měny nebo 6 zl. víd. měny a 3 zl. konv. měny a tim hodnost inspektora
první třidy. .

Osoby" které ve svých žádostech prokáží požadované náležitosti, avšak nemaji
jich, budou, jakmile to vyjde najevo, zproštěny služby a neobdrží žádné odškodněni.

13. Poněvadž toho času se má započíti s prováděním vyměřováni pro všeobecný
katastr jen v království illirském, arcivévodství dolnorakouském a v Bukovině, přijímají
se jen žádosti o ustanovení v těchto zemich a mají ti, kteří řídí svou žádost jen. na ur-
čitou zemi, prokázati znalost jazyka v ni obvyklého; ti pak, kteři žádaji všeobecně, maji
prokázati znalost jazykfi obvyklých v uvedených zemich.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Souhlas mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skuteč ..

nou držbou v zemi Slovenské a Podkarpatoruské. Ve Sbírce zák. a na-
řízení (částka 33) byl pod čís. 99 uveřejněn zákon ze dne 10. května 1938
o některých opatřenich k sjednání vzájemného souhlasu mezi veřejnými knihami,
pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemi Slovenské a Podkarpátoruské.

Zákon má celkem 5 částí, .jejichž úkolem je provésti další unifikaci. knihovnich
a katastrálnich předpisfi, platných v obou částech republiky. Jednotlivé části jednají:
C'á s.f I. o povinnosti držitelfi pozemkfi provésti knihovni pořádek o změnách zjištěných
katastr. měř. úředníkem. Cá s t II. o zápise vlastnického práva skutečného držitele do
pozemkových knih (novela uh. zák. čI. XXIX/1892). Cá s t m. Q knihovním zápise na-
bytých nemovitostí nepatrné hodnoty (nepatrnou hodnotou mysli se hodnota nepřevyšu-
jici 1000Kč. Jde o analogické ustanovení zák. čis. 114/1923, jež dosud platilo pouze pro zá-
padni země státu). Cá s t IV. o změně a doplnění kat. zák. (zrušuje se odstavec 2 § 99
kat. Z. a misto něj zařazují se 2 nové odstavce). Cá st V. obsahuje ustanoveni závěrečná .

.Nové sazby za úřední jednání výkonných katastrálních úřadů. Ve
Sbírce zák. a nařízení (částka 36) byla pod čís. 108 uveřejněna vyhláška minister·
stva financí ze dne 13. května 1938, .kterou se zrušuje vyhláška min.fin. ze dne
2. října 1933 Č. 189 Sb. z. a n. a nově stanoví náhrady za úřední jednáni výkon-
ných katastrálních úřadů za příčinou provedení nastalých změn v katastrálních
operátech.

Náhrady za šetřeni a úkony katastrálních úřadfi ve věci zápisu zjištěnýchzměn
do pozemkového katastru jsou rozvrženy do 6 sazeb. S a z baL stanoví výši náhrad za
úředni jednáni o změnách, k nimž bylo tře ba provésti m i s tni š.e tře n i i měř e ni;
s a z b a II. stanovi výši náhrad za úředni jednáni o změnách, k nimž bylo třeba pro-
vésti m i st n i š e tře n i, n i k o I i v š a k měř e n i a s a z bam. stanoví náhrady za
jednáni o změnách, k nímž n e bylo tře b a provésti ani m i s tni š e tře n i a nim ě-
ř e n i. S a z b a IV. obsahuje přirážky za zvýšené práce úřadfi .(nově zřizované pozem-
nostni archy, vyznačeni stavby na cizích pozemcich atd.); s a z baV. při~ky se zře-
telem na velikost obci a na měřitko katastrálni mapy a konečně s a z b a VI. obsahuje
slevy z náhrad v připadě, že držitel nastalo:.! změnu sám včas ohlásil, nebo zakreslil-li
změnu do kat. mapy úřad nebo podnik.oprávněný podle § 51 kat. zák., či n~byla-li vy-
šetřená změna provedena proto, že provedení pozbylo významu pro nastalé dalši-změny.

II(

Literární novosti..
Posudky.

Geodesie vyšší. Cást prvá. Podle přednášek prof. Dra J. Ry š a v é h o (2. vytláni)~
Praha 1938. Vydáno nákladem. ústředni vydavatelské komise při Ceském vysokém
učeni technickém v Praze, podporované ministerstvem školství a národní osvěty. Cena.
55 Kč pro posluch~če.
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Prof. Ryšavý vydal po prvé litograficky své přednášky z vyšší geodesíe před
patnáctí lety. Poněvadž jíž několík let byly rozebrány, odhodlal se ulehčíti poslucha-
čům studíe opatřením nového vydání, které rozvrhuje do dvou dílfi. V prvním díle, který
se objevil v prodejí před prázdnínamí letošního roku, zařadil výklady o triangulací a
matematícké geodesíí, ve druhé, přípravované části, jež vyjde později, hodlá zpracovatí
- jak vysvítá z úvodní stati - t. zv. dynamickou geodesíí.

Vydání z roku 1923 má 279 stran obsahového tekstu, letošní nové vydání, jež
vyčerpává jen así tří čtvrtíny veškeré přednášené látky, zaujímá 336 stran téhož for-
mátu, ale hustějí psané. Jíž tato skutečnost svědčí o značně rozšířeném obsahu nového
vydání oproti prvnímu a čteme-li list za listem, srovnávajíce obsah s prvním vydá-
ním, mfižeme všude konstatovatí dfikladné prohloubení jednotlivých otázek geodetic-
kých a značné doplnění učebné látky novými poznatky jak v oboru moderních strojfi
a metod geodetických, tak také v matematícké geodesíi, jakož í pozorujeme snahu
autorovu, aby každé tvrzení bylo čtenáři pokud možno dokázáno. U většiny metod a
výpočtfi je příhlédáno k dosažitelné přesnosti a jsou kriticky hodnoceny a případně mezí
sebou srovnávány. Při jednotlivých statích je poukazováno ihned na příslušnou litera-
turu, čímž se umožňuje čtenáři obeznámiti se s probíranou otázkou dfikladněji, even-
tuálně získati si na ni kritičtější názor. Také uvedení cizojazyčné terminologie pro dfi·
ležité geodetické pojmy je kladem knihy.

Obsah vydaných litografovaných přednášek je v krátkém přehledu následující:
Po úvodní části, kde autor precisuje základní pojmy a naznačuje krátce hístorií

geodesie, obírá se nejprve triangulací. V ní pojednává o tvarech trigonometrických sítí,
stabilisaci a signalisaci bodfi v rfiZných státech a za rfizných poměrfi, o měřítkách dél-
kových a komparátorech; o měření geodetických základen a pomfickách k tomu po-
užitých a zvláště pak přihlédá podrobně k měření dráty invarovýmí, dnes skoro vše-
'obecně užívanými, popisuje měřickou J,illetodua všímá sí všech korekcí jakož i dosaže-
ných případných požadovaných přesností. Obírá se pak teodolity pro základní trian-
gulace, naznačuje krátce jejich vývoj s kritickým odfivodněním a přichází až k nej-
novějším konstrukcím, které v novodobých triangulacích se snaží eliminovati většinu
strojových chyb. Zvláštní odstavce - značně rozšířené proti dřívějšímu vydání - jSO:l
věnovány rozboru osových chyb teodolitu, chybám drobnoměrného šroubu" jakož i
ostatním příčinám, majícím vliv na přesnost úhlfi měřených teodolitem. Látka zde po-
daná vyčerpává téměř plně zdroje všech chyb a jejích případné odstranění; bylo by jen
vítáno zmíniti se ještě trochu šířeji o chybách v dělení limbu a zpfisobech, jimiž se dají
zjistit. Na tento rozbor chybový se váže bezprostředně stať, která jedná o metodách,
jichž se dnes používá v triangulacích I. řádu k měření vodorovných úhlfi; autor vykládá
podrobně príncip jednotlivých metod, jejich teoretické i praktické zdfivodnění, přednosti
i nedostatky jejich, takže čtenář si mfiže UČinitijasný obraz o tomto tak dfiležitém a zá-
kladním prvku přesné triangulace. Stať o triangulacích je doplněna ještě měřením úhlfi
svislých. I

Další oddíl knihy se zabývá početním zpracováním měřených prvkfi. Je to jednak
vyrovnání trigonometrických sítí, jednak řešení hlavních geodetických úloh na nějaké
referenční ploše. Při vyrovnání sítí vychází nejprve od sítě rovinné, ukazuje a vyvozuje
pro ni geometrické podmínky, jsou-li v ní měřické prvky v nadbytečném počtu, a vy-
rovnává je dle pozorování závislých. Na příkladech jednodušších a složitějších metodu
ilustruje. Vyrovnání sítí zakončuje přechodem na sítě sférické, eventuálně elipsoidícké
a uvádí též rfiZná .kriteria přesnosti, užívaná v novodobé geodesií. Ve zvláštní stati jsou
zpracovány sítě základnové, jejich rfizné tvary, přesnost odvozené trigonometrické strany
a studíe o účelném rozvržení přímo měřených geodetických základen v sítí.

Po sítích následují výklady o řešení trojúhelníkfi a hlavní geodetické úlohy na
kouli i elipsoidu. Při referenční ploše kulové vykládá metodu Legendreovu a adítamen-
tovou, ukazuje na výhodné souřadnicové řešení úloh a transformace rfizných kulových
souřadnic, načež přechází k elipsoidu. Zde odvozuje základní pn'ky v geodesii se stále
vyskytující, jako je křivost a poloměry křivosti v hlavních normálních řezech, rektifi-
kaci meridíánu pro dlouhé i kratší oblouky, rektifikaci rovnoběžky, pak seznamuje s po-
jmem normálních řezfi a vztahu jejich ke geodetické křivce. Nato se obírá řešením hlav-
ních dvou úloh geodetických - z polárních souřadnic odvoditi zeměpisné a ze zeměpis-
ných polární - na referenční ploše elipsoídické, k nimž předesílá přehledně typická
řešení rfizných autoru a seznam literatury, načež se věnuje řešení proprac(;)Vanémuně-
meckým geodetem Schreiberem, v němž všechny geodetické úlohy podrobně odvozuje.

První dil Vyšší geodesie je zakončen výkladem o stanovení tvaru tělesa zemského
z měření jednotlivých obloukfi jeho. ~

Celá látka nově vydané knihy je zpracována metodicky a' vhodně. Výklady jsou
psány přístupně a autor se snaží čtenáře seznámiti se stavemJanešní geodesie v úsecích
knihou probíraných buď podrobným propracováním neb 'přímým odkazem na literaturu.,
Kniha také přihlédá hojně k pracím prováděným na území naší republiky) Výklady jsou
podporovány četnými obrazci (197 obrazců. a jedna tabulka), jakož i vho~ými čísel-
nými příklady. Typografická úprava knihy, psané strojem, mnoho získala proti prvnímu
vydání. Knihu kolegům v praxi vřele odporučujeme. F. Fiala.
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Stanislaw Klužniak - Urbanismus - Varšava 1937, nákladem autora. 427 str. se
414 obrázky a tabulkami, formát 175/225 mm. .

V této obsáhlé knize snesl autor velmi bohatý a všestranný materiál z oboru stav-
by měst i vesnic, jak po stránce technické, tak i právní, majetkové, sociální a estetické.
Největší přednosti této knihy jest moderní pojeti celé látky, podané v přehledné a jasné
formě a oživené přiléhavými reprodukcemi i tabulkami.

Látka jest rozdělena na samostatných 20 statí, seskupených dop6 velkých oddilů.
s hesly: Základni poznatky, Analysa městských prvků., Konstrukce měst, Zastavovací
plány, Projektováni a regulace a konečně Plánování zemědělských sidlišť.

I. Z á k 1a dní p o z n a t k y: Po přiléhavé definici urbanismu a zdfiraznění veliké
dfiležitosti úkolfi, jež zde třeba řešiti, podává autor podrobně historii stavby měst od
nejstarších dob v Egyptě, Řecku, Řimě přes středověk až po šachovnicová města ame-
rická, jakož i velká města západoasijská. Podrobně zabývá se kniha zvláště poměry
vesnic i měst v zemích polských, pří čemž najdů.ležitější typy založení vesnic jeou dolo-
ženy charakteristickými leteckými snímky. Poněvadž zámek a panské sídlo hrály a
hrají dosud v Polsku význačnou roli, jest i po této stránce pamatováno na četné cha-
rakteristické letecké snímky typických zámků.. .

V dalším dotýká se autor krátce plánování měst, kde zdfirazňuje výhody plánů.
fotogrametric~ých a snímkfi leteckých k účeltun urbanistickým. Velmi podrobně analy-
sovány jsou vlivy klimatické, hygiena i estetika měst, kterážto poslední· stať jest opět
doložena přiléhavými obrázky z měst mzných zemí světa. Na konci prvého oddílu jest
konečně stať o "obraně měst proti leteckým útoků.m", s ukázkami ničivých vlivů.letecké
války v Madridu.

II. A n a 1y s a mě s t s k Ý c h p r v k ů.. Jedná o domě, stavebních parcelách i blo-
cích. Popisuje vývoj měšťanského domu od nejstarších dob a podávt úvahy o projekto-
vání obytných domů. i jejich vzájemném řadění v zastavovacích systémech. V dalším
projednává komunikační tahy pod zorným úhlem potřeb rychlé dopravy, krátce se zmi-
ňuje i o autostradách a drahách vodních i leteckých. Stať o ulicích a náměstich vyzna-
čuje s'e zvláště moderním pojetim - odlišným od většiny dosud vyšlých knih tohoto
oboru -; zdfirazňuje na prvém místě nezbytnost přizpů.sobeni automobilové dopravě, je-
jímuž rozvoji se přikládá veliká dů.ležitost. Text je doplněn četnými schematy příčných
profilů. uličních a řešeni náměstí i křižovatek. Poslední stať jedná o plochách volných
(nezastavitelných), věnovaných k účelů.m sportovním, sadovým, hřbitovním apod.

III. K o n str u k c e mě s t. Zde se řeší vztah polohy měst k dálkové dopravě,
popisují se typy, velikost i včlenění městských organismů. do terenniho útvaru. Zvláště
se zdů.razňuje velký sociální a zdravotní úkol "míst obrody" - zahradních kolonii a
dbbře řešených čtvrtí obytných. Další část tohoto oddílu jedná o síti uliční, klasifikuje
mzné druhy ulic a charakterisuje schemata mzných typů. uličních síti.

IV. Z a s t a v ov a cíp 1á n y. Tato stať vychází z nejmodernějších regionálních
zásad, jež v Polsku se vážně řeší a jež zde nabyly také konkretních forem vytčenim sa-
mostatných 11. regionů.. Dále se popisuje program i zásady základních plánů. zastavova-
cích a potřebných k tomu plánových pomů.cek. Ze základních plánfi se přechází k plá-
ntun podrobným a praktickým dfisledktun.

V. Pro j e k to v á ní are g u 1a c e. Autor se zde podrobně zabývá detailním
zastavovánim terénu, tvořením bloků. a jejích dělenim na jednotlivá místa stavebni.
Pro kolegy civilní geometry, kteří provádějí praxi v tomto oboru, jest v tomto oddilu
velmi mnoho zajímavých příkladů. i tabulek s vyznačením modernícll. způ.sobf1zastavo-
vacích s ohledem na majetkové poměry. Podrobně se projednává scelování a přednosti
jeho, což jest i teoreticky propracováno.

Poslední VI. oddíl: P~ánování zemědělských sídlišť obsahuje četné
letecké snímky charakteristických polských vesnic, z nichž jsou zřejmy nejen typy za-
stavění vlastního, nýbrž i stav majetkového rozdělení pů.dy v nejbližší blízkosti míst-
ních trati. Z většiny příkladů. jest zřejmo, že rozdrobenost majetková je zde taková, že
vyžaduje nutně scelování jako u nás na Moravě. V dalším se dotýká autor tvoření sa-
telitů. a přestavby vesnic, jejich vztahu ke komunikacím a pod.

Celkově možno předmětnou knihu považovati za jakýsi naučný slovník o výstav-
bě měst i obCí venkovských, vypracovaný pod zorným úhlem nejnovějších poznatků..
Z výpočtů. pramenů. použité literatury jest zřejmo, že autor v prvé řadě vycházel z děl
polských a francouzských, a že jen v nepatrné míře používal látky autom německých.

Kolegům polským možno pouze záviděti, že mohou se vzdělávati v urbanismu
z této knihy, jež co do obsažnosti, úplnosti jakož i uspořádání celého materiálu jest
opravdu jedínečným zjevem v oboru výstavby měst. Urbanísmus pana Ing. Stanislawa
Klužniaka jest jednou z nejlepších knih z tohoto oboru vů.bec. Pzo

Vo g 1- Haj d a - Krá 1, Praktická optika. Praha 1937. - Str. 374 s obrazci
v textu.

Vedle Geometrické optiky prof. Dra Kučery vycháZí česká "Praktická optika",
která má v čele portrét Petzvalů.v jako vyníkajícího pracovníka v optice a je věnována
továrníků.m Srbovi a ~tysovi. Kniha obsahuje zajímavě seřaděné stati z optiky se struč-
ným odů.vodněním,po němž následují rozmanítá užítí konstruktívní. Začíná odrazem a
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lomem optických skel, připojuje k tomu rovná zrcadla a jich rozmanité vztahy, dále hra-
noly a kliny, pravoúhlý hranol, pentagonálni a dalši druhy hranolů. Probirá zrcadla
vydutá i vypuklá, načež následuji úvahy o čočkách a jejich vady. Nato přistupuje k foto-
grafické optice a probírá nutné pojmy, popisuje rozmanité druhy objektivů, které ilu-
struje řezy, zmiňuje se o teleobjektivech a jiných podrobnostech fotografických strojů.
K tomu se připojuje stať o promítacích strojích a o jejich konstrukcích. Nato přistupuje
k dalekohledu, probírá objektiv i okular, dalekohledy hranolové, periskopy, stereosko-
pické dálkoměry a telemetry, k čemuž je připojena stať o kolimatorech a autokolimato-
rech. Další stať obirá se lupou a mikroskopem, okuláry mikrdskopů, kondensory; ná-
sleduji binokulární mikroskopy a mikrofotografie. Pokračuje pak v úvahách o oku, o po-
suzování oka a přistupuje k brýlím a ophtalmometrii.

Následují g e ode t i c k é pří str o j e a jejich pomůcky, jako libela trubková i
krabicová, pomůcky pro vytyčování pravých úhlů, hlavice, zrcátka, hranoly. Dále po-
pisuje theodolity, jejich dálekohledy, ložiska os, horizontálný kruh a jeho dělení, ver-
niery (nonie), osvětlování stupnice pro čtení, mikroskopy, konstrukce os a ustanovky.
Následují rektifikace strojů, busoly a busolový theodolit, přesné tacheometry, zařízení
autoredukční u Boshardt-Zeissova stroje a stroje nivelační. Této části je věnována asi
čtvrtina knihy. Nato následuje seznam literatury, rejstřík a obsah. Kniha splňuje jistě
plně účel, pro který byla psána, jak autoři v předmluvě uvádějí, a je jistě jejich zá-
sluhou, že zpracovali látku způsobem zajímavým. Některé tiskové chyby jsou již v knize
opraveny, další menší l::udouopraveny při dalším vydání. Kniha je zajímavá pro každého
zeměměřiče, poněvadž mu poskytuje výhled do postupu práce výrobcovy. -k.

Ing. Ondřej Kr č m a. ř: La ricomposlzione deUa proprieta fondiaria nella repub-
blica Cecoslovacca. Zvláštní otisk z "Rivista del Catasto e dei Servízi Tecnici Erariali".
Roma 1938. Stran 10. •

Ing. O. Krčmář, měřičský rada v ministerstvu veřejných prací v Praze, publikoval
v 5. čísle ročniku IV. Revue italského katastru pojednání o scelování pozemků v Česko-
slovensku. Pojednání bylo redakci vydáno jako zvláštní otisk.

Ve svém díle vysvětluje funkci plošných meliorací v našem státě a vypočítává
hospodářské a právní výhody držby pozemků plánovitě scelených. Uvádí krátký přehled
historického vývoje agrárních operací a seznamuje čtenáře se zákonitými normami,
jimiž se tyto práce řídí v jednotlivých zemích našeho státu. Popisuje kompetenci úřadfl,
jež provádějí a bdí nad tímto úsekem hospodářské obnovy země a vysvětluje velmi po-
učně postup a rozvrh prací komasačních. S~ vývody autor ilustruje čtyřmi obrazci
velmi instruktivním způsobem.

Studie končí přehledem, v němž číslicemi je charakterisován dosavadní výkon a
způsob finanční jeho úhrady.

Práce kolegy Krčmáře je pro italské poměry tím zajímavější, že v !talii se dosud
scelování neprovádělo a že zde není příslušných zákonných norem. Problém komasací
se v !talii teprv studuje.

Revui italského katastru (Rivista del Catasto e dei servizi tecnici erariali) vy-
dává ministerstvo financí v Rímě. Její redakce je svěřena generálnímu ředitelství ka-
tastru a v redakční radě zasedají nejprominentnější přislušníci italské měřické vědy a
hierarchie.

Jako protiúsluhu za článek kol. Krčmáře nabízí Revue studii svého spolupracov-
níka Dr. Ing. Francesca Simonattiho o vedení katastru v !talii, jejíž překlad bude
v Z. V. uveřejněn. Ing. Frant. Falta.

Dr. U. Pesonen: Messung der Basis Balašov in RuBland. Vydala Baltická geo-
detická komise jako zvláštní výtisk č. 7, stran 16, Helsinki 1938.
. členové geodetického ústavu finského,. Dr. U. Pesonen a Dr. V. R. Olander, byli
r. 1934 pověřeni výborem baltické komise pro základnová měření, ·aby v r. 1935 vyko-
nali finskými přístroji pro účely komise měření základny vých. od Balašova, v záp.
části saratovské· gubernie.

Autor spisku stručně podává postup práce, kterou vykonali osmi 24m dl. ínva-
rovými dráty Carpentierovy výroby za účasti 8 ruských geodetů. Základna měřená
v nadmořské výšce přibl. 200 m má délku 10.277'4543 m a neobyčejně příznivou prů-
měrnou chybu ± 0'0013 m.

Za zmínku stojí údaj publikace, že nová. srovnávací základna u Nummely ve
Finsku byla zřízena na pískovcovém návrší v území s relativně hlubokou spodní vodou.
Základna zde probíhá hustým borovým lesem v prfiseku 4m širokém, jsouc chráněna
před větrem a dobře zastíněna. Její délka 36 drátů je uprostřed rozdělena značkou,
která má kontrolovati změny krajních bodů základny. Opakovaná měřeni v posledních
4 letech prokázala, že patrné relativní změny nenastávají ani v jednotlivých polovi-
nách, ani v celé délce.

Důkladné pojetí, jež vyznačuje všechna dosud vyšlá dila Baltické geodetické ko-
mise, je patrno i z nového svazku. Za ně' děkuje komise především neúnavné činnosti
svého generálního tajemníka, prof. TImari Bonsdorffa, a ovšem i četných jeho spolu-
pracovníků z geodetického ústavu v Helsinkách. štván.

1938/169



Vyšlé knihy.
Dr. Frant. F i a 1a, Geodetické počtářstvi 3. běhu. Litograiované přednášky, vy-

dané nákladem Ústřední vydavat. komise při čes. vys. učení tech. v Praze, podporo-
vané ministerstvem školství a národní osvěty. Praha 1938. Cena 40Kč.

Rt'e i C' h s k r i e g s min i s t e r i u m, Truppenvermessungsdienst. BerIin. Bernard
& Graefe. 1936.

L O' e s c h e br a n d - Hor n, Kartenlesen. Bernard & Graefe. 1934.
Gerhard R e u s c h e, Die, Schiitzung bebauter Grundsmcke. Hamburg. Bonson &

Maasch. 1937.
A Magyar Fotogrammétriai tártaság evkonyve 1936-37 évre. Budapest 1937.
Dr. J. Bal ten s per g e r, 25 Jahre Schweizerischer Grundbuchvermessung, Eidg.

Vermessungsdirektion, Bern. Frs 2'50.
Norton de Mat o s, Fotogrammetria. Coimbra 1937. Tip. Bizarro R. da Moeda.
Eberhard F i s c her, Lesen des Luftbildes, Berlin 1938. Edit. Bernard & Graefe.
J. R i e c k e - V. Man t e u f e I, Der Iandliche Grundstiickverkehr Bertin, Reich&-

niíhrstand- Verlag.

Odborná pojednání v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické. čís. 8. Prof. Dr. A. Sem e rád: Měřeni defor-

mací údolni přehrady ve Vranově n. D. či s. 9. M. Men š i k : Výpočet polohy stanoviska
a vnitřni orientace aparátu z jednoho svislého fotografického snímku. či s. 10 V rfizných
zprávách: Dr. h. c. Charles Lallemand (prof. dr. Semerád). čis. 15 v roz. zprávách:
Zeměměřická výstava v Bratislavě (Ing. K r čm á ř). či s. 16. M. Krá s a: Vládni
osnova zákona o civilních inženýrech. čís. 17 v roz. zprávách: činnost čsl. fotogra-
metrické společnosti v letech 1935--1937 (Ing. Sr b a) a Nová úprava zeměměřického
studia a zeměměřické služby v Německu (prof. dr. A. Semerád!). čís. 18: Dr. Ing.
A. P o k o r n ý: Theodolit Chasselon se čtyřmi mikroskopy.

časopis čs. inženýrťJ.Technický obzor. čís. 4. Ing. V. Fárka: Scelovaci zákon
uherský.

Věstník pro vodni hospodářstvi. čís. 1--3. Dr. V. H 10 c h: Za d~entem Ing.
dr. Josefem Vrbou.

Věstnik inženýrské komory. čís. 13. Unifikačni zákon o civ. inženýrech naléha-
vou potřebou státní.

Pozemková reforma. čís. 1. Dr.'J)Zadina: Stav čs. pozemkové reformy v r.
1937-1938. Ing. Boh. Pour: Osamostatňování a prozatímní správa osad, vytvořených
pozemkovou reformou. Dr. A. Z a t I o u k a I: Financováni zemědělskéhQ osidlováni v Ně-
mecku (pokr.). - čís. 2: K šedesátinám předsedy vlády Dr. M. Hodži. Ing. Jaroslav
Raj t r: Zeměměřické práce v pozemkové reformě. či s. 3. Ing. A. P a vel: Pozem-
ková reforma československá. Dr. A. Pro ke š: Přípravy k mezinárodním konferencím
zemědělským a otázka pfldy. Ing. J. Rajtr: Zeměměřické práce ... (dokonč.). čís. 4:
Dr. A. Z a d i na: Pozemková reforma v oblasti Horácka. Ing. Boh. P o u r: Výsledky
pozemkovej reformy v krajine Slovenskej za 20 rokov štátnej samostatnosti. Dr. Z a-
tloukal: Financování ... (pokr.).

Vojenské technické zprávy. Č í s.4. Ing. V. P o k o r n ý: Zaměřovače po'lnich děl.
Zemědělský pokrok. č i s. 3. Ing. Dr. K. J fIva: K dalšimu Vývoji pozemkové

komasace v čSR.
Zem. čís. 9. K. P.: Starostlivosť o pašienky.
Journal des géometres fran9ais. či s. 2. G. Per r i e r: Equipement topographi-

que colonial. R a y. Dan g e r: Evaluation ďun Cabinet. R a y. Ma r t in: Photogram-
métrie. č i s. 3. P o u s s a n o ff: Ruban ďacier et température. R a y. Dan g e r: Pho-
togrammétrie. Van R e e p in g h e n: Crainquebille chez les experts. či s. 4. Hra b y-
na: Colonisation en Subcarpathie. Bar on: Responsabilité du géometre. čís. 5.
R en é Dan g e r: Plans ďaménagement. H e g g: Cadastre suisse. Ray. Martin:
Photogrammétrie. č i s. 6. R a y. Dan g e r: Approbation des lotissements. S u r m a c k i :
Cadastre et régíme foncier en Pologne. č ech u r a: Oompensation des observations.

Zprávy spolkové.
Z Jednoty úř. autor. civilních geometrů v Praze. Schflze pracovního výboru ko-

nala se dne 3. záři 1938 v Praze za přitomnosti 10 členfl a čestného člena Dr. Ing. Jo-
sefa P e tři k a. šest členfl se omluvilo.

Kol. předseda Ing. F li r s t po zahájeni schflze referoval o věcech projednaných
v Inž. komoře, zvláště o nutné účasti delegátfl na VI. mezinárodni kongres v Řimě a
o nynějším stavu unifikačního zákona o civilních inženýrech.

Při projednáváni místních věci projednána též stižnost některých kolegfl, že ně-
které katastrálni úřady posuzují geometrické (polohopisné) plány civilnich geometrfl
příliš stroze a někdy i pro menší závady vracejí plány prostřednictvím soudu k do-
plněni, ač tyto závady nemaji vlivu na provedení zápisu změn ve veř. knihách a p,oz.
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katastru po stránce věcné. Pokud se týče opožděného vynášeni měřických elaborátů.
z pozemkové reformy do map, je nutno posuzovatí plány s hledíska prakse, jaká vládla
před více než 10 lety i u katastrálních měřických úřadů. a nikoliv s daleko přísnějšího
hledíska dnešního.

Hájíme stanovisko, aby práce naše byla stejně dů.kladná a odborná jako práce
kolegii státní měřické služby a zavrhujeme nedbalost anebo povrchnost v řadách našich.,
poukazujeme však při tom na výnos ministerstva financí ze dne 29. července 1930,
č. j. 68.655/30-m/6, dle něhož se doporučuje co nejširší blahovů.le vů.či vyhotoviteltun
geometrických plánů., pokud snad závady se neopakují soustavně, nebo lze-li soudíti, že
nejsou úmyslné, a žádáme zdvořile kolegy státní měřické služby v zájmu kolegiality a
vážnosti stavu, aby na dílo naše nebyly kladeny požadavky zvýšené anebo neúměrné.

Za Slovensko a Podkarpatskou Rus podal zprávu o projednávaných věcích kol.
Ing. T va r ů.ž e k z Bratíslavy. Po přednesené zprávě pokladní kol. Ing. K u r a lem
poděkoval kol. předseda Dr. Ing. Pe tří k o v i za jeho zprávu V' záležitostech stavov-
ských a schů.zi ukončil. Ret. Ing. Vlk.

R ů Z n é.
K situaci. Osudové události, které v měsíci září letošního roku tak tragickým

zpfisobem postihly náš národ a stát a hluboce rozrušily naše srdce a mysle, vyvo-
laly a v budoucnu ještě vyvolají četné změny v životě veřejném i soukromém.
S územím, které jsme musili pod tlakem okolností odstoupiti říši Německé a repu-
blice Polské, bylo nutno především zrušiti četné úřady, jejichž pravomoc se vztaho-
vala k oblasti odstoupené. Pokud jde o službu zeměměřickou, nebo zeměměřiči
obstarávap.ou, došlo zatím k těmto změnám: Katastrální služba měřická
v zem i Oe sk é: V obsazeném území zfistala sídla 32 katastrálních měřických úřadfi
a to: v Broumově, České Lípě, ČeskémKrumlově, Děčíně, Dubé, Duchcově, Falknově
n. Ohří, Frýdlantě, Horšovském Týně, Ohebu, Ohomutově, Jablonci n. N., Kadani,
Kaplici, Karlových Varech, Lanškrouně, Liberci, Litoměřicích, v Městě Teplé,
~ostě, Nejdku, Plané, Prachaticích, Rumburku, Stříbře, Trutnově, Ústí n. L., Tep1icích-
Sanově (expositura) Vrchlabí, Žatci, Podbořanech (expositura) a Žlutici. O připojení
zbytkfi neobsazených měřických okresů, jichž 'Správu obstarávaly jmenované úřady, k
úřadům, které zůstaly ve vnitrozemí státu, nebylo zatím rozhodnuto. Katastrální
služba měřická v zemi Mo ra vsko slez sk é: V obsazenémúzemí zeměMoravsko-
slezs~é zůstala sídla 20 katastrálních měřických úřadů a to: v Bilovci, Bruntále, Břec-
lavi, Oes.Těšíně, Fryštátě, Frývaldově, Hlučíně, :ijustopečích,J(rnově, Mikulově,Mor.
Krumlově,·Mor. Třebové, Novém Jičíně, Opavě, Sternberku, Sumperku s expositurou
v Rýmařově, Vítkově, Zábřehu a Znojmě. Zbytky neobsazených měřických okresů,
jichž správu obstarávaly vyjmenované úřady, byly zatímně přičleněny k těmto katastr.
měřickým úřadům: Zbytek soudního okresu Svitavy, Mor. Třebová, Je,víčko ke kat.
měř. úřadu v Bo sko vi cí ch, zbytek soudního okresu Břeclav, Hustopeče ke kat. měř.
úřadu v Hod on ín ě, zbytek soudního okresu Mohelnice ke kat.. měř. úřadu
v Litovli, zbytek soudniho okresu Znojmo a Vranov ke kat. měř. úřadu v Mor.
Budějovicích, zbytek soudního okresu Pt~bor, Klimkovice ke kat. měř. úřadu
v Mor. Ostravě, zbytek soudního okresu Šternberk a Uničov ke kat. měř. úřadu
v Olomouci, zbytek soudního okresu Mor. Kruwlov a soudní okres Hrotovice
ke kat. měř. úřadu v Třebíči, zbytek soudního okresu Nový Jičín ke kat. měř.
úřadu ve Val. Meziříčí a celý soudní okres Klobouky ke kat. měř. úřadu
v Zidlochovicích. - Z úřadů pro pozemkovou reformu zůstalavobsa-
zeném území pracovní oblast státního přídělového komisaře vOpavě (vr. měř. kom.
Ing. Dostalik), jehož agendu nadále vyřizuje stát. obvodová úřadovna v Olomouci
a státní přídělový komisař ve Znojmě (vrch. měř. kom.' Ing. Purš), který přestě-
hoval své sídlo do Mor. Budějovic. V obsazeném území zůstal též IV. místní
komisař pro agrární operace v Opavě. K těmto ztrátám státních úřadů
musíme připočísti také ztráty existenčních možností mnoha úředně aut.
civ. geometrů, zejména z odstoupených oblastí se značnou menšinou nebo i větši-
nou českou. Dnešní, dosud nevyjasněný stav nedává nám možnost, abychom v tomto
směru uvedli alespoň celkový počet našich postižených kolegů civilních. - S roz-
sahem a hloubkou ztrát, jimž jsme byli vystaveni, vzrůstá v nás energické odhod-
lání vybudovati si v nových, podstatně zmenšených poměrech takové podmínky,
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které by nám zaručovaly nejen udržení dosavadnich životních podmínek, nýbrž
které by přispěly i k dalšímu rozvoji hospodářských, sociálních a kulturních mož-
nosti všeho obyvatelstva. Podkladem pro tento rozvoj je r y chl é a pro myš len é
technicko-hospodářské .vybudování nového státu. Vláda republiky má
v tomto směru připraven bohatý pracovní program, k jehož realisaci bude třeba
kromě finančního základu též technicky vzdělaných, cílevědomých osob. Zem ě-
měřičtí inženýři jsou připraveni, aby v rámci svých možností při-
10ž i I i r u k u k díl u! Čeká je především práce s provedením delimitace a za-
měřením státních hranic. Budou spolupracovníky při budování velkých komunikač-
níeh spojů železničních, silničních, vodocestných. V oboru pozemkového vlastnictví
bude nutno vybudovati s jejich spolupůsobením a za pomoci podrobné evidence
majetkové, kterou zeměměřičti inženýři katastrální služby v katastrálních operá-
tech zřídili a vedou, takový sy sté m zem ě děl sk é h o z ti z en í, jen ž u m ožní
ob živu co největšího počtu lidí na půdě (provádění vnitřní kolonisace se
zvláštním zřetelem na umístění našich krajanů, kteří jsou usazeni v území okupo-
vaném) a který poskytne předpoklady k racionálnímu využiti veškeré půdy, schopné
zemědělského podnikání (scelování pozemků a .1.). Dají k disposici své vědomosti
pro krajinné plánování, pro stavební ruch. Budou prostě všude, kam je historická
úloha budování druhé republiky povolá!

Kvantitativní stránka výchovy zeměměfičských inženýrll v čSR. Předseda ústřední
sociálni komise při SIA Ing. Dr. K. V Ič e k provedl analysu zápisových stavil na jednot-
livých studijnich inženýrských oborech v československu a podle výsledktl tohoto šetření
usuzuje na sociální postavení a vyhlidky jednotlivých inženýrských kategorií. Svá po-
zorování a závěry uveřejňuje postupně ve Věstníku SIA. V čís. 7, roč. VI. z 20. července
1938 dospěl k analyse k van t i t a v n í str á n k y v Ý c h o v Y zem ě měř i č s k Ý c h
in žen Ý r tl v Československu. Naše čtenář a budou zajisté zjištěná fakta i odvozené zá-
věry zajímati a proto podáváme zde stručný obsah práce Dr. V Ič k a, odkazujíce v po-
drobnostech přímo na článek.

A b s o Iu t n í z á P i s o v é s t a v y _na všech 3 technikách (česká v Praze, česká a
německá v Bmě), na nichž je organisováno studium zeměměříckého inženýrství, jeví v po-
zorovaném období od st. r. 1925/26 do st. r. 1937/38 téměř stejnou tendenci. Minimum
zapsaných posluchačtl (231) bylo v r: 1925/26, maxima (861) bylo dosaženo ve st. r.
1932/33. Od té doby počet zapsaných posluchačtl pravidelně a dosti značně klesá až
na 333 ve st. r. 1937/38.

R e Ia t i v n í čís Ia z á p i s o v á jsou dána poměrem posluchačtl zeměměř. inže-
nýrství k populačnímu reservoiru mužů. ve věku 18-20 let a jsou měřítkem zájmu absol-
venttl středních škol o zeměměřické studium. Maximum tohoto zájmu bylo dosaženo
v st. roce 1935/36, kdy na všech 3 tech:ílikách z 10.000 mužů. 18-20letých studovalo ze-
měměříctví 23'9 jedinců.. Od tohoto roku zájem (zejména na pražské technice) rychle
poklesá na 13'2 posluchačtl v r. 1937/38: Příčinu tohoto rychlého poklesu shledává Dr.
Vlček jednak ve ztrátě konjunktury, jež pro zeměměřiče byla v dřívějších letech, jednak
ve zvýšeném zájmu posluchačů. o inženýrské odbory technologické a konečně v zasta-
vení hojných státních podpor pro posluchače, kteří se zavazovali ke katastrální službě
na Slovensku.

Minima a b s o Iven t tl zem ě ritě ř i č s tví bylo dosaženo ve st. r. 1926/27 (cel-
kem 31); maxima v r. 1934/35 (celkem-162). Podle jednotlivých škol převládá pražská
technika., z níž vychází dvojnásobný počet zeměměř. inžený'rll než z české techniky
brněnské. Pokud se národnostní stránky týče, je výchova rozdělena mezi školy české a
německé téměř přesně podle národnostního klíče ve státě. Celkový roční prfuněr vý-
chovy je vysoký a činí za posledních 12 let 95 zeměm. inžený'rll. Celkový počet
absolventtl za tuto dobu činí 1141 československých státních příslušníktl (21'7% Němctl);
cízí státní příslušníci (ani ruští emigranti) v tom nejsou započítáni. - "Výchovný
koeficient", t. j. zlomek v jehož čitateli je p'rllměmý počet absolventtl za rok a ve
jmenovateli prllměmý počet zápisový, je měřítkem nesnadnosti studia. Pro české školy
zeměměřické je tento koeficient nizký (0'45) (asi jako na odborech inženýrského stavi-
telství) a ukazuje, že studium zeměměřické není snadné a že je dosti
z nač n Ý poč e tne d o s t u ď o v a vší c h.

Sociální postavení zeměměříčských inženýrů. v našem státě není skvělé, jak
se autor přesvědčil z četných anonymních dotazníktl, zeměměřiči vyplněných. Pláno-.
vitá regulace počtu posluchačtl a řešení sociálního postavení mladých zeměměřičtl je
naléhavou nutností, pro niž autor - jako primémí předpoklad -:- doporučuje jednotnou
inženýrskou organisaci. Věří, že k této jednotné organisaci se brzy dospěje.

Vývody Dr. V Ič k a jsou zajímavé a v celku objektivní - podložené čísly. Rádi
podtrhujeme, že zdtlraznil nesnadnost studia zeměměřickéhoinženýrství, kde jen 40%
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zapsaných posluchačft dostuduje a dodávám} k tomu, že pmměrná (faktická) studijni
doba u tohoto š es t i sem e str ov é h o s t u d i a jev í cen e ž 9 sem e str ft, t. j.
o 50% delší než studijní doba předpokládaná (srov. naše zjištění podle
výsledkft pražské techniky v čis. 6/1937 Z. V.). Litujeme jen, že p. autor - jehož zná-
me z četných jeho vystoupení v rámci SIA proti nutnosti reformy zeměměřického studia
- nepovažuje tyto skutečnosti s hlediska své spolkové funkce za dostatečné, aby své od-
mítavé stanovísko změnil. Neboť, aniž bychom považovali hledísko socíální v otázce
definitivni úpravy zeměměřického studia za hlavní a rozhodující, přece jen myslíme, že
je málo socíální, musí-li prfiměrný posluchač pro špatně udělaný studijní program zft-
stati na vysoké .škole místo 3 téměř 5 let. Pouhý letmý pohled na studijní program (16
zkoušek za první 2 roky, 28 zkoušek za třetí a poslední rok) přesvědčí každého, kdo je
objektivním dftkazftm přístupný, že rozvrh '3tudíjní materie do obou oddilft. studia je
pochybený; tuto pochybenost (mírně řečeno), pak odnášejí posluchači (hospodářsky,
sociálně, kulturně)! - Tragická změna státních poměm na podzim t. r. vyvolá pravdě-
podobně v dohledné době nutnost všeobecných reforem technického studia na vysokých
školách v tom smyslu, aby inženýrské studium ve 'své školské organisaci odpovídalo
zmenšeným našim možnostem. Bude starosti zeměměřičských inženýrft, aby na odpo-
vědných místech státu předložili své návrhy na věc n o u reformu studia zeměměřič-
ského inženýrství, jež by odpovídalo dnešním potřebám a poměrftm hospodářského ži-
vota. --dk-.

Zkušební komise pro n. státní zkoušku zeměměřického inženýrství na vysoké
škole speciálních nauk při českém vysokém učení technickém v Praze na další pětiletí
1938/39 až 1942/43 je složena takto: Pře d i3 e d a: Ing. Dr. Josef R y š a v ý, v. ř. pro·
fesor českého vys. učení technického v Praze, I. mís top ř e d sed a: Ing. František
Ma n d y s, ministerský rada ministerstva financí, II. mís top ř e d sed a: Dr. techn.
František F i a 1a, v. ř. profesor českého vy3. učení technického v Praze. či e n ov é
ko m i se: Ing. Antonín B e n e š, ústřední r3.da hl. m. Prahy, JUDr. Václav J o ach i m,
mimoř. profesor českého vys. učení technického v Praze, Ing. Ondřej Kr č m á ř, mě-
řičský rada min. veřejných prací, Ing. Vojtěch K u r a 1, úředně autor. civil. geometr
v Praze, Ing. Josef N ov á k, vrch. měřičský rada při zemském finančním ředitelství
v Praze, Ing. Dr. Pavel Pot už á k, mimoř. prof; českého vys. učení technického v Praze,
Ing. František Pro k ftp e k, úředně autor. civil. geometr v Nymburce, PhDr. Jindřich
Sv o bod a, V. ř. profesor českého vys. učení technického v Praze a JUDr. František
Vá ž n ý, vrch. odborový rada min. pošt a telegrafft, soukromý docent českého vys.
učení technického v Praze.

Změna v hon. docentuře nauky o kat astru na vys. škole technické Dr. E. Bene!ie
v Brně. Počátkem stud. roku 1938/39 odcháZí z učitelské činnosti na čes. vys. škole tech"
nické Dr. E. Beneše vrch. měř. rada Ing. Alois Kr e j car, jenž od r. 1921 přednášel
jako honorovaný docent nauku o katastru včetně měřických předpisft o vedeni pozem.
katastru. Ing. K r e j car přispěl za dobu 17 let svou docentskou činnosti bohatou mě-
rou k výchově středni a mladší generace moravských zeměměřičft, což ocenil profesor-
ský sbor i předsednictvo komise pro II. státní zkoušku zeměměř. inženýrství zvláštními
děkovnýmí dopisy, v nichž je činnost odcházejícího zaSlouženě oceněna. Také my vzpo-
mináme při této přiležitosti znovu vší činnosti p. vrch. rady Ing. A. K r<e j car a a
přejeme mu klidný a dlouhý zasloužený odpočinek.

Konáním přednášek z nauky o katastru počínaje stud. r. 1938/39 byl usnesením
profesorského sboru pověřen jako hon. doc3nt vrch. měř. rada Ing. Alois Š i m e k,
přednosta správního oddělení III. zem. fin. řed. v Brně. Jeho ustanovení v této nové
funkci provázejí vřelá přání všeho zdaru a úspěchu zeměměřické veřejnosti.

Druhé státní zkoušky zeměmětického iDŽenýrství na čes. vysokém učeni technic-
kém v Praze. Ve studijním roce 193 7j38 složilo na oddělení zeměměřického inže-
nýrstvi vysoké školy speciálních nauk pri českém vysokém učení technickém v Praze
cel ke m 58 muž ft a 1 žen a II. státní zkoušku zeměměřického inženýrstvi; z c e 1-
k o v é h o poč tu 5 9 k a n d i dát ft bylo 6 c i z i n c ft. Prospěch byl tent·o: 1 k a n d i-
dát složil II. stát. zkoušku s vyznamenáním ze všech předmětť1, 8 kan-
d i dát ft složilo II. stát. zkoušku l'! v Yz n a m e n á ním z n ~ k t e r Ý ch pře d m ě t ft,
3 3 k a n d i dát ft bylo uznáno j e dno mys 1n ě vel m i z p ft s o bil Ý m i, 15 k a n d i-
dát ft bylo uznáno je dno mys 1ně z p ft s o bil Ý m i a 2 k a n d i dát i uznáni z p ft-
s obil Ý m i vět š i n o uhl a s ů.

Kartografie - samostatná věda. Ke konci r. 1937 založena byla v říši Německé
k a r t o g r a f i c k á s P o 1e č n o s t s úkolem studovati všechny problémy, týkajici se
map všeho druhu. OtáZky kartografie jsou v poslední době často diskutovány v od-
borných časopisech technických i jiných. Jedním z pojednání na toto téma uveřejně-
ných byl článek Dr. H. Ma.yera v Allg. Vermessungs - Nachrichten. Autor probírá ob-
tíže, kterými je znesnadňováno studium výsledkft kartografických praci (map), zá-
kladft k jejich konstrukci a i literatury. Evropské státy téměř všechny omezily anebo
vftbec za.káZaly z vojenských dftvodft prodej map větších měřítek (na pt. v Německu je
prodej mapy 1 : 5000 zakáZán), Mnohá dila, zejména soupisy souřadníc, i když byla
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publikována, jsou z dů.vodů.ochrany státu v mnoha zemích z prodeje vyloučena. Velkou
překážkou studia je rozptýlenost a rů.znojazyčnost literatury. Kartografické úvahy jsou
v časopisech zeměměřických, geografických, vojenských i technických. Obsahy v řeči
francouzské a anglické skoro vymizely vlivem vzestupu národniho sebevědomí v ev-
ropských zemích. Chybí i učebnice, která by kartografickou látku uspořádala ve vě-
decký systém. •

Aby se přes všechny tyto obtíže mohla kartografie v říši zdárně rozvíjeti, zalo-
žili Němci 7. listopadu 1937 kartografickou společnost v Lipsku v počtu 365 členfi
z kruhů. vysokoškolských, technických i unversitních, úředních i privátních, zabývají-
cích se kartografií.

Programem společnosti jest uznání kartografie samostatnou vědou, vybudování
k a r t o g r a f. v Ý z k u m n é h o úst a v u a zřízení stolic pro kartografii na vysokých
školách universitních a technických. Německé vojenské kruhy, které zejména žádají
zřízení kartografického institutu, ukládají ústavu zvláště úkol prozkoumání všech kar-
tografických a reprodukčních metod, jež urychlují vyhotovení map a studium fotogra-
metrických metod pro vyhotovení a opravu map použitelných.

Dr. Meyer označuje význam. mapy pro stát s hlediska hospodářského a vojen-
ského jako mimořádný a praví, že zřízení výzkumného ústavu pro kartografii je ne-
zbytností. Klika.

Prodej úředních· instrukci ministerstva financi· pro službu měřickou. K žádosti mi-
nisterstva financí sdělujeme ceny některých úředních instrukcí pro službu měřickou,
které byly vydány v poslední době. D o dat e k I. k i n str u k c i A pro katastrální
měřické práce (doplňky, úpravy a opravy) se prodává za 15 Kč. Cena za N á vod, j a k
vykonávati práce pro obnoveni pozemkového k:atastru novým
k a t a str á Inim ř í ze ním (Instrukce I.; Instrukce pro obnovení pozemkového ka-
tastru) je 40 Kč. Cena Návodu, jak vykonávati práce pro vedení po-
zemkového katastru v územích se sjednocenými k(atas:trální-
m i op e r á t Y (Instrukce III. pro vedení pozemkového katastru) za úplný brožovaný
výtisk (1 svazek textu a 1 svazek přilho) je 45 Kč. Samotné svazky textu nebo přiloh
se neprodávají. - Všechny tyto instrukce je možno obdržeti v úst ř e dní m ar c h i v u
P o zem k o v é h o k a t a str u v Praze III., Josefská ul. 4.

Redakčni. V březnu t. r. zaslal p. Ing. Dr. J. K Io b o u č e k, asistent ústavu geo-
de.sie, redakci Z. V. k uveřejnění několik věcných poznámek ke článku p. Ing. K. S v o-
b od y: Přesnost snímkových úhlů. (Z. V. 1937, č. 9 a 10). Poněvadž dodnes z technic-
kých dů.vodů.nebylo redakci možno tyto poznámky otisknouti, a ježto se týkají. toliko
menšího počtu našich zeměměřičů, kteří pracují ve fotogrametrii, zasílá jim p. Dr. Klo-
bouček - s vědomím redakce Z. V. - tyto poznámky přimo.

Prof. Ing. Dr. techn. Josef Kounovský šedesátnikem. Dne 25. srpna 1938 slavil
v úzkém kruhu rodinném své šedesátiny řádný profesor deskriptivní geometrie na čes-
kém vysokém učení technickém v Praze Ing. Dr. techn. Josef K o u n o v s k ý. Profesor
Kounovský je rodákem z Chřášťan v okresu rakovnickém, kde prožil své mládi a kamž
se s láskou k rodnému kraji každoročně vrací na prázdninový pobyt. Vyšší reálku· absol-
voval v Rakovníku a vykonal tam též r. 1896 maturitní zkoušku. Vysokoškolská studia
konal v letech 1896 až 1900 na české vysoké škole technické v Praze. Podrobil se první
státní zkoušce ze stavebního inženýrstvi a po absolutoriu učebného běhu pro vzdělání
zeměměřičů. složil též od bor n o u stá t n í z k o u š k u ze m ě měř i c k o u. Záliba
vedla ho však k povolání učitelskému. Po předepsaných sludiích na filosofické fakultě
Karlovy university dosáhl dne 15. prosince 1902 aprobace z matematiky a deskriptivní
geometrie. pro vyšší středni školy. Předtím si odbyl v roce 1900/01 jednoroční vojen-
skou službu a po jejím skončení stal se asistentem reálky v Praze na Starém městě. Ve
šk. roce 1902;03 přijal asistentské místo u profesora Karla Pel z e na pražské technice
a vykonal současně zkušební rok na státní reálce v Praze II. V roce 1903 opouští vyso-
kou školu technickou a přijímá místo profesora na reálce v Hradci Králové, kdež se také
připravuje' pro doktorát technických )\ěd, jehož dosáhl v červnu r. 1907. V školním roce
1908/09 obdržel státní stipendium pro studíum deskriptivní geometrie v cizině, jehož po-
užil k pobytu na polytechnice v Curychu. 1. září 1909 vrací se do Prahy, a jest usta-
noven profesorem při státní reálce v Ječné ulici. Tam působil až do svého jmeno.vání
řádným profesorem na technice.

Stud. roku 1912/13 stává se profesor Kounovský členem učitelského sboru české
techniky pražské, na níž se r. 1912 habilitoval ze syntetické a deskriptivní geometrie na
základě habilitačního spisu "Prostorová křivka stupně třetího" a přednáši na technice
dodnes nepřetržitě pouze s přerušením v době světové války, kdy v roce 1915 konal
aktivní službu vojenskou jako domobral1ecký nadporučík. V říjnu 1923 byl Dr. Kounov-
ský pověřén mimo llvé přednášky docentské též suplováním despriktivní geometrie na
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vysoké škole speciálních nauk, zemědělského a lesního inžený,rství a později, po odchodu
profesora Procházky, také na vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství.
Profesorem řádným na českém vysokém učení technickém byl jmenován 17. pro-
since 1926.

Vědecká činnost profesora KounOlVskéhose zabývá specielními problémy deskrip-
tivní geometrie, jejichž řešení podal v časopise pro pěstování matematiky a fysiky, ve
výročních zprávách reálky v Hradci Králové a Masarykovy Státní reálky v Praze II.,
v Technickém Obzoru, v Rozhledech matematicko-přírodovědeckých. Jeho zeměměřícké
studium na technice přivedlo ho k řešení rfizných vědeckých otázek, jež mají zvláštní
v:}'znampro zeměměřičského inženýra a jimiž ze zvláště rád 'Obírá. V Zem ě měř i c-
k é m Vě s t n í k u mfižeme sledovati zálibu Kounovského v problémech fotogrametric-
kých. Již v roce 1914 napsal článek nazvaný "Rekonstrukce ze snímkfi se známou
vnitřní orientací", v němž provádí rekonstrukci stanovisek i předmětu z ruzných da-
ných veličin, je-li znám hlavní bod a distance. V roce 1925 otiskuje pojednání "Jedno-
duchá konstrukce stanoviska" opírající se o známou vlastnost sdružených uzlových bodťL
na dvou snímcích nějakého území. úlohu řeší dvěma pomocnými kuželosečkami. R. 1928
uveřejňuje článek "Geometrický 7áklad metody Roussilheovy", v němž se zabývá projek-
tivními vlastnostmi dvou rovinných polí - nějakého rovného území a jeho snímku.
V Petříkově jubilejním čísle r. 1936 řeší v práci "Příspěvek ke grafickému řešení pro-
blému zpětného protinání v prostoru" deskriptivně geometrickou cestou dťLležitouúlohu
letecké fotogrametrie, určiti stanovisko leteckého snímku ze tří daných bodlfiterénu.

Jako pomťLckyke studiu jak pro posluchače tak pro inženýry a středoškolské pro_
fesory napsal prof. Kounovský současně s profesory Kadeřávkem a Klímou vzornou
učebnici deskriptivní geometrie, obsahující dva dily, v níž zeměměříčské inženýry nej-
více zajímá (mímo jiné dťLležitéstati) kapitola o konstruktivní fotogrametrii, podávající
jasný geometrický výklad a řešení dfiležitých úkolfi pozemní a letecké fotogrametrie.,

Profesor Dr. Kounovský je výtečným pedagogem, jehož skvělých výkladťLvděčně
vzpominají jeho bývalí žáci ze střední školy i inženýři, vyšlí z vysoké školy, na níž
Kounovský přednáší. Jeho přednášky na oddělení zeměměřického inženýrství jsou pro
stav zeměměřický zvláště cenné tím, že profesor Kounovský, sám absolvovav studium
zeměměřické, je dobře obeznámen s jeho potřebami a dovede své přednášky upraviti
tak, aby se těsně přímykaly požadavkfim geodetické prakse a prosvětlily geometrický
princip látky, s kterou zeměměříčský inženýr ve svém povolání pracuje.

Profesor Kounovský je člověkem vzácného srdce, milé povahy, pří svém nadání a
pracovitosti skromný a nenáročný, poskytující ochotně žádanou radu i pomoc. Tyto
osobní vlastnosti mu získávají úctu a lásku všech, kteří s ním přišli do styku.

Přejeme jménem zeměměřičských inženýru profesorovi Kounovskému trvalého
zdraví a mnoho dobra do dalších jeho let. Fiala.

Ing. Josef Skřivan zemřel. V zármutku vzpomi-
náme zesnulého pracovníka ze starší generace v ka-
tastrální službě. Odešel tiše ze svého posledního pfiso-
biště v archivu map katastrálních, aby ztrávil na odpo-
činku poslední léta svého života. Byl tak šťasten, že
uviděl svou vlast osvobozenou, viděl rozvijející se re-
publiku, ale byl osudem ochráněn viděti republiku opuš-
těnou a dělenou.

Jako většina technikfi vyšel z malých poměru
venkovské rodíny. Narodil se 16. září 1862 v Osově u
Hořovic, kdež otec jeho byl bednářem. Absolvoval čes.
vyšší reálnou školu v Praze a v r. 1881 maturoval, na-
čež vstoupil na čes. vys. školu techníckou, kdež absol-
voval odbor inženýrského stavitelství. Po vykonané vo-
jenské službě věnoval se pozemnímu stavitelství u sou-

Ing. Josef Skřivan. kromých firem. V dubnu 1891 jmenován byl elévem
pří evidenci katastru na Mělníce. Sloužil pak v Ledči,
ve Frýdlantě, a jako geometr I. třídy nastoupil v r.

1896 do Sedlčan, pak do Poděbrad a jako vrchní geometr T. třídy dostal se r. 1910 do
katastrálního mapového archivu v Praze, kdež postoupil na měříčského radu, v r. 1921
povýšen byl na vrchního měříčského radu a jako přednosta archivu byl v červenci 1928
pensionován.

Láska k odbornému povolání a příjemné vystupování získaly mu přízeň všech.
kteří měli řízení a dotazy v archivu mapovním.

Byl též dfivěrou sboru profesorského povOlán do komise pro odbornou státní
zkoušku na učebnéni. běhu pro vzdělání zeměměřičů. pří pražské čes. vys. škole tech-
nické.

Churavějící odejel z jara letošního roku na letní pobyt do Strašína, leč choroba
se zhoršila tak, že se musel uchýliti do sanatoria v Podolí, kdež 17. září letošniho
roku skonal a v krematoriu pražském pohřben byl žehem.
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Třeba že služba výkonná nepřinášela mnoho nových odborných podnětů, přes to
zabýval se rozmanitými problémy, mezi než patří i zdokonalená konstrukce nitkového
planimetru, kterou si dal též v modelu sestrojiti.

Loučíme se s ním, nechť popel jeho odpočívá v české půdě, kterou tak vřele
miloval. J. Petřik.

Ing. Josef Souček odchází na odpočinek. Dne 1. července pensíonován kol. Ing.
Josef S'Ouček,vrch. měř. rada ve stav. úřadě odb. 11 (vodárenský) Wav. města Prahy .
.- Rodák polabský (nar. 13. května 1878 v Plotišti n.JL.), vystudoval reálku v Hradci
Králové a techniku v Praze, načež jako jeden z prvých absolventů zeměměřičstvi na-
stoupil v r. 1902 do služeb pražské obce. Technický zájem a osobni zdatnost vedly jej
do vodárenského úřadu, kde již v r. 1904 účastnil se pilně všech jednáni týkajících se
výkupů pozemkŮ; pracoval na trac;;e výtlačného potrubí káranského vodovodu atd. Vě-
ren pak tomuto oboru až do svého pensionování, uplatnil plně své odborné znalosti a
praktické zkušenosti při všech projektech zásobování vodou hlav. města Prahy.

Vděčně vzpomínáme při této přiležitosti kol. Ing. S ou č k a, který zasloužil se
o splnění mnohých požadavkŮ stavovských. Je spoluzakladatelem spolku českých geo-
metrů. StaV'Ovsky pracoval velmi energicky i na pražské radnici zejména v letech
:mladších, a získal si značných zásluh· o rozvoj stavu a zlepšeni služebních poměrů. -
V jednání vždy konciliantní a mezi kolegy oblíbený, odchází kol. Ing. S o uč e k s upřím-
ným přáním všech, aby zaslouženého odpočinku ve zdravi a· spokojenosti užil.

Ing. Bolehovský.
Volb~' v Masarykově akademii práce. Presidentem MAP na další období zvolen

byl prof. Dr. Ing. Vlad. Br dlí k, gen. sekretářem prof. Dr. techn. h. c. Ing. Josef
Petřík.

Personální změna v ministerstvu financí. Na podzim t. r. došlo k další personální
změně ve III. odboru min. financí (pro přímé daně), v němž je organisována služba po-
zemkového katastru. Dosavadní šéf odboru odb.přednosta Frant. B 1a ž e k odešel kon-
cem září na vlastní žádost na trvalý odpočinek a na jeho místo byl jmenován min. rada
JUDr. Bohumil N o v o t n ý, dosavadní přednosta odd. 9 a min.fin. (vybírání a zajišťo-
vání daní).

t Charles Edouard Guil1aume. Dne 13, června t. r. zemtel p. Ch. E. Gu i 11a u m e
v Sevres u Pařiže ve stáří 78 let. Byl neúnavným spolupracovníkem p. Benoita,zaklada-
tele mezinárodniho ústavu pro míry a váhy.

Narodil se ve Fleurier ve švýcarech, studoval polytechniku v Curychu a ve 22 r.
vstoupil do ústavu Breteuilského. .

Věnoval se studiu metronomickému při určováni národních prototypů metrů a kilo-
gramů. K ověřeni teploty rtuťovými teploměry podnikl obsáWé zkoušky a napsal "Traité
de Thermométrie".

Jeho stěžejni prací bylo studium inváru, slitiny oceli a niklu v jeho charakteristic-
kém složení pro docílení nejmenšího součinitele roztažitelnosti teplem a její povahy změn
i zpracování pro geodetické účely ve tvaru drátů..

Po p. Benoitovi stal se r. 1915 ředitelem mezinárodního ústavu pro míry a váhy,
který! přivedl ku dalšímu rozkvětu; zdařile rozšířil metrickou soustavu v mezinárodním
světě nejen svými pracemi ale i konsiliantním jednáním.

Napsal řadu vědeckých pojednánI o těchto studiích. Pro geodetické, praktické mě-
ření základen sestrojil s p. Benoitem přístroj základnový dle myšlenky švédského geode-
ta J a der i n a a přivedl ho k takové dokonalosti, že dnes tato metoda vytlačila s veli-
kým úspěchem ve vědeckých měřeních základen přístroje s tuhou tyči. Zde patři Guil-
laumovi veliká zásluha nejen v metronomii ale í v industrii a geodetické praksi. Jeho
práce byly vysoce ceněny. R. 1920 obdržel Nobelovu cenu za fysíku, byl jmenován kores-
pondujícím členem pařížské akademie a. poctěn čestným doktorátem Pařižské university
a v r. 1937 byl vyznamenán řádem Grand offíceír čestné legíe.

S laskavosti příjímal mladé československé vědátory a byl jím přátelským rád-
cem, začež mu zachováme čestnou vzpominkU. Dr. A. Bemerdd.

Z redakce. Toto číslo Z. V. je dvojčísl~m 8--9, ježto ěis. 8 nebylo možno
počátkem října t. r. z dů.vodfi redakčních í technických vydati.

Existenční možnost pro civ. geometra. V okresním městě čech je k předáni zaří-
zená kancelář pro cív. geometra. Adresu zájemců.m, zejména těm, kteří opustili za-
brané území, sděli redakce Z. V.

Z admlnístrace. - Prosíme, aby administraci byly oznamovány nové. adresy od-
běratelů. včas, aby bylo možno Z. V. správně adresovati, zejména nyní, kdy došlo v dů.-
sledku odstoupení některých územnich oblastí státu k četným změnám adres. '

Administrace prosí pp. odběratele, kteří maji přebytečná tato čisla Z,. V.: čís. 3,
4 z r. 1913, čís. 1 z r. 1919, čis. 1, 4, 5 z r. 1921, čis. 1, 2 z r. 1924, čis. 2 z r. 1925, čís. 1
z r. 1926, čís. 1 z r. 1935, aby je věnovalí připadně odprodali redakci časopisu k doplněni
neúplných ročníků..
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