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Vyšetřování maxima korekcí úhlových při konformních
zobrazeních válcovém a kuželovém s upotřebením na

~epubliku československou.
F. Fiala. (Dokončeni. - Fin.)

II. Konformní zobraz~nf kuželové.
Korekce tJ je dána výrazem (znaménka přizpůsobena uvažovanému zobrazeni

válcovému v odst. I.)
(I"

0=+ 6R~ k~(2 Xl + X2) (Y2 - Yl)

t "
-121a k3 {(2 Y12 +- Y22) (Y2 - Yl)-

- (2X12 + X22)(Y;l- Y1) - 2(X2 - Xl) (2 Xl Yl + X2 Y2)}

- ~4 t;,:' ka (Y2 - YI) {'3(X2 - Xl)2 - (Y2 - Y1)2}

. - (I'~~~~R-:-k:l) {30Xl X2 (Xl + X2) + (8 Xl + 7 X2) [(X2 - Xl)2 - (Y2 - Yl)2]}

(I"tJ , r -
- 4Ri k4 {(Y2 - Yl) (X2 - Xl) [11 (Y2 - Yl) - Xl (X2 - Xl)] +

+ (Y2 - Yl) [Y12 (Xl + 2 X2) - X12 X2] + (X! - Xl) [Y13 - X12 (2 Yl + Y2)] -

-110 [(X2 - Xl);! - (Y2 - Yl)2] [Yl (14XI + X;l)+ Y2 (Xl + 4X2)]),

neb 0= O2 -- 10a - 20a _104 - 204,
Pro obecné zobrazení kuželové navržené Ing. J. Křovákem jest t tg 78°30' a
log R k =6'804 82513) (R je poloměr koule, z níž zobrazujeme na kužel).

Vyšetřování maxima při kuželovém zobrazení není tak jednoduché, jako při
válcovém, neboť o je nejen funkcí Xl' s, a, ale také YI, avšak pro posouzeni,
kterých členů nutno použíti pro nějakou stranu trigonometrickou, stačí vyšetřovati
je jen přibližně.

1. Maximum pro 204, Pozorujeme-li výraz pro 204, uvažujíce poměry na
okrajích zobrazovaného území a pro strany trigonometrické druhého a nižších řádů
(poněvadž pro strany trigonom. prvního řádu se musí počítati), ihned poznáváme, že
největších hodnot mohou nabýti členy (X2--,-X1) [YI3_Xl~ (2 Yl + Y2)] a pak
(Y2-- Yl) rY12 (Xl + 2 X2) -- X12 X2] a ty rozhodují o úhlu a, v němž je maximum.
Podržíme-li tudíž pro 204 jen tyto dva členy a máme-li na zřeteli rovnici (2), jest

2 • t2 ť" 3' 2 2',04=4R4k4{scosa(YI -3Xl Y1--SX1 sma)--r

+ s sin a [3 Y12Xl - X13 + (2Y12 - X12) S cos a]}

3) Viz Ing. J. Křovák: Česko~lovenská základní síť trigon. bodů, její geodetické základy a
zobrazení. Zeměměřičský Věstník 1928.
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a20a podrobíme-li 204 podmínce maxima -a 4= O, jest
·a

(3 Y12Xl - XlS)cos a - (Y13- 3X12 Yl) sin a = 2 s (X12 - Y12) cos2 a.
Z této rovnice lze pro dané Xl' Yl a s vyšetřiti úhel a., v němž je maximum

výrazu 204, Vyšetřováním pro českosI. stát přijdeme k názoru (ukáži podrobněji při
členech 103, kdež je analogické vyšetřování), že maximální hodnota ~04 se bliží té
hodnotě, jež vycliází pro nejzápadnější resp. pro néjvýchodnější část osy Y, tedy
asi pro Y = + 440 km Xt = O a pro úhel a -:- 0°, tedy p~o stranu, ležící v nej-

západnější čá~ti státu a asi rovnoběžnou s osouX. V tom případě je 204 -:- 4~f~4 sY13,
z čehož pro stranu s = 0'156 km je 204 = 0"010,

s = 1'561"" = 0"100,
s = 5'0 "" = 0"320,
s= 10'0 "" =0"640.

2. Maximum pro lď4.Přihlédneme-Ii k rovnicím (2), jest člen t04=F(Xl, s, a).
Pak ten člen nabývá maximálni hodnoty pro největší Xl = 140 km. Pro tuto hod-
notu Xl je člen (8Xl + 7X2){(X2-Xl)2_(Y2- Yl?} proti členu 30XtX2(Xl +X2)

malý (pro strany do 20 km je menší asi 80krát nejméně), možno tudíž vyšetřovati
maximum výrazu

h = X2 (Xl + X2) (Y2 - Yl) = (Xl + s cos a) (2Xl + s cos a) s sin a.
Maximálni hodnota 104bude pro stranu s v úhlu a., který je dán rovnicí - za-
nedbáme-li členy neobsahující Xl' jež jsou poměrně malé

- Xl ± iXt~ + 18s2

cosa. = 6s .

Pro Xl = 140 km platí tyto úhly a. a maximální lÓ4 pro jednotlivé strany
s km = 2 5 10 15 20
a. -:-88°50' 87°00' 84°00' 81°00' 78°40'
lJ4 = 0'0001 0'0003 0'0006 0'0009 0·0010

3. Ma x im um pro 20S
"t

20S = 24
QRSk1 (Y2 - Yl) {3 (X2 -Xl)2 - (Y2 - Yl)2}

_ q" t . ~ 2 2 2 • 2-24RSkSssma(us cos a-s sm a).

Krajní hodnoty kladné nastávají pro cos a = O, čili pro a= 270° a pak pro
a= 300. V případě a = 2700 je

(/, t
2.1> ----ss
Us - 24R3Jr,:1 .

Je pak 20S= 0'0001 pro stranu s= 8'5 km,
= 0·001 " " s= 18'3 "
=0'01 " " s=39'5"

4. Maximum pro lOS'Vyšetřujeme-li maximum výrazu

lOS= 12(1~;kS{[(2Y12 +Y22)_(2 X12 +X22)] (Y2-Yl) -2(X2-Xl) (2X1Yl+X2Y2)}

přihližejíce opět k rovnicím (2) a vynecháme-li členy, které neobsahují XL resp.
Yl, jakožto dosti malé veličiny (za předpokladu, že Xt příp. Yl jsou vzhledem
k stranám trigonometrickým dostatečně velké), obdržíme rovnici pro úhel a., v němž
má strana maximum resp. minimum korekce tos .

(3Y12 - 3X12) cos a + 6X1Yl sin a + 4Yl s sin 2a - 4Xl s cos 2a = O.
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Pro stranu s - 10 km jsou vyšetřeny poměry pro. některá Yl na obr. 5.foc
dobné vztahy plati také pro jiné kratšistrany trigonometrické. Z obrazu je zřejmo,
že strana s nemá· všude maximum korekce lOS ve stejném směrniku a. Velikost
úhlu a se měni dle mista bodu (Xl' Yl), z něhož stranavycházi. Tak pro body

Xl=O je úhel, v němžje maximum, a.=900, pro 'Xl=+ 140 km a Yl =+ 100 km
je a. -=- 197030'. .

Na obraze 2. jsou naznačeny příslušné maximálni hodnoty lOSv některých
mistech na okraji územi pro stranu s= 10km, abychom mohli poznati, kde je tato
korekce 103.vůbec největši pro naše státni území. Z obrazu vidíme, že neuděláme
velkou chybu, když tento člen vyšetř:ujeme v nejzápadnější resp. v nejvýchodnější
.části osy Y. Je pak Xl = O, Yl -=- 440 km a poněvadž maximum lOSje těch místech
pro a. = 900, plyne vzorec pro max. hodnotu lOS

"t
O\S= 12~s k3 {2 Y12+ (Yl + S)2}S.

Je-li Yl= 440 km, je pro stranu
s= 5km lOS = 0"952
s= 10km lOS = 1"918
s = 15km lOS= 2" 900

5. Max imum pro 02' Je úplně stejné jako při zobrazení válcovém, kdež
bylo uvažováno v odstavci II, 2. Platí pro něj též obr. 4.

III. Závěr.
Abychom mohli srovnati zobrazeni válcové s kuželovj>D.se stanoviska hospodár~

uosti metody, máme-li na zřeteli korekce úhlové, je třeba předem vytknouti jednotné
meze přesnosti pro jejich výpočet. Předpokládejme, že požadujeme, aby strany tri-
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gonometrické do 5lcm byly určeny s přesností 1", t. j. že výpočte~ úhel strany se
může o 1" lišiti od teoretického úhlu,dále strany od 5 km do 10 knu přesností 0"1.
od 10 km do 20 km s přesností 0"01 a od 20 km výše s přesností 0"001.

Přihlédneme-li k válcovému zobrazení, je nutno dle odstavce II, 1 zaváděti
členy 04 pro strany od 20 km výše, tedy pro trigonometrické strany prvního řádu,
jinak vystačí se se členem O2, který možno při horním požadavku také zanedbati
pro strany kratší než s . 2819 m (dle odstavce II, 2).

Pti zobrazení kuželovém možno počítati se členem 02 jenom pro strany
do 5 km, pro delší strany nutilo vesměs zaváděti ještě členy lOS a 104 a pro tri-
gonometrické strany prvního řádu ještě členy 20S a 2ď4• Pro delší strany trigono-,
metrické prvního řádu nestačí však ani rozvoj se členy čtvrtého řádu, neboť člen
104 jest příliš v!lliký při obecné poloze plochy kuželové (základní rovnoběžka zo-
brazovací má S = 78° 30', což dává velikou tangentu). Z toho duvodu také trian-
gulační kancelář neudává vzorce v souřadnicích pravoúhlých, nýbrž v zeměpisných').

Poznámka. Pti normálním zobrazeni kuželovém navrhovaném drem Be-
nešem, mají členy třetího řádu, v' nichž se vyskytuje t, maximální hodnotu asi
4 krát menší a člen 2ď4 asi 17'6 krát menší než v obecném kuželovém, takže 103
by se musil počítati pro strany od 5 km výše a 204 pro strany od 10 km výše při
předpokládané přesnosti. __

Résumé. Etude sur Ze ma;rimum de déformation anguZaire dans Za projection cy-
lindrique et conique, qui sont proposées en TchécosZavaquie: L'auteur fait des recher-
ches sur le maximum des membres part,iculiers dans les formules pour les déformations
angulaires a la projection cylindrique et conique et il trouve les resultats applicables
aux calculs de la triangulations en Tchécoslovaquie. Les formules sont exprimées en
fonction des coordonnées orthogonales X, Y. Pour le calcul des corrections finies
a apporter aux directions observées dans un tour d'horizon on peut négliger dans la
projection cylindrique les termes du qua,trieme ordre pour tous les cótés des réseaux
complémentaires, ma.is dans la projection conique il faut calculer les termes du troi-
sieme et quatrieme ordre deja pour les cótés de 5 km.

o i n V a r u *).
Ch. Ed. G u i II a ~ m e.

Když bylo zjištěno, že tvar země jest kulový, bylo snadným již určiti její roz-
měry. Postačilo k tomu účelu změřiti ,na jejím povrchu část meridiánového oblouku
a určiti příslušnou šířkovou amplitudu.

E r a t o s tjh e nes byl prvý, který provedl takové určení mezi Syenou a
Alexandrií. Teprve však v 16. stol. podařilo se zjistiti poměrně přesně velikost poloměru
zemského. Francouzský lékař F e r ne 1 změřil (r. 1550) vzdálenost mezi Paříží a Amien-
sem tím, že poč,ítal otočky svého kola a šťastnou shodou okolností dospěl t~měř k témuž.
výsledku, který se přijal dnes, neboť délka ,meridiánu, plynoucí z jeho měření, je po-
chvbena toliko asi o 0'1%.
• O celé století později Pic ar d provedl za spolupráce několika kolegů stupňové

měření - vzorné pro tu dobu - podle zpť1sobuužitého Sne II i e m již r. 1621, záleže-
jícího ve spojení dvou vzdálených bodů řetězcem trojúhelníkovým (triangulací), jehož.
výpoč~t opíral se o poměrně krátkou, přímo změřenou základnu.

V měření Picardově bylo pokračováno po jeho smrti a bylo skončeno teprve r.1718.
Proměřil se tehdy celý meridián francouzský mezi Dunkerquem a Perpignanem. Délka,
oblouku odvodila se triangulací z přímo měřené základny.čili postupovalo se způsobem~
kterého se používá až podnes. Základna, na níž vázala se trojúhelníková síť, byla po-
ložena mezi Villejuif a Juvisy a stala se slavnou v historii geodesie.

Roku 1736 B o u g u e r a L a Co n d li,min e odebrali se do Peru a Ma u pe r-
t u i s a Cla i r a u t do Laponska, aby se přesvědčili o tom, zda země jest tím způ-
sobem zploštěna., jak to vyplývalo z teorie Newtonovy. BQuguer věděl již tehdy dobře
o roztaživosti kovů. Prokázal ji tím, že zavřJsil pod klenbou pařížské Invalidovny oce-

~)Viz Ing. Jos. Křovák: Českoslov.základní síť ... Zeměměř.Věstník 1928,poslední od-
stavee v XVII.

*) Se svolením autora pnnaslme volný překlad přednášky, proslov.ené na Mezi-
národním sjezdu zeměměřičů v Paříži v říjnu 1926.
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lovou stuhu, na niž připevnil dalekohled, otočný kolem vodorovné osy. Měnila-li se
teplota, bylo vidět, že se posunuje obraz vzdálené značky, na niž byl dalekohled
nastaven. .

V Peru použil Bouguer k základnovému měření dřevěných tyčí (latí) v délce toisy,
okovaných. a zakončených břity. Aby vyloučil změny v délce latí, způsobené vysychá-
ním nebo přijímáním vlhkosti, srovnával je každého rána s toisou peruánskou, jejíž dél-
kou vyjadřovaly se od té. doby výsledky všech měření francouzských i jiných.

Za Delambrea a Méchaina dospělo se jEště k dalšímu zvýšení přesnosti. Ačkoliv
thermometrie nebyla tehdy ještě příliš pokročilá, znali již dobře základní poučky o dila-
taci kovu. Používalo se rozdílu v délce, zpftsobeného nestejnou roztaživostí dvou tyči --
jedné platinové a druhe měděné -, aby se určila délka jedné z nich, na. př. platinové.
Tyče kladly se na silné dřevěné trámce a při koncích se opatřily malými výsuvnými
měřítky platinovými, které se uváděly ve styk s koncem tyče v následující poloze,
neboť při těsném přikládání (dorážení) jedné tyče k druhé je vždy nebezpečí, že by
se tyč první mohla posunouti.

Nový zpilsob bim e t a 1i c k Ý c h měřítek, zavedených do základnových měření
L a v o i s i e r e m a Bor d o u, sloužil za vzor ještě o mnoho let později pro základnové
stroje, které konstruovali bratří Br u n n e r o v é. Měřítka bratří Brunneril sestávala
z ploché tyče platinové a mosazné, dlouhé 4 m, a spočívající na 13 párech válečků nad
slbou. V měřítku platinovém bylo při konci vyříznuto okénko, v němž bylo viděti stup-
nici, upevně~ k tyči platinové. Měřítka se odečítala mikroskopy.

Bimetalická měřítka základnová byla konstruována pro Španělsko, Francii, Ně-
mecko a Egypt. Změřeny jimi byly také základny velikého poledníku francouzského.
Měření .s nimi bylo velmi pracné; bylo potřeba 60 mužil v poli pro přenášení měřít.ek,
mikroskopil a· ostatního příslušenství a ve dnech, kdy práce normálně postupovala, pře~
neslo se měřítko jen asi 100 krát, čili změřilo se nejvíce 400 m denně. Přihlédne-li se
k nevyhnutelnému zpoždění, zpilsobenému nepříznivým poča.sím a rflznými nehodami, lze
usouditi, že měření základny, 10 km dlouhé, oběma směry vyžádalo si celého letního
období.

Měřítka Brunnerova byla pořízena v rfizných stupních dokonalosti. U měřítka n ě-
m e c k é h o na př. zjistilo se tření mezi válečky, takže když procházela teplota. ma.xi-
mem nebo minimem, jedna z tyčí byla asi o 0'01 mm delší, druhá asi o tutéž hodnotu
kratší.

Po bimetalických měřítkách Brunnerových byl konstruován - podle údajfl gen.
I b a ně z a, ředitele geografického ústavu španělského - etalon mnohem jednodušší.
Změny a nejistoty, vyskytující se u bimetalických měřítek, přiměly Ibaněza voliti jiný
způsob konstrukce. Rozhodl se pro m o no m e t a 1i c k é měřítko železné. Na neštěstí
v~ak .konstruktéři - spíše mechanici než metrolog-isté - dali mu tvar obráceného T,
právě takový, jaký měl nosič bimetalických měřítek, takže podložky musely býti přesně
umístěny, jestliže neměly se vyskytnouti zn9~čné chyby, zaviněné prohnutím měřítka.

I b a ně z měřil 11 základen ve Španělsku; potom dal svflj přístroj k disposici
šv$'carské komisi geodetické, která měřila nřkolik základen za. jeho součinnosti.

V celé této periodě měření základen, která trvala až do r. 1890, bylo jedinou
snahou zvýšiti přesnost v měření. Sítě geodetické opíraly se o malý počet základen
velmi pečlivě sice měřených, na něž se však připojovala dlouhá řada trojúhelníkil, v níž
- následkem chyb úhlových - se ztrácela rychle přesnost, dosažená v měření zá-
kladnovém.

Později snažili se geodetové dosíci lepšího souladu v triangulačních sítích tím,
že měřili větší počet základen, při čemž se však již nežádala ona mimořádně veliká
přesnost, dosahovaná přístroji Brunnerovými.

Švédský geodet J li der i n za.hájil kolem r. 1890 obrat dosavadního zpilsobu. Po
pravdě již dříve užívalo se zpilsoM jednodušších, než je způsob s tuhými tyčemi, jak
na př. učinil to G o u II i e r pro svflj telemetr, určiv si vzdálenost napjatým drátem.
Také na př. zeměpisný ústav lra.ncouzského námořnictva užil na Madagáskani podlože-
ných pásem, určitým způsobem napjatých.

J li der in kcnal první zkoušky s pásmem, ale když poznal, že vítr příliš silně
na ně pilsobí, nahradil je dráty. Aby určil teplotu, užil bimetalického způsobu Bór-
dova a Lavoisierova, a to tak, že každý nejmenší úsek základny, vymezený přenosnými
značkami, byl měřen drátem ocelovým a drátem mosazným. Rozdíl obou. výsledků byl
přič~n úplně na vrub teploty (nebylo jiné možnosti),. která .z tohoto rozdílu se. také
vypočetla~ Napětí bylo kontrolováno dynamometry,pi'ipe;yněnými k napínacíni tyčím,
jež dva pomocníci. udržovali v přímce dané přenosnými zll'llčkami.

Po měření několika -:ákladen ve Švédsku přišel J li der i n demonstrovati "voF
IDet.()du do Francie. Ze začátku se nedůvěřovalo jeho zpilsobu měření, snad prostě proM,
že při něm nebylo používáno mikromet.rfl, jakožto pomůcek bezpečně zaručujicích dosta-
tečnou přesnost. Avšak na naléhání /!;enerála B a s s ot a provedena měření způsobeIh
Jaderinovým v Mezinárodním ústa.vu pro míry a váhy.
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J ltder i n dal svým drátům nejprvédélku 25m, ale protOže tyčová měřítka ur,-
ěená k jich -proměřování byla čtyřmetroyá, zknítil ji o 1m a tak se zavedly geode-
tické dráty v délce 6 X 4m = 24m. " , ' ' -
, _ Tehdy se přihodilo cosi zvláštního. Od několika let po každé, když mi přišla. do
ruky kovová tyč, prohlížel jsem ji pod mikroskopem, p~ určil její roztaživost a zkoumal
její stabilitu. Jednoho dne -dostal jsem do ústavu tyč ze slitiny 70% železa a 30% niklu.
Byl jsem neobyčejně překvapen, když jsem zjistil, že má roztaživost nižší než platina..
Bylo velmi pravděpodobné, že jsem náhodou padl na slitinu, mající nejmenší roztaživost.
jež' se vyskytla v serií. Učiněný objev sliboval velmi mnoho. Předvidal jsem ihned látku
ke studiu a práci na 10 let. Nehádal jsem však dobře, neboť zabývám se již plných
c: i- -,- - - - - -- -. ','" .- - - -~ , .-. .
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30 let touto otázkou nepřetržitě. Tyč dodaly hutě "Société de Commentry - Fourcham~
bzmlt et Decazeville". '

Pominu, podrobnosti práce a přejdu ,k, výsledku. V obr. 1., v němž úsečky vy-
znaěují obsah niklu apťlřadnicé róztaživosti, A a C představují roztaživost železa za
stUdeného (železo a) a zit stavu' :horkého (želez? i~)j čarou B vyznačena je roztaživost
niklu' apřímk:i'ini' AR a CD výsledky, které by měly dávati slitiny (podle pravidla):;

, Pomiňme"slitiny o .malém, obsahu niklu,' aě z hlediska metrolo~ického jsou rovněž
zajímavé, a všimněme si jensli'tin s obsahem alespoň 20% niklú., Jejich roztaživos.t ...L

ukázltjícíohromné anomalie .-' je zobrazen:!,křivkou, která se silně odchyluje od čáry
CB.. Abych bezpečně_zjistil tV30rkřivky, prostudoval jseni více než 200 slitin r..iklově
óéelL Důvod proto byl Mnto: všechny vzor-ky průinyslově zhotovené obsahovaly určité
~no~lltVí IÍl~n~:iJiu,uhlíkull,v.křemíkU,' néstejPé v,~zných slitinách. Bylo. nutno je'při-,
:,,:éstl'dO stalych poměrfJ.;.Knvka (obr. 1.) ',odpovlda'0'4%Mg a 0'1% G, Sl bylo a810·2%.
.,.- 'Zkřivk'y· Dászajíi1iá zvláště nejnižší bod' její- Představuje roz1;aži.vosti n va !'Ji
(zkratka ze slova"invariable"). Tato slitina, která v původním stavu se roztahuje 4k:rá.t
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méně než wolfram (Scheelův kov), který vykazuje ze všech. kovů nejmenší roztaživost,
má ještě jednu podivuhodnou vlastnost. Její roztaživost závisí od stavu, v jakém se na-
chází. Přetavena dilatuje více, zakalena ztrácí zase na své rozta.živosti a jestliže .-'-
když byla zakalena (což ji zjemňuje) - ztvrdne na př. vytažením v drát, sníží se její
roztaživost maximálně a může se státi dokonce i negativní. Pro většinu praktického
upotřebení není sice žádoucí dojíti k tomuto konci, ale jestliže některý vzorek slitiny
má zápornou roztaživost, lze upraviti ji na hodnotu nulovou mírným zahřátím a poma-
lým .ochlazováním.

Křivka v obr. 2. představuje koeficient kvadratického členu v rovnici dilatační, t. j.
hodnotu 8 ve vzorci 1= 10 (1+ at + 8t2). Vychází od normální hodnoty, stoupá velmi
rychle na hodnotu asi pětinásobnou, potom klesá, projde nulou a při obsahu 36--'-52% Ni
nabývá hodnot negativních. Dále pak přibývá velmi zvolna a dospívá hodnoty odpovída-
jící 'čistému niklu. (Pokračováni. - A suivre.)

Návrh přístroje k určování rozdílů souřadnicových.
Ing. S. Jakubička, měř. komisař.

Urcení ro'zdílů souřadnicových dle fOv:nic LI y = s . sin. a a LI x = s. cos a
možno prorv'ádJět metChMlick~ zplůisobem na y;elioe jlednod,uchém, přes: t,o však
do,sud ,neužitém počítaiCím stroj~. Přistroj, na o:braze n2Jbeslený, s,k1ádá Sle,00
čtvercového ko:vového rámu, 00 jehož dolní straně je, oonesena lineáimÍ stup-
nice S. Na pravéi straně rámu jleJnanesena goniometrická funkce úhlil.IJa, očílslo-
vaná směrem nahoru jako
sinus a a dolů jako cosinus a.
S ní rovnoběžná, uvnitř rámu
posuvná, lineární stupnice je
stejného dělťmía délky jako
stupnice S, která je ozna-
čena LI. Všechny stupnice jsou
stejné délky celkové. Posuvná
stupnice LI je opatřena ve
svém vedení na dolním konci
ustanovkou Ul a okénkem s
noniem, na kterém možno
odečítat hodnoty stupnice .8.
Na stupnici LI je posuvný
miistek s nóniem. Na gonio-
metrické stupnici úhlu a je rov-
něž. posuvný miistek s usta-
novkou Ua, opatřený ryskou
v okénku k odečítání tohoto
úhlu. Oba můstky jsou zespodu
opatřeny otočnými klouby
s otvory, kterými mUže pro-
smýkávat kulaté, kol bodu O
otočné táhlo T. Pohne-li se
jedním mll1ls~em po stupnici, posune automa.ticky Mblo i druhý můstek do
jediné př:íJmJkYiS biodem O. Střted otáJČení táhla O j:e v jediné prřimc:e s' poMtky
obou oovooběžnýchJ s,twprna.Ci. ,

Pos,tup výpočtu rozdHů souřadnrieových. Ustano:vku Ul na stupnici S na~,
stavíme nadéik:u polygQlnorvé strany. Ustano;vku U2 posta,víme ·fiodlnJOtouÚlb.lua
na stupnici isin0V10u.:Můstek na stupnici LI sel souičasn;ě 3J s:amočiooě posunul d!d
poJohy, v níž od'e,č,teme Údlajl' znamenajicíA y. Usta.novka U1zŮ'stálv'ástáJt, U2•

po:stavíme na tutéž hodnotu úhlu a, ale naSitupn~ci cos,inové a můstek: stup,~
nice LI automat,ioky udá hodnot,u, která znamená, LI x.' :

Podobně velice ry:chlý a úsrpo1"l1ýj,e výpooe't měřických bodů na polygo~
,nální sfraně. Us,tanovklli U2 upneme na s~nUls a a ustanovikou Ul pos,tuprně
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usta:vujé.m.e jednotlivá sM.ničen,í· illfěřickych hodů:, při čemž vždy sOlučasně odle-
čteme na st,up'llic.iLI hodnotu LI y přfslušného měřřckérho bodu. Pak upneme U2

na cosinus ci. aopH usta.vujeme ustallúvku Ul na j,ed'notlivá, staniěení za
wuč,asného ůdečítiáIií LI x na stupnici LI.

Rovněž i výpočet průsečíků polygonové s,tm,ny se sekiční čairou j'ezcela
jednod:uchý. Jedna sowřadinicle,prus81Č;rE:Uje mvna ,souřadnici s,ekčnÍ ~, t1edy
znáJmieL1 y neb,o LI x mezi jedním polygoná:lním bodrem a prus elČíkém. Známe
ku p'říkladu LI y. Up!\te:ineU2 na sinus a polygonálni strany a pO'sunuj:eme usta-
nov:kou Ul tak: dl!ouho, až nonius .stupnice L1 udá hodnotu LI y a upneme ji.
Ustan!ovku U2 poSUlleme na c.OIsinustéhož a a noniUls stupnice d udá hod-
notu LI x. Na nO'lliustupnice S od'eč,teme souča,sně hodnot,ul, udá~actící zast,aničení
prů'sečiku ha, pIJ'lygúná~ní s,ttaněr. .

Dle vyjádření odbonlíků by po strálnc·e 'kollsltruMivm nebylo ž,ád!ných
závad a, provedeni potřehného mechanismu bry nervyžad,ovalo zvláště vY·SiOkého
nákLa:du. 'Žáďáme-li po:čiía1ci s,troj pro polygolllové slt.rany do 200 m a, volíme-li
stupnici S (rovněž i LI) vmlěřitlm j,eden metr rorven třem milimetl"Ůlm za před-
pokladu, že možno užít, nonie, o nonické dí~érenci 0·11!tm" dost,aH bychom
s ohledem na, možnou přesnost nastavení s.tupnicie a po:čítacíSltroj, určující
rozdíly souřadnicové, s maximální chybou + :3'0 cm při rozměrech Btroje asi
65 X 65 cm. Délka lineárních st,upnic musí by ti z' kiOifilS,truktivníchd1ůvo'ďů;vo-
lena d:elší asi o polovinu Mře posuvné s.tu:pnic.eLI, oo~li je maximálni ďélk'a
polygonáJlnieh stran. V našem pří:padě bychom užm stupnice pro 210 m v: délce
63 cm.:Máll0 vyskytuj.ící se měřřcké. body, vzdá,lené od' polygo'l1ového bodu hlíže
2 m, illIusí býti počítány v d'e.satmonás,ohné hodnotě' anebiO z délky od' druhého
polygonálniho bodu, protože není mO'žno z technických důvodů přisunouti tak
blíz.koostupnici A kpočáltku s,tupnice S. Na goniometrické .sltupnic,i Si~ce, není
možno použíti nonia pro nB1pravid!elnost zohraz.ení fun:k1oelúhlu, t,ře1ba,žepo:vaha
její zachovává wb~a,zením S;yoj~podobu" ale za:t:o chyba v nas'tavem na této
stupnici svým účinkem na LI y a. LI x ubývá se vzdá:len,ostí od posuvné para.-
lelní stupnic,e LI,

Užití tohoto počitacího s,tro1e pro jmeno1vané vÝ,Počty ne~a:diujle zna-
lust.Í logaritmování. Úkony jsou pro~áděny velice rYichle a úsporně i co se, týč·e
psaní. Po stranách a úMech sle píši hned rozdHy souřarliniooLvéIspl8.itnČiruýmohle'"
dem na kva,dTan.ty a znaménJk~. Při v;ýše uvedené přeslllost,i stroj,é' nemůže býti
universálním pro výpoc1et rozdílu souřadnicových, ale v mnohých od.v,ět!Vich
bCžné praxe zeměměřičské bYiplně vyhověl co do' požad:o,vam.épřesnosti, ús,pory
času i potřeby menší kvaHfikace užité po'čtáiíslk,é síly. Pop3aný stro~ mohu ko-
nečně při nejmenším uvésti jako nové a z.a,jímavé upotř'€ib1ení pohyblivé stup-
nice při nomogramech,

Résumé: Pro jet d'u n ap par e i 1 P o url a. d é t e r min a,ti on des d i ff é-
r e n c es' des co o r d o n n é e s. L'appareil consiste ďun cadre Illét.aIlique cárré dont
un cóte inférieur porte une échelle linéaire S. Le cóté droit du cadre comporte ~e échelle
goniométrique de la. fonct.ion de l'angle a, possédant les valeurs de sinus et de cosinus.
Parrallelement a celle-ci; on a cónstruit une échelle mobile linéaire ...1 qui, ,muni ďun
pont portant lm vernier, possede la niěme division que l'échelle S. L'échelle 4 est armé
.ďllne pince Ul e;t ďun vernier qui sert ft fixer les long'uellts des c6tés p(}ly~\)nauxdues
ft ľéchelle de S. L'échelle ~oniométrique de l'ang-le a pode aussi. un pont mobile muni
d'unepince, U2, sUrlaquelle on fixe la valeur de l';tngle azimutala due ft la longueur
du cóte POlygQnal.Les ponts Ul, t12 sont procur6 des ouvertures, par lesquélles ..pásse
Uti UW!llrT qul tourhe :\'ufuur de p6int O. Le déplá'Cemehtd'un pont ptovdque, au moyen
dtl le\'ier T; le dét>lacem~ntde l'áutre pont de tlllle maniere que les deux ponts. et le
point o se. trouvent toujours sur une ligrre droite. Snr le pont de l'échelle Á on peut
Iire les valeurs des .1x et celles des 4 '!J.

Aucas, si. J'appareil serait construit dans les. dimensions. 0'65X 0'65m, on pourrait
détehniI1er les différences des coordonnées dont l'eurreur ft craindre sem de .± 3 centi-
metres prěs au Illa.xifuum.
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Zprávy literární.
R.ecense.

Claudio P aB in i: Trattato di Topografia. 5. ediúone. Bologna. Nic.ola, Zanichelli
editore (598 stran B oobir.a,zciv textu). '

Autor je profeElorem na kráJ.ovBké inženýrské škole v Padově a Je proto velice za-
jímavo sledovati jeho oowry a p08tUiP, jak ltBpo'řád:al látku. Fotogrametrii z t.éto prálce
vylučuje a siPecielní výklady o metodě nejmenších čtverců. má 'zpr.ac~vlÍiny ve zvláátním
spise. V úvodní sta,ti definuje geodesii jako nauku o 'zeměkouli, o jejim tvaru a velikosti,
jakož i sítě trig-onomet.rické, které slouží k určování jejímu. V topografii shrnuje
všecky nauky, které slouží k měř·ení částí povrchu zemského 'pro rozmanité úlmly, třeha
se připojují na body trigonometrkké, tedy lIJsi rozsah látky, který u IlJás shrnujeme ná-
zvem geod!lls:e níž.ší. Agrimemmra je pak obor pmcovní, omeoonýna mě'ření a vyšetřo-
vání ploch pozemků: obsahující dále upravu hranic pO'zemkový1ch a dě:lbuTJ(lzemků.

Dále próhírá J'ednotky v topografii užívané, a to ipm délky, ,plochy a úhly. Za.-
jimavá je Btať O' sta,ré plo<šné mH'e v severní !taIii užívané,. ca mp o (jitro) která má
v různých krajích rŮJznou hodnO'tu a převedena na míru metrickou dává:

. . Campo v provincii BeUull!o, 3778'74 m'.
Campo v provincii TreiViso . 5204'69 m'.
Campo v provincií Verona . 3047'95 m'.
Campo v provincií Padova . 3862·57 m'.
Campo v províllCJii Udine . 5217'02 m'.
Campo v pll"oiVinciíVicenza 3862'57 m2•

Campo v provincii Rovlig1o 4464'41 m2•

Campo v provincii Venezia, . 3656'61 m2•

,Dále probírá miru stupňovou s,tarou, novou i obloukovou a, přecház.í k to:pografii.
Uvádí především měřitka zmenšení a sítualce t.řidí tak, že a,ž do 1: 500 n3Jzývá je
p lán y (p'ante), v me'řítku od 1: 500 a,ž 1: 5000 nazývá, m a lY a mi (ma1p'pe), od 1: 5000
až do 1: 25.000 nazývá ..IllilIp,ami (ca,rte) topografickými, v měřítk,ách více než 1: 25.000
nazývá mapami geo'grafickými.

Nato zabývá se základními pojmy vyrovnáv3Jciho po,čtu a jmenuje mezi zakla-
dateli jména ~rang'e, Laplace, Leg'endre a GauSJs. Nato ,probírá olovníce, libelly trub-
kové i krahicové, st:a,bilisován,í bodů;- .pHEltro,ie-,8 PI"ŮhJeditky, zrcadla a hmnoly, daleko-
hledy, ,řetězY,i{lásma, latě. POipisuje měření . délek, Oapustné odClhylky, dále nepřimé
VY'Š(ltřováni Vizitál~noBtí, dálkoměr Reichenba1c,hův, PORob, Stampferův .a odvozování
rovnic p'1ovzdálenost, jakož, i pro nejistotu ve vyšetře:fié v'zdálenosti. Pak rp<ř1kra,čuje
k mě,ření úhlů a to hOrÍ'zontáJnich, 'J)ři ·čemž rozeznává kruhy číglované ve směru chodu
ručtček na hodiná,ch (divisione di,strorsa) a ve směru op3Jčném (divisione sinistrors.l) a
pak úhlŮJ v'ertilci.lních. Pak probírái vernier, mikroBkop 3J přistupuje k a,zimutálu (thieo-
dolith bez vertikálního kruhu),po'p'iBuj,e stroj, kon&t.rukcí 'a vy.šetřuje prameny nevyhnu-
telnýchchyb pii měření úhlů.

Pop,'súje ,pak měřeni horizQntálních úhlů reitera:ci, repetiei, měření směrníková •
.iakoo í metoQoÍl Sehreiberovou .• Na,to .pmbírá busolu topografiekou (Schmalkalderovou),
husoly s dálekohledy a'p'řistupuje k theodolithu, jednak s dalekohledem centríckým,
jednak '13 e~oontrictkým, uvádí ,rektífika.ee a měření úhlů vert;kálních, na, konec zmiňuje
t>e o theodolithu s busolou.

Následujeře,šení .úloh. vyt)"čova,cícb při !p,řimce, pf'i kolmici. zkouší dO{l'Ustnédélky
kohnic, dále, vyšetřuj:e vz,dáleno,s,t. dvou bodů neptřístu,pných. Strněně zmiňuje se o sítích
základnovýc,h, o Beslselově a Jatlerinově z.ikladnovém Sltrojia zásadáoh pro sítě trig-o-
MItle1:rjcké.PtoMrá Jt)r.otínání v,před,8tranou i zpě,t, dále rozšírenou úlohu protiná,ni zpět.

Nato při's,tupuje k řešení úloh v rovínné sOUJstavěp~av()úhlých souřadnic, e.Ela Y je
def4J,ována lrleridiánem. osa X je k ni kolmá, azimut počítá od severu (+ Y) k východu
(+X), přels jih (- Y) llazálpáď (- X), zase k severu. V, této soustavě - zcela prot.i-.
chftdné analytické g-eómetrii - p,rovádí pak v,šecky úlohy, jež se řeší y soustavě sou-
řadnicové. Na!tb nálOleduje oo:x:tant a, rozvrhl sítě ,p,odrobnÝ'Chnřm-k Dro zaměřoválllÍ. sítě
polygonální. j'ch· výpočty a význam nevyhnutelný,ch chyb. Jako zvlá,štní přÍJpa,d uvádi
Ť:ahy '" pravými úhly a tahy husólní.

N'ato následuje stať o mě'řítká.ch tramvel'&á,1ních, o l'edukičních kružídlee.h~ o pan-
tografech. o vynášení obraz'C~ a.polygoná,lnrc!h taM_, ·po nichž je uvedena stručná stať
o ítalskémkata.stru.

Pak p,róblrá autor měření výšková. uvažuje o zdánlivém a skUltečném horizontu.
10 1l1,tích a &trQjich nivelačníCh, které třidí dle l'tl}ojení lib<e'ly a dalekohledu, ,podrobně
je popijluje .. jakož. i jejich rektifikl1ce, končí écrmetry a clisimetry a přechá:zí kbaro-
inétru 'Fcrtihovu Il.. Na~detovu.

Pak řeší úlohy niv~lačnl, uvádí vzoryzáP'Ísníkůa zaJbývás8 nevyhnutelnýmichy-
balIli y niveladc,h. Přesná nivéláce itals.ká začáta byla 1879 Ital. voj. zeměů. ústavem
a p:ři.pojována je Ihareografuin u lIlě,sta Lívorno. Janova, Benát<ek, Porto COTBini,Ancona,
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CivitaV'ec,ehia a NeaJP'Ole. Pak odvozuje. základní rovnice pro výšková měření trigono-
metric.ká a uniňuje .se o prace~h, které prováděli LotPerfido" Veuturi, Soler, Reina, Cic-
couetti, "abyzjilltiJ.i itaJský koolfidenJt. refrakční. Na.to ,probírá lpIOdélné i p'říčué profily,
plány kotované i vrstevnicové, jic,h sestrojováni a úlohy v nich řešené. .

Pak přist'1lJPuje k; ta.e;heomettii (italsky též celerimensura) a probírá dva typy těchto
strojů, Oleps a tacheometr, popisuje konstruk·cI, rektifikacea odvozuje zákLadni rovnÍiee
pro "Vjpočet vzdá,lenosti a vý,šky, jakož í ,pro vý;počet souřadnic. Uvádí, některé tabulky,
.s'est:a.vené pro ty:to výpoč'ty, jako Orlandiho, Berlettiho, pravítka logarít.hmická a gra"
fické tahuJky.

Konečně popisuje stU! měřičský, jeho 'součástky apomŮlckYlpro práce stolové.,
probírá úlohy řešené. stolem a zvláště protínání 'zpět..

Posle dni 8Itať věnována je' a,grimensuře čili určování ploch částí povrC!hu zemského
a to z přímo měřených veličin, z veličin odpi~hnutýciJJ na ,plánu a ,konečně mechanickými
pomůckami z plánu. Odvozuje základní vzorce z měr poJ4rnícha ze souřaJdnic J?ravCY-
úhlých, pro hranice zak,řivené uvádí ·rovnici Bézoutovu a Simpsonovu, dále goraficke pře-
tvořováni obrwzců 'VylučovániÍm vrcholů. Pak probírá konstrukce planímetrů, jejich the.-
orie a rektifikace. Jak() příklady uvádí dělení trojúhelníka a vyrovnává.ní ,hraniclJ'{}zemků.
Ke konci jsou, připojenY. něk.1JeIré,.tabulky ..

Kniha je zajímavá nejen zpracováním a řaděním látky, nýbrž i stanoviskem autora,
které zaujímá k jednotlivýms,tJatím, které .často jest odc.h!ylno_od obecně uznávanýc.h roz-
vrhů v geodelsíi nÍ'žší. . Pk.

V()jenEiký zeměpisný ústav: Výroční zpráva zal rok 1928. Stran 94 krom příloh.
Y. komisi knihkupectvi F,r.. Řivnáče, Pmh:a JI. Vydal V. Z. Ú. Pra,ha 1929.

Vpublik:a.ci je materiál uspořádán dle ohvyklé již osnovy: vylíčená činnost jed-
notlivých odibo<růV. Z. Ú. a Ipřipojena po~ednání, 's,padající v rámec služby topografIcké.

A str Qi nio m i c k O<- ~ e' ode t i Ci k ýi odbor p1rovedl ke stanovooí me1'idiánového
oblouku íněření nové základny u Berehova V délce 9600m; užil k tomu čtyř invárových
d'rWtŮ',kterými byla přeměřena koncem války základna u J os>efova. Vlastní polní práJce
trvala tři neděle {krom Qpatření dat kontrolních.) Odbor pokra,čoval v tri:angulaci (ITl.
a IV. řád) v úZlemí kol Brl1dské střelnice a dále u VQtic" kterážlto kr8ljin:a slouží: ke
evičebnímu. malpování navětěvovatelů kursů torpografický;c.h. 'Se dvěma odděleními pro-
váďěl pře,sriou nivelad na Slov'ensku a, Podkar:patské Rusi; qsadoil 546 značek výškových
a, nivelova,l 253 km tra,tí :při 7400prestavá,ch.

Top o g ra f ic k Ý Qd hor věnoval se s osmi to.pogra;fy novému měře:ni .(1 : 10:000
a 1: 20.0(0) v B~dech, Hlučínsku a západním Soleizsku. V měř .. 1 : 10.000zp,racovaJ
227'5 km?, v měř. 1: 20.000 548'4 km'. Při tom Ul'čeno průměrně vý,škově na 1 km2

257 hodů v prvém a 60 bodů v měřitku druhém. Rev,ise (mapy spec,iálni) v~tahova1a se
na plochu 2252 km',. rea.mhulace (map,y 'P'Ůvotlmí 1: 25.(00) pak na 1071 km'. Rři nových
pracích mapovackh dá-vási od,por 'záležeti 'na opátřen.í podkladů !pro ElJ)rávnéorientování
,pantogorafov,ané kJit<tlstrá,lní kresby tím, 'že do nové ffitě základních bodů ~abirá i body
v přírodě identické s obrawm plánu lmtastrálnihio, a dále. se snaU utvořiti soustavupev-
ných hodů (i míEtoip,isně za.chyceriých), které Vd'i po.zdějšich (i technick~h) měřeních
mahou ,sloUlžiti za východisko prací. Fotogrametrický: oddíl, který máJ kdiSiposici jednobo
le,tec, 'pořizuje letecké snímky a převádi je do ortogonální projekce fotorestitučnim trans-
formátO'rem Zeisso:vým "Seg". PO'Z1emnimetodu u,platnil v Brdej:,h, na Vlta,vě, v Hlučín-
sku a. při měřeni :Milešovky. .

K ar t o g r a f i c k Ý o db o r soustředil svou činnost na propracování (české nálzvo-
slov:i, částečná úprava. situ!lice a terénu) speciálních map. V práci mě,I 49 listů, z čehož
23 Hstů (s č'ernou situac,í a zeleně položenými plochami ,lesů) bylo skončeno. S menší
intensitou pracoval na kres'b~ ostatních map, programově pořizovaný;ch, 'a ,přípravo""!tl se
k vydální 11I1a:]1I:pro, letce. - R e p ,r o d u k ční od: b 9 r vydal mimo jiné: Y měř. 1 : 10.00()
14 listů,OstravlSka a 10 listů z MilovÍC, 47 listů v měř. 1: 25.000, 2ó speciálek, op3Jtd'iv
mnQ·hé.(třakly ap:rivátní fi.rmy I'elp~odukcemi plánů, ma;pa různými t~s>ky. '
. . . Zpři,pojenýoh 'pojednání zaujmou zvlá,šť st'ati: Dr. L. B e ne ,š e "Relativn~ změny
délek imárových drátfi při měření základny u Mukačeva", p,lk. A. Hli uk a"O znáror-
ňov~ní terénu v to.po/lira,fických plánech: a ma~á,ch" a štkpt. J. Pe t e rky "K moderní
Jetecké stereofo-íogTametrií". Tato pOfllední stať obyzíSlk:aJa,kdyby autoru hylo dáno více
,místa. k re,p·wdukci detaí1níc·h obrazů (schematkkých kreslťlb),.Hmiž by ,překlstava o funkci
popisovaných strojů byla usnadněna méně zafwěcenému čtenáři. .
,Z yÝročni zprál'Vy j~'patrno<, že činnost V. Z. Ú. neo,c'babuje, aJe roste azas!ouží

tudíž trvaJé pO'zorno&ti 'z.eměměřičských kruhů. Při větší úča.sti měřickýoh inženýt'Ů n.a
díle,. kterB ústav; koná, dala by se činnost jeho v odhorném smyslu ještě lépe usměrniti
'a výsledky úkonů jeho přiz,pů,sohiti větší měrou i potře,Mmcivílní veř,ejnosti. Švýcarský
ústav, jelwž 'P·ráJcemají I8větové jméno, .má jako topogor.a.fy;{1 geodety vesměs vysoko-
škQwsky V'zdělané technikY' a .jist~, nebylo by na škodě čs. V. Z. Ú., kdyby rozhojnil malý
kádr svého zeměmě1řičsky vzdělaného důstojnictva. VývO'j vědy a praxe géodetiGké, jejíž
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složkou jsou měření topografic.ká, žádá tuto reformu. Čím dXíVilltato věrná reforma se
uskuteční, tím di'íve se V. Z. Ú. včlení v řadu oněch státních orgánů technieký.ch, jichž
činnost je podkladem pro národohOlSlpodáiskyvý,znamnéúkony inženýrské. Ri'tžička.

Odborná pojednánI ., ~asopisech.

Zprávy veř. si. tecbn, č. 4. Fiala: Poznámky k článku, Dr. Semeráda ... Uspořá-
dání geodetických základů .. , O. 5. Šr ů t e k: .D,oplněk k článku "Úhloměrné kružítko ... "
(1923, str. 611). Sem li rád: Hlídka zeměměřická a fotogran:J.etric)d. -ec.

Technický ob!l.or,Č. 3. Tom s a.:,Prustoróvé !pIfo.tínání'zpětI1é(dokonč.). -ec.
Stavební rádce,č. 99. J. J. F.: Prakse amerického ooohodu pozemkového. O. 102.

O podávání námítek při vyvlastňování pozemků k účeh1m železničním. Nález N. S. S.
ze dne 7. ledna 1930, Č. 21.760/29.O. 106. Úřad nemfiže zakázati majiteli pozemků ...
prodej jejich .... Nález N. S. S. ze dne 27;listopadu' 1929, č. 21.390/29. -ec,

.Pozemková reforma, čís. 1-2. M.K u nd r á t:. ,ppEml. NllJz.i.onllJ1eper 'i eomoottJe'nti"
a její dlilQpru zhodnooeillípůdy v IWlii. Ing. Jar. Raj t r: vývoj katastru bývalé monar-
chie a Oeskoslovenska se zřetelem na Rumunsko. (Cást 1.) Úřední instrukce, vyhlášky
a pokyny (hlavně o zaknihováni).

Lesnická. práce', č. 12. Zvláštní číslo o 200 stranach, věnované Vzpomínkovým dnům
Oeskoslovenského vysokého učení lesnického v Brně k jeho desátému výroči trváni
1919-1929. Prof. Dr. Ti c h Ý přispěl článkem: Nejnovějši metody geodetické (s 8 vyobr.).

, -ec.
Fotografický obzor. č. 2/1930. S o u sed ík :. Fótd~ť:;imetrie~ -ec.
Joumal des Géomětres et Experts ftan~ais, "člÍs.\"1'2.DUff af {)u·r d: Réformes fon-

cíéres et cadia.Sitredans les Pay:s du Levant.Sopot,sko: NooveUe méthode ÍJndirooteet
prooise de IÍlesw:edes :Loillgueurs.

Ti.idschrift VOOl" Kadaster en Landmeetkunde, čís. 1. z 1930, Ti e n str a: O formě
křivky chybné (dokOlI1Č.).W iech e n: Ještě jednou o požární zdi.

The Joomal of the Surveyors Institution; 1929. Oe rve ne c: Výroba vlny a trh.
Škotskél,zákQiIly(horní a lesnJÍcké).Srp e n: Lodiní, inženýr:~á a strojní vý~tava. Leslie S.
Wood: Zpfisob prOlstorovéhoměřeillÍ Btavebn;ho dřÍIVÍ.Listopad..Brown: Odbyt dřeva.
Odvodňování dreillážemi a zavtlažolVáni.Pro 5 i n e c: Znánidnění dolů. 1930. Únor. Hea-
ling: Význam inž. práce. . "

Meroieclbas uo Kulturtechoikns 'Vestnesis, 1930,čís~'1-2. Náv,rh zákona o pozemko-
vém ka,t1aIstru.Jan E' on s: Nuitno&tspoluprác3 zemělměřičU.Při navrhování zákona O pozem-
kovém kata:sttru.O.: Lac,iný či dmhý kata&tr? S1a u ci ťiaj s: O stavu námořských map
v Loty&sku.

reO/l;e3R'6T(Geodezis.t),1929. čís. 11. Der ev j a n k.(); O kMtografickýeh pracech
v SSSR'G ór j a č e v: Kombinace PěvCůvova dvojhvě1Jd'ík U]'čeni.geografické šířky. Je 1'-
š o v: LeteclklÉJsnímání.. (Pokrač.) S O' lov.i e v-Smi r n o'V: Vyzkoušení teooolitu-tachy-
me1lru ze závodu "Geofysika". Androsov: Pře~~á nivolaceOděsy v r. 1928. (Viz též
čís. 12.) D e b I e r: Jednoduohézhoto'vení p~ánfidle leteekÝ.chsnímkfi. Oiís.12. K a li n in:
PěitiJ1etýPflacovní pláll hlavního geodetického komité1;u.80 k ól'o v: O defo.rma<CiazimuJ,u
na'm'ěfickémmímku .. S o k o lov: Přednost !'e.odet:iekiéhoětyřúhelnika' před obyčeju)-m
ětyřúheoln~kem.Ba š a r i n: Určeni šířek zeměpisných dle Talkotta.

Stadt und SiedJunl(, č. 1. Roh led e r: Vereinh~itlichun~,des' Krartenwesens in den
Landesplanun/!,~vf'rbanden.O. 2. W o I f: Die Sanierung:ďv;ón Altstltdten (13 vyobr.). O. 3.
Ge n zm e r: 2 Kleinstadt-Bebauungsplline von Arch. Heili~. Re i 1i ~: Verkehr und
Ortsbild. . . ~ec.

Bauikunst und Stiidtebau. č. 2. K a y F i sk e r: Zeilenbau-Siedluug-en. -ec.
Schweizerische Zeitschrlft f. V. u. K. O. 2. Kr'a i's:z]: Historische Entwicklung

der Felddarstellung... (konec). A c ker I: Ober die Giite der Kreisteilung. Vvild·scher
Prazisionstheodolite. O. 3. G ru ber W.: Erfahrung-en bei, der Allwendun~ der Polar-
koordinatenmethode mit optischer Distanzmessung bei der Neuvermt;lssun~der Stadt Bern.
- IV. Congrés international' des Géometres 1930 a Zurich, Communications du Secré.
tariat général. "-ec.

. All~emeine Ve~ungsnad1richten. O. 7. S c h ID i e d e b a'e h,: Die Bodenpolitik
als Finanzproblem der Gemeinden. O. 8. Vor w a hl:, Antikes Vermessungswesen. G Or
b e l: Ungereimtheiten beim kiinftigen preul3ischen "Vermessun~singenieur". O. 9. Un·
g e w i t t e r: Nochmals Entzerrungsunterlagen. O. 10. Ha ma n n: Der Doppelbildtachy-
meter (a č. 11). B u h r: Der Einflul3 der Frontbreite auf den Bau&tellenwert. C. 12.
W e i k e n: Ausgleichung trigonometrischer und astronomischer Messun~en nach Koordi-
naten (a po'kr.). O. 13. Mi o r i ni: Entwicklung und .gegenwli.rtigeli Stand der Photo·
grammetriein Rumli.nien. -ec.

Verme6sungstechnische Rundschau, 1930, 'č. l.,S'0h u 12e: Bestimmung ,der T~ngente
uÍld ihres Beriihrungospunktes... O. 3. Se h u I z.:·· VermessilD~stechnische Aufgaben der
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preutlisehen Katasterverwaltung. Boe r: Das in ein Dreieck eingeschriebene Rechteck
mit dem grol3tmoglichsten lnhalt (a čís. 4). č:. 4. A 13ma n n: Die Rechtsverh:Htnísse
der Landmesser. Č. 5. Lip s: Zur Berechnung der Schnittpunkte. Č. 6. K a den:
Richtungsbestimmungen im Bergbau oder in Tunellbauten. Č. 7. G o b e I: Das kommu-
nale Vermessungswesen... F i s c her: Bestimmimg einer Geraden in uniibersicht1ichem
Oelande (a pokr.). - Wissenschaftlicher Lehrgang fťir Siedlungswesen (30. dubna až
3. května 1930 v Berlíně). -ec.

Osterreichische ZeitScMift f. V., 1930, Čí,s. 1. P r a x ID e i e r: Die \ée.reinheitlichung
d,er deut.schen Grundkataster. U lIH i CI h: Allgemeine mathematische Theorie der Umfah-
rung'&p,lanimeter in vektoranalytischer Darstellung. -ec.

Zeitschrift fiir Vennessungsweseri. Č. 4. Cla u s s: Einheitlich€l Bezeichnung der geo-
diiJtischen Begriffe uIid Grol3en mit Buchstlben. - Ve.reinheitUchung delr Planda.rstellungs-
weise. Č. 5. G lan €If f: ". D.ber die gemeinsame Ausgleichung van Winkeln und Langen.
Č. 6. AstronomischesNivellement in Argentinien. Br a·n d ,en b u r g: ... Einf1ul3 der Pa-
pierveranderungauf Fllkhenberec1hnung '" d'elssell1lBeseitj,gung. Sl" hro der: Grunde,igen-
fum uud Stiidtebaugesetz .. Č. 7. K oh b €I: Berechnung der Alzimti:te auf dem Erdellipsoid.
S a mel: Der Durchgang des Lichts dumh €line planparaUele Glaspla;tve. L ti d.e m a n n:
Die Entwicklung der Vermessungstechnik. O b €Ira r z ba c her: Vors,chrj,ft.en fi1r Zeich-
nung und Vervielfaltigung der Katasterplane in Bayem. M i t tel s t a ed: t: Land'eskultur-
ausstellung 1930.' -cc.

BildmessunJ( und Luftbildwesen, 1930, č. 1. B u c oh hol z: -Ober die Ausgleichumg
'Von Bildtri:mgulationen. L:a. cm a 11n: Verfahl'en zur Bestimmung der Lage yon Luftfahl'-
zeug"en wahrend des Fluges. S ohe w i o r: Photogrammetrischer Kurs 1929 in Miinster.
W. Se h.: VI. Ferienkurs mr Photogrammetrie zu Jena 1929. - Jnt. Photogrammeterkon-
g'l'eB Zíirich 1930. --ec.

Zprávy odborné.
PaDlátnl1lS.I.A. 2 rollu 1929 a stavoýská dvaha. (Část II.)

Autorem druhého člán~u "Problémy slovenského katastru" je přednosta odboru
XV. generálného fin. riaditelstva v Bratislavě, vrch. měř. rada Jng'. Jan Baše.

Obeznamuje technickou veřejnost s novým katastrálním zákonem z r.1927 a po-
ukazuje na úkoly slovenského katastru ze širšího stanoviska.. Jako přednosta odboru.
na kterém spočívá hlavní zodpovědnost za slovenský katastr, řeší v první řadě perso-
nální otázku a jehommva je- mat,ematic;k.,v jasná. Na Slovensku má se:

1. zaměřiti 780 obcí o výměře 1,017.000ha v době 20 let (odhadnutý náklad činí
200,000.000 Kč),

2. reamblllOvati 1793 obci v době 10 let.
Bere-li se za základ max. výkonnost úředníků, tak Je zapotřebí ad 1. 150 sil, ad 2.

290 sil a pro další vedení hotového operátu min. 60 sil, tedy dohromady 500 měř. úřed-
níků a k těmto je ještě Z;,tp6t,řebí 750 písařft a počtářů. Počátkem roku 1929 je na uve-
dených pracech zaměstnaných 120 měř. úředníků, takže schodek činí už v r. 1929 380 sil,
který stále roste.

Ing'. Baše klade docela správně otázku: "Když nebude možno podstatně zlepšiti
podmínky měř. úředníků pragm., kterak by bylo možné zlepšiti podmínky sil smluvních?"

Případné různé úsporné opatření mohlo by schodek snížiti na 280 měř. úředníků.
3. Pro kanceláře bylo by zapotřebí 25 novostaveb o 18 místnostech, které by vy-

žádaly celkového nákladu 9,000.000 Kč, které nejsou obsažené v uvedených 200,000.000 Kč.
Autor poukazuJe ria to, že jen za dokcrialé souhry fotogrametrie letecké i ter-

restrické může nastati obrat k lepšímu pro katastr. Řeší také celý org-anicky související
souhrn dalších otázek a sice: a) obstarání hodnotných měř. příst,rojil pro tu armádu
zeměměřiěft v ČSR., b) vyřešení otázky stálých figurantft, c) revisi a doplnění zákono-
dárství ohledně majetkového vlastnictví (komasační zákon, dědický zákon) a současně
zracionalisování hospodářské.

Autor lituje, že není sboru, kde by se sešel právník, národohospodář i technik,
jehož hlas by byl respektován. Pojednává dále o katastrálním výtěžku a jeho vlivu na
daně. Ke konci shrnuje Vše v několika výstižných slovech: "Stabilní katastr lze budo-
vati jen ve stabilních poměrech."

Autor nepochybuje, že uvedené kruhy dobře uvážily uvedené předpoklady,
poněvadž jinak by byla 20letá lhftta čertov~'m kopýtkem (!), jinak dokonalého kata-
strálního zákona.

Článek jistě vykonal informační a propagační cil v širší technické veřejnosti.
Několik otázek se ale vynořuje: 1. Stačí skutečně uvedená doba k zdolání celého úkolu?
2. Budou veškeré pf8dpoklad.y,- které jsou vlastně z:ikladem celé práce, v takové době
splně:JY, aby tato doba neměla vlivu na stanovený termín?
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D<Jsud máme tyto zkušenosti: a) vydání nového kata,strálniho zákona vvžádalo si
9 roků; b) od 16. prosince 1927 až do dnešního dne nemáme prováděcího nařízení ke
katastrálnímu zákonu (započali jsme už rok 1930); c) jedrIotný komasační zákon,
knihovní řád, stavební řád nebyly doposud uzákoněny; d) kdy bude vydána čs. měř.
instnlkce? e) jak dlouho potrvá ještě revise systemisace a konečně s jakým výsledkem
skončí?

Je úplně správné, že se myslí několik let napřed a vypracuje se velkolepý
plán, ale jakmile se přistoupí k uskutečnění toho plánu, tak se musí všechna kola a.
kolečka současně a správně roztočiti. Že v tom stroji nastanou poruchy, může se s vel,
kou pravd.ěpodobností předvídati. Uskutečňování započalo vlast~ě 1. ledna 1929. Bude
se zde opakovati historie katastrálních měření a termín se bude třebas několikráte
o řádku roků prodlužovati.

Autor se zmiňuje o čertově kopýtku, ale ono z tohp ,bude dříve čertovo kopyto.,
Ing. H. Klusáček.

Zákony a nařízení.
Uiíváni pozemkového katastru pro účely soudů. státníCb úfadů, ústavů a podniků.

(Výtah z výnosu min. fin. ze 3. ledna 1930, Č. j. 94;B43/29/HI 16,)
Výnosem citovaným povolilo min. fin. další v § 8 kat. ~ákona výslovně neuvedené

výhody, pokud jich soudy, úřady, ústavy a podniky státllí pro v Ý k o n v Ia s t ní s v é
s Iu ž b y potřebují.· Jmenované instituce mohou svými orgány bez o mez e n í r o z-
s a h u: a) prováděti tužkové poznámky, výpisy neb opisy z písemného katastrálního
operátu; b) vyhotovovati náčrtky nebo snímky podle příručních (indikačních) katastrál.
map a pokud by tyto nestačily, také náčrtky podle ka.tastrálních map (i původních);
c) nahlížeti do sbírky listin, úhrnných výkazů, vedlejších i pomocných částí pozemko-
vého katastru a vyhotovovati si výpisy, opisy a snímky. K povolení použiti těchto·
v)-hod třeba, by dotyčné orgány paříčně se legitimovaly.

MenŠí práce, pokud uvedené instituce nejsou v místě katastrálního neb' berního
úi'adu, provádí na požádání příslušný katastrální úřad, byly-li mu dodány tiskopisy
vhodné k snadnému vyřízení. To však se nevztahuje na vyhotovení opisů, výpisů neb
kopií, které musí jmenované instituce platit dle sazeb.

Tímto výnosem zrušeny starší výnosy ze 3. března 1928, Č. 131.852/27, ze dne
2~. srpna 1928, č. 44.591/28 a z 10. listopadu 1928, č. 29.137/28, vydané před účinností
katastrálního zákona. '

Opravy zákresů držebnostQÍcb hranic v mapách (§ 39 kat. zák.) POdle geometrických.
(polobop,isných) plánů. výnOls min. fin.č. j. 30.011/30-III/6.

Min. fin. stanoví v dohodě s min. sprav., podle ustanovení §§ 39, 42, 51 a 80 kat.
zák., v předmětné věci takto: ,

(1) Vyhotovitel geometrického (polohopisného) plánu, navrhuje-li v plánu opravu
znázornění držebnostních hranic na katastrální mapě, podle ustanovení § 39 kat. zák.,.
jest povinen uvésti na plánu důvody. podle kterých dospěl k přesvědčení, že dosavadní
zákres polohy a tvaru d01tčených držebnostních hranic se nesrovnává a nikdy se ne-
srovnával se skutečným stavem a že byl tudíž na katastrální mapě proveden zřejmě
omylem. Kromě toho může plán doložíti prohlášením zúčastněných držitelů, že pravo-
platně uznávají nynější polohu a tvar dotčených držebnosníchhranic.

(2) Neni přípustno označovati na geometrických (polohopisných) plánech parcel-
ními čísly, ani jínak (na př. písmenami), plochy, ležící mezi dosavadní kresbou
Ilranice a kresbou, znázorňující návrh její opravy; jedná tedy katastrální měřický úřad
při potvrzování souhlasu s novým označením pa-rcel nebo jejich díJcú na g-eometrických
(polohopisných) plánech (bod 7, § 42 a § 80 kat. zák.), jakoby navržené opravy byly
již v mapách provedeny. "

(3) Kat. měř. úřad, zkoumaje podle ustanovení § 80, odst. 4. kat. zák. geometrický
(polohopisný) plán, na němž jsou navrženy také opravy chybného nebo nepřesného
zákresu držebnostních hranic dělených nebo ve tvaru měněných parcel (souboru parcel),.
upozorní, pokud snad není o opravu již žádáno, vždy knihovní sOlj.d na tyto návrhy
a na okolnost, že bez dřívějšího nebo aspoň současného provedení oprav nelze dělení
nebo změny tvaru parcel (souboru parcel) provésti správně a úplně ani v mapě veřej-
ných knih, ani v· katastrální mapě a doporučí mu, aby v zájmu správného a úplného'
provedení zamýšlených změn .ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru, ještě před
povolením žádaného dělení nebo změn tvaru parcel (souboru parcel), zahájil říztlní za
účelem projednání příslušných oprav.

Ministerstvo financí zároveň upozorňuje na ustanovení § 52, odst. 1., kat. zák.,
podle něhož jsou úřady nebo státni podniky, oprávněné vyhotovovati geometrické (po-
lohopísné) plány (§ 51 ka,t. zák) a úředně oprávnění civilní geometři (zelllěměříči) po-
vinni uvésti na plánech jimi vyhotovených (§ 51 kat. zák.) veškeré údaje, nutné
k .opravení oněch zákresů, které stran předmětu s v é h o měření shledali chybnými.
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Nebylo-li by lze provésti zaplsem (§ 86 kat. zák.) v pozemkovém katastru na pod-
kladě doručeného knihovního usnesení a geometrického (polohopisného) plánu opravy
zákresů povolené knihovním soudem, poněvadž tyto nerozlučně souvisejí s dalšími opra-
vami zákresů předmětů, kteréž nebyly předmětem měření vyhotovitele plánu, provedou
se takové změny záznamem (§ 87 kat. zák.) a zahájí se o nich nutné šet·ření za účelem
zápisu v katastrálních operátech, nejpozději při nejbližší občasné přehlídce pozemko-
vého katastru.

Zprávy stavovské.
Nás stav v Anglii. T h é D i l' e ,ct o l' a t e o f 01' dna n c e S u rve y (ředitelství

zem. vyměřováni) obstaJrává provádění měření a uvádídJo prod!eje výborné mapy a
,plány ve v,šech 'žádoucích měřítkách. Železnice, vodní a důlní Is,polečnosti :potřebují pro
'Své zvláštní účely vlastní pře!IDé plá!llY, které pa,kj bývají vypracoválllY ,priviLzeměměřiči.
Vlastní činnoSlt zeměměřiče jel mnohem rozmanitější a ,širší. Vidíme je~i ve funkcí-clI inže-
nýra, architekta, odlIadce a notáře a ,právě <tato mnohostfalnnost zíSikáViá jeho stavu
{)právněnou vážno,st. .

Privile,goIV'aní z,eměměřiči -- C h ar t e r e d S u rve yo r - jsou, :podobně jako
u nás v InženýEské komoře, sdružení v "The ISurveyors institution" (S. 1.).
Tato instituce, je,jižzaložení 8Ipadiáido zakladatelský,ch let (1868 se 200 členy), stojí pod
prot'e'ktorátem krále a je, ,řízena pre'sidentem a poradním sborem, Udrž ujElIstálý sekreta-
riát v Londýně a d'a,lší podobné úř:ady v ,celém k11álovství. S. 1. sleduje tyto 'zásady:
Docíliti vědecké 'prohlubování a vzestup sociá,lní vzájemnýmpoDhopením zájmů jak sta-
vov,ských, tak i ,cel0'stáJtních á vésti 'členy k nejsvěd{)mitějšímu provádění tpovinností.

Nastávaj,ici zeměměřič je,SIt nejdřívlfll studentem a stává ,se po složení předepsané
zkoušky rá,zu více teoretic,kého a po ,proká'z:ané prakti'ckéčinnos,ti ne}prve "P,rofessional
Associates" - pomocníktem. Jako členzminěné imltituce má právo připsati k svému
jménu zkratku P. A. oS. 1. a má-li 30 let Sového věku a nejméně 5 let samoSot'atněpraco-
val, stane se plnolprá,vným čJenem S. 1. Potom jest "Fellow" a připojuje ke svému
jménu ozna,čení F. S. 1. \1 nazývá se "Chartered Surveyor" - .p,rivilegovan~T'l'Jeměměři.č.
Konečně jmenuje institut "As,sociates and Honorary Memhe'r.s" - čestné členy, jimiž
se sltávají ti, ktelřísvou pr3lCi a vědeckou zpŮJSohilostí jsou blíz·ci stavu. S. 1. ,stal se
7, malých počá,tků dů:le'žitou složkou v technkké Slpo~e,čnosti a má dnes na 7{l{)() členů.

Institut volnými plřednášk<ltllli v",dělává své členy 'a umO'žňujepra,Mikí.ím dosáh-
nouti diplomu specialisty kteréh.okoliv odv €,tví fOIzsáhlé a,gendy z,eměměřičské'. Též
umO'žňuje 8tudium mladým 'zeměmě,řiěům udíleným stipendií a má tak účinný podíl na
výchověslChOpnlého doms,tu. "Journ3Jl" institutu přináJší mimo jiné též články, týkající
se odbomý(llI otá:z.ek.Výslednicí sociálních zájmŮí má se rposky,tnouti zeměmě,řičům
patřičného uznáni jejich ,práJce a tím jde se 'plřímo na kloub věcí. S velikoupřísnos,u
3J důslednourigorositolt ,bdí instítut nad svými členy v otálzkách plnění povinnosti a
nad čistotou stavOovského ,š,t,jtu. Zřidka, ,se stává, že musí česltná rada zabočiti a, sta-
ne-li oe tak,plll,kJ s ne}větší :plřísností a bezo,hiledností potrestá vinníka vyloučením
z ínstitutu.

Nyní něco o činnosti anglického zeměměřIče. V h 0' r nic Itv í řeší otázky dávkové
a pozemkové ,činlŽe, pO'zoruje a zaznamenává propadáni se ,pŮod.y.vY'zna,čuj,e míry dolové
a 'pořízuje náJkresy důlmoh štol. Ve s t a v i tel s tví 'žádá se po zeměměřičí, aby provedl
roz,počet na stavbu,co'ž ovšem vyžaduJe nejen důkladné znalosti nauky o materiáliich,
ale téžzna!.ost stav,eh. konstrukci. Přirozeně musí býti geometr dobře o'beznámen ,s· poli-
Ciejním a Etave.bnÍm řádem, 'nehoi ,pra:cuje, s architektem, jenž ,proje.ktuje a ve,de stavbu.
V zem ě d, ě I s tví vystupuje zeměměřič jakozplnomocněne-c s,ta,tkáJřů' a má v Anglii
ja.ko sp'rávc,e zvláJště .pO'zoruhodn{)u a předníposici. Obsta,rává v,šechny s udržováním a
h08'podařením svěřeného s.ta,tku spoj.ené p'ráce. Jak vysoko se jeho slu'Žby specielně v této
půsohnostic·ení, vysvitá ze skutečností. že 90% zemědělských podniků je, spravov,áno
členy S. 1. V mě '8 tec ho jest p'rováděn O'dhrad: výlučně veměměřiči. Za,stavěné hloky,
volné t,raH a jednotlivé :pozemky jsou 'zeměměři,čem odhadovány a za jeho účasti pro-
vádí se kup a prode'j. Též veřejné korporace a úřady ucháJztejí se ve věcech pozemkových
o služby Chartered Surveyorů F. S. 1., neboť zeměměřič nejlépe ovI.ádá od:h:ad,ní metody.
E,sta.te Duty, - daň z dědictví - a Raiing - stavební dá,vka - vyžadují v každém p:ří-
padě P'O'rady zeměměřiče, což jetst zd:roj'em hojné a při tom výnosné ,činností.

I ikdY'ž jeho činnosIÍ je převáJžně administrativního ráJzu a nesrovnává se s pojmem
našeho eivilního inželnýra, přece však Institut zvý;šenou měmu stalrlá se o důkladné
tetc.hnické vzdélání svých členů. Tím c1á,váse jim nejlep.ší z'bm.ň Ipero úspěšný existenční
boj. Anglický 'zeměměři,č ,představuje nepostradatelného a ve,lmí vá:žteného faktol131ho'spo-
dMskéhio života.

Dlečloánku Drowerova ze "Journal des des Géomet.res-Experts Franť;ais, 1928.
-ec.
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Z ústfedf Spolku čs. Inien'frů stlltnf měř. sluiby.
upozorňujeme kolegy, aby náležitě rozlišovali spolky, a to náš a Spolek ČS'. země.

měřičů, je1ikoi zaměňováním jich vznikají značné potíže pokladníkům i v evidenci členů.

teské -veřelnostl technické'
Po dvacetileté praCI podařilo se ze zatímního učebného běhu '\yhudovati ucelené

studium zeměmě.řiekého inzelllýrstvi. Tato výz1Illamná přeměna přicMzi právě ve vhodll~
době, kdy zeměmělřické práce katastrá.lně i topognfické maJí při pořizování nových země.
měřických děl plnilti úkoly pro nlzné oddíly vědní i administrativní. .
. _ Zeměměřičtí inženýři stávají ~e d:lležitým oddflem technického dbavu. jenž má pra-
coVlaiti na 'významných státních úkolech, od jichž správlllosti závisízdar řady státních
op3ltřeni. Mají-li z v~sokých škol technických vycházeti zeměměřič-ti Í1liŽenJý:řizdatní v no-
vodobých pra.cích nejen s věidlomostmi odborn'Ý'Jllfi"ale i se široce založeným námorem svě-
tovým, jelsrt jim třeba rozšířiti svůj rozhled i mimo obzor sV!eužší školy cesmmi ku prak-
tiCikým pracím, do jinýcl1 ústavů: a dle možnosti i do ciZiiny zahraniěni.

Ježtopráwě temw obor navštěvuji posLuchači nemajetní" jest možno zmíněný úkol
plniti jen s pomocí miillliOŠkolskéveřejnosti podporou pro nově z3lložený "ExJkursní fond
oddělení zeměměřickébJo inž,elllýrstvi při če,ské \Vysoké škOl1etechnické ViBruě".

DOIVolujeme si tudíž zdvořile požáAl!ati o la'skavou peně.žní podporu svrchu zmíněného
fondu, j,iž si vypmšujeme na "šekový účet 128.195 - Brno".
_ Stvrzenka poštovního úřadu j'81st stvrz 'ním příjmu O'bnosu, za který tíIIIJto předem
projClVujeme díik a uznámí. KJaždý; obnos jest pro tuto dobrou vlěc vítanrou podpOil'ou.
~a kUTatQlrium fondu Dr. A. SemocáJdi, t. Č. správce fQlIldu.

Za kurat·.riulll fondu: Dr. A. Semerád, t. č. správce fondu.

Projevy členstva.
K poměrům v kata8tr. měř. úřadech. Diskuse o poměrech úřednictva katastrálního

měl by se zúčastniti každý kolega. Mluvím-li o poměrech, mám na mysli nejen naše
postavení hmotné, ale hlavně morální. Doufali jsme všichni po převratu, že do nového
státu vstupujeme s největšími nadějemi na reorganisaci celé katastrální soustavy. Zkla-
mali jsme se. Již první osobní ambice znemožnily převedení naše do ministerstva ve-
řejných prací, všeobecná liknavost pak způsobila dnešní nespokojenost. Nadávání
skuhrání, žalování, to všecko. nepomůže. Každý musí přiložiti ruku k dílu, každý musí
začíti sám u sebe. Celé naše nešťastné položení spočívá v našem podřízení úředníkům
právníkům. Naše 'přidělení do ministerstva veřejných prací osvobodilo by nás z tako~
vého poručnictví a postavilo nás vedle ostatních techniků jako rovnocennou složku.
Není-li dostatek síly, ani chuti k tomuto osvobození, pak nutno počítati s nynějším
stavem a snažiti se v rámci možnosti učiniti službu katastrální snesitelnější. Nutno však
konstatovati, že naše oddělení v ministerstvu financí koná pravý opak. Uzavřelo se na
deset zámků a má-na mysli jen disciplinu a bezpodmínečné vykonávání prací. Takovéto
odloučení vedoucího oddělení od osta.tních úřadů nemůže nikdy přivésti ozdravení. Proč
právníci různých odvětví a hlavně finančního resortu, konají častější konference u vyš-
sích instancí, a proč takové konference nekonáme my? V každém podniku musí ředitel
přicházeti ve styk se svými podřízenými, vyslýchati jejich stesky i návrhy na zlepšení
provozu. Že by prospěly porady katastrálním úřadům, o tom netřeba pochybovati. Doby,
kdy jednotlivci mohli rozhodovati a poroučeti, jsou nejsmutnější kapitolou státníčh
podniků a jest třeba v budoucnu se jich vyvarovati.

Každý - kdo poměry v našich úřadech zná - musí doznati, že chuť ku práci jest
veliká, že se nám však podává něco, co nám tuto chuť ortravuje. Domáháme-li se
něčeho lepšího, nesmí nikdo v tom spatřovati osobní útok anebo znad závist. Každé
zlepšení dole přináší proud zlepšení výše, tak~e vedoucí činitelé nesmí nikdy přezírati
svých podřízených. Snaha naše nese se za lepší a plánovitější organisací naší práce.
Sype-li se na nás lavina normálek a různých nařízení, nemůže přece nikdo počítati ve
výkonu prací s jednotkami předválečnými, když i provádění práce samé doznalo zcela
jiného a složitějšího způsobu. Z těch důvodů by pon:dy s našimi představenými přinesly
veliké plus pro službu samu, dodaly by chuti ku práci a přinesly ozdmvení do našich
poměrů, Otázka úhrady mohla by býti hledána ve zvýšení úředních poplatků, které
jsou dnes minimální. Zvýšení dosavadních j}oplatků a zavedení nových zvýšilo by vý-
znam katastrálních úřadů a mohlo by jich býti použito ku hmotnému zlepšení celého
stavu. Byl bych povděčen, kdyby ministerstvo financí, resp. naše oddělení o mém ná-
vrhu přemýšlelo a jej také brzy uskutečnilo, neboť jest nejvýše nebezpečno neléčiti roz-
trpNmost svého úřednictva. -k.

Rúzné zprávy.
Vypracování ideového plánu re~ulačniho a zastavovacího pro obvod města České

Třebové. Soutěž jest veřejná, anonymní a přístupná všem odborníkům Čsl. republiky.
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'''Yh~i.~i:~~~~:~~ji~d~~:~~~~"~::t~e~fj,š:t,~~l~~'l
, Soutěžný návrh má obsahovati: a) Vyhotoveni užitkového plánu ideového v ín~t\
fítku 1: 5000 s ohledem na hospodářský vývoj města a případné připojení blízkých
osad k městu. b) Vyzn::tčení kostry projektované regl\la!lll a plánu. c) N~vrh re.gula.ce
'f měřitku 1: 2880, zakreslený do pomůcky. d) Vyznačení dů,ležitých Vr()filů terénníc4
výškovými kotami. e) Průvodní zprávu strojem psanol\. ;) Obálku s jménem autOra,•.
g) Seznam všech listů a příloh. ' .

Soutěžné podmínky vydá, případně zašle městský ~řad proti zaplacení částký
200 Kč. Projektanti mají podati závaznou nabídk~ na provedení podrobného plánu upra"
vovacího, tedy způsob provedení, lhůtu a. cenu. .ď

Rozmnožení personálu triangulačni kanceláře ~ reprodukčníh.o ústavu bylo povoleno
výnosem ministerstva, financí ze dne 30. března 1930, č. j. 506 prés. Dle vypsaného kon.
kursu pi'ipadá na měř. úředníky z obvodu zem. fin. řed. v Praze 7 míst, z nichž 1 P~
službu v reprodukčním ústavu, ostatní pak v triang. kanceláři. Místa jsou dosažitelná'
měř. úředníkům s tříletou výkonnou pta-xí katastrální a aspoň s velmi dobrou kvalifi.
klicí. Konkurs na místa. ta končil 30. dubna 1930. "

Statietika ze~čů v' N~ecku. V Německu je1sitasi 466() zeměměřičů a podohd
odborně vzdělaných. Z toho přip'adá na Prusko 2670, zbytek na něm. spolkové země;
V :Německu připadá 1 zeměměřič pruměrně na 100 km2 plochy nebo na 13.000 obyvateL
Ježto asi 11% prusktch k,olegů jest soukromně činno, případá tedy na 1 soukr. země,
měřiče obvod' 650 km' nebo 87.000 obyvate~. '

Ve spolkových zemích, ku př. v Sasku, připadá na 150 km2 plochy nebo 49.000 oby'
vatel 1 soukr. zeměměřič, ve Wurttembersku na 500 km2 plochy nebo 65.000 obyvatel
a pod. jinde. V některých však spolkových zemích, ku př. v Bavorsku, není vůbee
instituce soukromně činných zeměměřičů;

(V ČSR. jest 370 ,civilních geometru, nepočítaje stavební, kulturní a lesní inže·
nýry s autorisací geometra; připadá tedy jeden civilní kolega na 380 km2 plochy nebO
36.800 obyvatel.) -(!c.

Zprávy osobní.
ZPráva z českého vysokého učení tecbnického v Praze. VysokáškoUt speciáJníctr

nauk. Státní zkoušky v době od 1. ledna lU30 do 31. března 1930.
O d bor n o u stá t n í z k o u š k u na učebném běhu pro vzdělání zeměměřičl\,

pL'dle nařízení z r. 1897 složili pánové: Václav Hořejší z Družce u Kladna v Čecháchi
Karel Schwippel ze Sosnovic v Polsku, Jan Novotn);' z Nymburka v Čechách.

Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřického inženýr-
s tví, podle výn. min. šk. a nár. osvěty ze dne 4., července 1928, Č. 54.971/28-IV,' slo-
žili pánové: Vojtěch Svoboda z ťříbora na Moravě, Boris Gjurov z Mislovštice YOkres~
Trnském v Bulha.rsku, Oldřich Lodr.z Plzně v Čechách.'

Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřického inženýr'-
S tví, podle výn. min. šk. a nár. osvěty ze dne 14. července 1928, Č. 59.671/28-IV, vY~.
konali pánové: Georgij Majackyj z Charkova na Ukrajině, Grigorij, Kosenko z Bahmuťlf
v Rusku, Ivan Akimov z Tif1isu v Rusku, Alexandr Fenin z Charkov'a v Rusku,J~n.;
Zahradník z Kutné Hory v Čechách, Teofil Tomorug z Vasyleva v Bukovině, Antonín'
Knapp z Piňovic na Mora.vě, Jan Čermák z Přišimas v Čechách, Fedor Anikin z Gun-:
qorovské v Rusku, Osta.p Hrycyna z Peremyliva ve Vých. Haliči, František Šilhánek
ze Žižkova v Čechách, Jindřich Chmel z Phvozu na Moravě, Jan Nekola z Hrožnovic;
v Čechách, Evžen Prychoďko z Kamence Podolského na Ukrajině, Nikolaj Něměenko ..
z Petrohradu v Rusku, Alexandr IVianov z Kijeva v Rusku, Jan Mazura z Brna na Mo,,:
ravě, Boris Kolominský z Konstantinogradu v Rusku, Mikuláš Kunfer z Varšavy v Pol~
sku, Jaroslav Melzer z Horažďovic v Čechách, Alexandr Leonovičz Mohileva Podol~,
ského v Rusku. ' .

Právo k užívání stavovskéllO označení "Illl{." získali kolegové:L. Malý v' Klato-:
vech a M. Weisel v Chustu. ' .

Jmenování ve Stát. pozemkovém úřadě. Do 5. p'~at. stupnIc€: ipovýšellli měř. komF
safi: Vlad. Odehnal, Karel Karel a Ing. Jos. ŠtádIer. , ;
.' Osobní změny ve sta~u měřičských. úředníků na Slove,nsku (leden, únor). I. Při.,'
i8, ti: měř. konc. Vítězslav Krejcar (Kapušany) a smluv. měř. úř. Ing. štefan Didor,i,
tKrupina). II. Pr o p u š tě ni: Ing. Josef Vysoký a Manuil Korobčenko. III: Měř;>
komisaři jme n o v á ni: Leopold Lowy (B. Bystrica), Ing. Juraj Šlechta (BratIslava);,;
Hubert Krča (Tornala), Ing. Ivan Koň (Upt. Sv. Mikuláš) a Ing. Josef Bašta (Košice)'i,
IV. Pře I o žen i: měř. konc. Pavel Tyrolt z Bratislavy (i. k. v.) do Trenčína (i. k. v·k
a měř. konc. Fr. Kotouček z Prievidze (k. m. li.) do Treněína (i. k. v.)

"'.';'J<

Za redakci' zodpovídá Ing. Jos. Růžička. - Tiskem Polygrafie'v Bl'ně.
Nakladatel: Spolek českoslovonských zeměměfoičfiv Pl'aze.

1930/84


