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ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

________ XXI. ROČNíK - V BRNĚ 5. ZÁŘí 1933

K návrhu úsporné komise na zrušení oddělení zeměměřiě-
ského inženýrství na České vysoké škole technické v Srně.

v řadě návrhů, které úsporná komise Národního shromáždění vypraco-
vala, zajímá technickou a obzvláště zeměměřičskou veřejnost návrh na zrušení
oddělení zeměměřičského .inženýrství na České vysoké škole technické v Brně.

Nestavíme se zásadně proti snaze navrhovatelů, pokud pod tlakem poměrťt
doporučují různé nutné a možné úspory, ale zrušení zmíněného oddělení nepři-
neslo by jmenovatelného zmírnění nákladů' na školství, nýbrž vážné škody pro
jimé - zejména kulturní a technicko-hospodářské - zájmy státní a národní.
Nebudeme široce zmiiíovati se o nevhodnosti tohoto plánu, ale. jen v hrubých
rysech naznačíme nejrozhodnější skutečnosti, které dotvrzují oprávněnost naše-
ho stanoviska.

Ze samotného vývoje tohoto studia na vysokých školách technických· je
známo, že za Rakouska :iJ ČSR byl zpomalován, takže oproti stavu v jiných vy-
spělých státech nebylo v organisaci a budování jeho dosaženo potřebné a žá-
dané výše. Přesto měla Česká vysoká škola technická v Brně toto studium -
tehdy jako čtyřsémestrové - zřízeno již v r. 1900. Měly tedy Čechy, Morava a
Slezsko zeměměřičské studium české na dvou vysokých. školách technických, a
to v Praze a v Brně. Při malém počtu posluchaču na českém brněnském ústavu
přece rakouská vláda si netroufala je zrušit.i, uznávajíc důvody, které vedly
k jeho zřízení.

Trvá tedy na uvedené vysoké škole čtvrt století s jednou skromnou refor-
mou, která byla provedena zákonem z r. 1927. Bylo-li za Rakouska šetřeno na
vybudování tohoto studia na České vysoké technické škole v Brně, stála čs. re-
publiku reforma oddělení zeměměřičského inženýrství ročně pouhých 30.000 Kč.
Nenalezneme hned obdoby k tak nepatrným výdajům 'i· u škol nižších!

Příčina tak malých nákladu tkví v tom, že profesoři, kteří tu přednášejí,
jsou současně nezbytni k přednáškám na jiných odborechinženýrsk,1Ích a jejich
ústavů, sbírek a .iiných zařízení potřebují odbory ostatní. Oddflení zeměměřič-
ské nemá děkanátu samostatného, neboť příslušnou funkci vede děkan inženýr-
ského stavitelství a tudíž zrušení tohoto oddělení nepřivodilo by žádn,1Íchúspor
ve správních výlohách. Jediná úspora byla by docilitelnou, a to na platech n ě-
k t e r ft c h honorovaných docentů, kteří byli jmenováni pro toto oddělení, a ta
nedosáhla by výše obnosu 30.000 Kč. Snad tato okolnost stačí, aby bylo uzná-
no, že návrh úsporné komise neodpovídá úspornému 'cíli, kterého cht,ě[G dosíci.

Když Rakousko uznávalo nutnost trvání zeměměřičského studia na obou
českých vysokých školách tec~nir:kých i při pruměrném ročním počtu 37 poslu-
chaču na české brněnsk~ technice, jak trapnou jeví se v 15. roce Republiky
myšlenka o zrušení zeměměřičského inženýrství na českém ústavu, kde počet
řádných posluchaču v r. 1932-33 dostoupil cifry 240/ Nepodceňujeme vážnou
snahu úsporné komise, hledá-li bezpečné· cesty k omezení výdaju zbytečných,
nebo pro stát méně potřebných, ale v daném případě žádáme naléhavě, aby se
uvažovalo, zda 30.000 Kč, jež by stát uspořil realisací návrhu, nejevílo by se
v nejbližších letech jako vážná ztráta.
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Návrh na zrušení oddělení zeměměNčského inženýrství na českém ústavě
v Brně není odůvodněn ani nailbytkem absolventů čs. národnosti a příslušnosti,
neboť všichni dosavadní zkoušení absolventi zmíněného ústavu jsou zaměst-
náni. V nejbližší budoucnosti mají býti 1}ykonány velké měřické práce: zřízení
katastru pozemkového na Slovensku a Podk. Rusi, scelování pozemků a topo-
grafické práce vojenské v celém státě.

I jiné momenty než úspora, které nesmějí býti přehlíženy, je třeba míti
na zřeteli. Oddělení jest navštěvováno posluchači z Moravy a Slovenska, malým
procentem z pohraničí Čech a jen 10% cizinců (nejvíce Bulharů, neboť pří-
slušníci království sns, majíce čtyřleté studium na záhf.ebské technice, nevyhle-
dávají našich ústavů). Je tedy v podstatě česká technika brněnská školou pro
1:ýchovu zeměměřičů ze střední a východní části republiky. Zrušením oddělení
ztratili by abiturienti československé národnosti, jejichž studijní prostředky
jsou omezeny, možnost studovati zeměměřičské inženýrství na bližší škole české
a zůstali by odkázáni na německou vysokou školu technickou v Brně. Ve vlast-
ním státě byla by pak část našeho dorostu nucena vzdělávati se odborně v ci-
zím jazyku, v národě, jenž se rád nazJí'l)á národem Komenského a právě na Mo-
ravě, v jeho rodné zemi.

Slovensko a Podkarpatská Rus, pro kteréžto země jeví se zřízení vysoké
školy technické dosud neproveditelným, byly by velmi poškozeny. A přece je
třeba, aby povolaní činitelé měli na mysli podíl, který mají míti slovenští ab-
solventi na velkých pracech katastrálních, stejně jako nemělo by býti opomí-
jeno, že moravští abiturienti mají nárok, aby mohli býti vzděláni na českém
ústavě v zemi, pěstující soustavné provádění velkých úprav pozemkové držby,
jakou jsou agrární operace.

Jaký v.1Íznam má zachování tohoto oddělení na české vysoké škole tech-
rdcké v Brně po stránce národnostní a pro státní myšlenku, nebudeme zvlášť
~~yzvedati, neb je to samozřejmo. S hlediska kulturního a v,ědeckého je pone-
chání zeměměřičského oddělení na české technice v Brně nutností: Republika
dosud nedořešila organisaci zerriěrrl':těřičského studia ve smyslu. kter1Í odpovídá
současným poměrům výše věd a potřebám odborné praxe. Ušlechtilé závodění
éeských vědeckých pracovníků na poli geodesie a v'ěd apl'i;kovamích i dorostu
vyšlého ze dvou českých vysokých škol technických, přinese národu a státu jen
prospěch, a to v době míru i války, která odbornou zdatnost zeměměřičského in-
ženýra v poslední době zvlášť oceňuje.

Uzavíráme v krátkosti podané v:ývody proti zrušení oddělení zeměměřič-
ského inženýrství na České vysoké škole v Brně s poukazem na fakt: na studiu
zeměměřičského inženýrství republika šetřila daleko více než na budování jiných
odvětví vysokoškolských. Prvé úspory docíleny byly již v roce 1927, kdy toto
oddělení místo na čtyřech školách technických bylo zřízeno pouze na třech. Ná-
klad na jeho udržení na České vysoké škole v Brně je věru směšně nízký, ale
výsledky jeho funkce jsou velkým statkem kulturním a národním. " Věříme, že
ani ministerstvo školství a národní osvěty, ani kruhy zákonodárné nepři'kloní
.se k návrhu úsporné komise. Zeměměřičské komité v Brně.

Projev moravských zeměměřičů k návrhu úsporné komise na
zrušení oddělení zeměměřičského inženýrství na české vysoké

škole technické v Brně.
Odbočka Spolku čsl. zeměměřičů, Odbočka Spolku inženýrů státní služby

měřické a Měřická skupina odboru Spolku čs. inženýru, vesměs v Brně, na své
výborové schůzi dne 25. srpna 1933 projednaly návrh parlamentní úsporné ko~
mise na zrušení oddělení zeměměřičského inženýrství při České vysoké škole
techniCké v Brně a usnesly se na tomto projevu:
, Přikloňujeme se zásadně ke snaze úsporné komise, aby vzhledem k dané
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situaci státních financí byly ve státní správě provedeny úspory, pokud jsou
možné a účelné.

Návrh na zrušení oddělení zeměměřičského inženýrství při České vysoké
škole technícké v Brně nepřínesl by však finanční správě předpokládaných
úspor;, jak dokládají tato fakta:

1. Skutečný náklad na udržování tohoto oddělení je pouze v odměně ho-
norovaným docentům, která obná,ší asi 30.000 Kč ročně. Osobní výdaje na
řádné profesory a věcné výlohy na ústavy, sbírky a pod. nebyly by uspořeny,
neboiť' dotyční aka,demičtí učitelé jsou bezpodmínečně nutni pro přednášky
předepsané pro řádné poslucha,če několika jiných odborů inženýrských.

Rovněž ústavy a sbírky musí býti za,chovány pro výchovu posluch3ičŮ
ostatních směrů.

2. Správní výlohy zeměměřičského inženýrství na uvedeném ústavě nepři-
cházejí téměř v úvahu, neboť oddělení zeměm'ěřičského inženýrství nemá děka-
nátu, jsouc org-anisačně přičleněno k odboru inženýrského stavitelství.

3. Potřebu zřízení tohoto studia na České vysoké škole technické v Brně
uznala jalw státní nezbytnost již vláda rakouská" byť při jeho vybavení počí-
nala si co' nejúsporněji. Hospodářskou potřebou vynucená reforma studia země-
měřičství v roce 1927, provedena byla opět co nejúsporněji, jak zřejmo z toho,
že reformované studium bylo připuštěno pouze na třech vysokých školá,ch tech-
nických a čtvrté zrušeno. Při tom nutno zdůrazn1ti, že instalování refor-
movaného studia provedeno bylo právě na vysoké škole technické v Brně ze
všech vysokých škol nejlaciněji.

4. Zeměměřičské inženýrství studují na České vysoké škole technické
v Brně posluchači ze střední a východní části republiky. Jeho eventuelním
zrušením byly by zvláště poškozeni posluchači z Moravy a Slovenska, které usi-
lovalo o zřízení vysoké školy technické se zvláštním zdůrazněním potřeby od-
dělení zěměměř1čského inženýrství pro ozdravení hospodářských poměrů Slo-
venska. Toto velké procento posluchačú bylo by v prvé řadě nuceno studovati
na bližší vysoké skole technické, to jest německé v Brnč, která má dle ná-
vrhu býti zachována a rozšířen:t. Tato skutečnost nezůstala by jistě bez vlivu
na ducha budoucí "ýchovy čs. inŽenÝr.'l zeměměř,ičských, určených povahou
svého povolání k působení v širokých vrstvách venkovského lidu.

5. Uváží-li se procento cizích státních příslušníků. studujících zeměměřič-
ské inženýrství na České vysoké škole technické v Brně, dosahující pouze cifry
asi 10%:, směřovala by újma eventuelním zrušením povstalá, jen pwti student-
stvu československé národnosti.

Zamýšlené. zrušení studia zeměměřičského inženýrství na České vysoké
škole technické v Brně nebylo by odůvodněno ani hledisky úspornými ani nad-
bytkem absolventů. československé národnostL a příslušnosti, neboť dosavadní
absolventi i vzdor panující krisi nacházejí umístění, ba jeví se dosud jich nedo-
statek, jak svědčí nedávný konkurs na místa zeměm'ěřičů, vypsaný městem
Brnem.

Rakousko uznávalo potřebu vydržovati toto studium i při poměrně malém
počtu posluchačů. Československá republika - která připravuje nový stavební
řád (polohopisné a upraV-ovací plány měst a obcí), nový scelovací zákon a pro-
vádí rozsáhlé měřické p·ráce katastrální na 8lovensku a Podkarpatské Rusi, ja-
kož i přípravné práce pro nové topo~rafické mapy vojenské - nemUže zru-
šov:Lti ze zdánlivě úsporných dů.vodů studium, které má vychovati odborně
školený dorost pro tyto úkoly.

V zájmu soutěživosti nutno trvati na uznané pravdě, že máme-li míti jed-
nu dokonalou českolll techniku, musíme míti dv'ě.

Shrnujeme,: Zrušení oddělení zeměměřiěského inženýrství na České vysoké
škole technické v Brně nepřineslo by státní pokladně významné úlevy a. even-
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tuelnímaximální úspora Kč 30.000'-nebyla by úměrná ani škodám kulturním
a národním, ani zájmfun celostátním.

Za Odbočku Spolku čs. zeměměřičů v Brně: Ant. Proikeš, Ing. B. H:iring.
Zai Odbočku Epolkučs. in~. stát. služby měř. v Birně: Ing. J. Brychta, fug. V. :Mařík.
Za Měřickou skupinu Spolku čs. inženýrů při odb. Brno: Ing. Fr. Čtvrtlík, Ing. Jos. Peňáz.

o vektororé geometrii ploch a geodetických čar na plochách.
Napsal Karel Dusl. (Dokončení - Fin.)

12. Rovnice geodetických křivek. Dle (XVIII) lze podél geodetické čáry
psáti:

d.:J cos {)o sin,,'}_ O (XXII)
ds -r:;-y;-- .

To platí pro pra,voúhlou soustavu souřadnou jakoukoli.
Jestliže za soustavu souřadnou zvolíme soustavu čar geodetických a jejich

paralelní ortogonální trajektorie, jest

u=p, v=1/J, E=l, F=O.

1 1
-=0,
/'u /'v

a rovnice (XXII) zní potom:
d.:J 10m.-=---sm,,'}
ds m op'

• Q. d1/J
sm 'I = m dS '

zní diferenciální rovnice geodetických čar:
d,,'}=- omd1/1.op

Z tvaru této rovnice jest patrno, že eksistuje jedna a jen jedna funkce .:J,
která pro stanovené hodnoty Po a 1/10 nabývá hodnoty.:Jo libovolně volitelné. Kaž-
dým bodem plochy jde tedy čára geodetická v každém směru. Čáry geodetické
jsou tedy obdobné přímkám v rovině.

13. Heodetická křivka představuje nejkratší spojovací čáru na ploše mezi
mezi dvěma body plochy. Platí-li na křivce 1/1 =I(p), jest délka křivky mezi
dvěma body (P1,1/1d; (P2, 1/12) dle (XXI)

'P.'

s l' 2= IV 1 + G (~ :r d P , (38)
CPI

kdežto po křivce geodetické, oba body spojující, jest dle (XX)
s' 11 2= P2 - Pt

14. Plochy rotačn~.
U plochy rotační zvolíme· za 1/1 odklon pohyblivého meridiánu s meridiá~'

nem základním, za P oblouk meridiánu.
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Křivky 'l/J= const. jsou meridiány, tedy křivky geodetické, p = const. jsou
kružnice paralelní. Obě soustavy jsou ortogonální. Element oblouku jest pak
dán výrazem:

d 82 = d p2 +m2 d'l/J 2 ,

m jest pak poloměr paralelní kružnice.
Jelikož dle (20) jest:

tg,tf=m ~:

zní diferenciální rovnice (XXIII)
tg,tf dm +m d,tf = O,

pro tento případ:
(42)

m sin ,tf = const ; (XXIV)

věta v této rOVnICIobsažená zove se větou Clairautovou.
15. Rotační elipsoid zploštělý.
Osa Z budiž rotační osou, poloměr rovníku nechť je r, malá osa meridiánu

c < r. Oblouk meridiánu od pólu počítaný budiž p, odklon meridi2nu od hlavního
meridiánu nechť je 'l/J. Především je v platnosti rovnice (40). Jedná se dále o to,
stanoviti m jako funkci oblouku meridiánu p. Protože meridiánem je elipsa
poloos (r, c), bude:

kde 8 < 1 jest číselná výstřednost meridiánu a horní mez integrálu x = m ob-r
držíme inversí eliptického integráJu E (x, 8). Sledovati podrobně Q.ál'eprůběh
geodetik na zploštělém rotačním elipsoidu spadá již mimo rámec tohoto pojed-
nání, jehož účelem bylo ukázati, jak se vektorovým počtem dají odvoditi ana-
lytické výsledky pro geometrii ploch a zvláště pro křivky geodetické. Pokud
se týče geodetik na plochách 2. stupně a zvláště na rotačním zploštělém elip-
soidu, odkazuji čtenáře ke spisům odborným 7).

16. Předchozí úvahy týkaly se geometrie plochy intransekventní, to jest
v její tečné rovině v každém bodě. Můžeme však uvažovati o plochách vekto-
rově také tím způsobem, že plochu vztahujemf' ke třírozměrnemu prostoru a uží-
váme pak vektorů prostorových. Chci alespoň odvoditi základní vztah mezi
křivostí Mry na ploše a její křivostí geodetickou. Uvažujeme-li kromě vektorů
jednotkových n a t v tečné rovině plochy (odst. 9. a 10.) ještě jednotkový vek-
tor m ve směru normály ku ploše a tak, aby vektory t, n a m tvořily systém
pravotočivý, jest především:

n = it == m /\ t (43)
rov,en vektorovému součinu obou vektorů mat. Z rovnice (22), odst. 9., pak
plyne:

dt
vXn=fXm!\ d8

a jelikož pro křivku proBtorovou jest
dt 1-
-·-=~n
d 8 (J'

7) G. Dar b o u x: Théorie des surfaces. T. III. 1894. G."H. Hal p h e n: Traité des
fonctions elliptique.s. II. sv. 1888. B. By d ž o v s k ý: Čas,opis Čsl. M. a F. XLI, 1912 a
XLIV, 1915.

1933/133



kde n znamená jednotkový vektor ve směru hlavní normály křivky (v rovině
oskulační) a ť poloměr (první) křivosti bude:

'V X n = ~[t X m 1\n]. (46)

Nazveme-li pak úhel, který svírá hlavní normála křivky s normálou plo-
chy, písmenem 0, bude: n =m cos 0 +n sin 0 ,
neboť všechny tři vektory m, n, n leží v normálné
ze (47) do (46), vychází:

(47)

rovině křivky. Dosadíme-li

1 sín 0
'V X n= - = --o (XXVI)r (J

Podél čáry geodetické musí tedy sin 0 = O, t. j.
n=+m,

t. j. hlavní normála křivky splývati s normá.lou plochy a:

dn _ e _+ dm
ds -lI--([8'

n jest při tom jednotkový vektor ve směru irrotacionálním a R totální křivost
křivky. Rovná se tedy křivost geodetiky flexi plochy ve směru této čáry.

V tomto pojednání jsem tedy ukázal výhodu užití počtu vektorového
v teorii ploch a čar geodetických. Jelikož počet vektorový proniká v nejno-
vější době i do praktických nauk geodetických, není jistě i pro praktického
inženýra-zeměměřiče bez zajímavosti, jak lze vektorového počtu použíti v na-
ukách, které dotýkají se geodesie vyšší.

Résumé: Sur la geométrie vectoTiel1e des surfaces et des lignes
g é o d é s i q u es.

(Extrait de l'artiCJleprécedent.)
Le pl'ésent mémoi~ea pour but d'étabHr que les méthodes vectomllels sont tres

avantageuses pour les probliJmes de la théorie des swrlaces. - En premřer lieu l'auteur
déd1ŇJtles théoremes fondamentaux de la théorie intrinseque d'une surface a l'aide de
vecteurs planes. La géométrie intrinseque ďuna surfac,e com~end l'ensemble des pro-
priétes géométriques qUli.peuvent etre étudiées a l'aide des seu~esmesures faites sur 1a
surface sans rec'ours a l'espace' a trois dimensions dans lequella surface se tl"ouveplon€fée.

L'autem déduit des express,ions vect0111el1asdans le pl3.n tangimt, surtout ced1e~
de l'élément linéaire, des paramf:tre;; différentiels de Gauss, de lélément superficieJ, ct de
la courbure tangentieUe ďune cou~be, tracée sm une, surface. On trouve le résu1tat sui-
vant: "Oonsidérons SUIl'une surface Sune courbe C et dé!lignons par t le vecteur-unité
tangent de la courbe. La courbure tangentielle (géodésique) est l3. divergence du vectmu;
it c'est-a-dire du vecteur "orthogonal du vecteur t" dans le plan tangent. On a posé
pour la courbure géodéEique:

Cette fOll'IDuleconstitue le
ligne:s géodésiques:
<Ji(u,v )= c on tl'ouve l'équation

1 6'f 8)r=vXY(6'f)2 .

point de départ pour des oonsidera,tions

fondamentale:
6<Ji =i6'fi

'1/(6 'li) 2

et on en démontre tout facilement toutas les théoremes connus sur les géodésiqueó.
L'auteur donne un 'exemple pour les surlaces de révolution.

A Ia fin on considére lasurface dans l'espace a tmis dimensions at on déterminea l'aide des vecteurs de ~'espace la rel3.tion entre la courbwe géodésique et la courbure
ordinaire d'une courbe,.L'avantag,e des méthodes véctmielles dans l'étude des surfaces
saute aux )'eux, ce que fut ďaiHeurs ,a démonter dans le mémŮ'ireprécedent.
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Wildův busolový theodolit.
Ing. A. F ik 8ir.

Busolní stroje skýtají, jak známo, jistou výhodu při měření tahů před theo-
dolity. Tato výhoda spočívá v tom, že při měření buwlních tahů se nepřenáší
gměrov~ chyba strany předcházející na stranu následující, jak je tomu u tahů
theodohtových, a to proto, že busolními stroji. se určují místo vrcholových úhlů
přímo směry stran vzhledem k magnetickému meridiánu, a to pro každou stranu
samostatně.

Chyba v úhlovém měření v tahu Se . jeví příčným vychýlením koncového
bodu tahu. Předpokládáme-li, že tah délky L má stejně dlouhé strany s svírající
mezi sebou úhly přibližně přímé a že má s počátečním a koncovým bodem cel-
kem n vrcholů, pak je průměrné vychýlení konco'vého bodu dáno vztahem 1):
pro tah theodolitový

_ + L ml/n(2n-l)
q-- (J V 6(n-l)

m' 1
q'-+L---==

-- (J ýn-1'
kde m je průměrná chyba úhlová pro theodolit a m' průměrná chyba směrová pro
busolní stroj a (J přey;odný koeficient z míry úhlové na obloukovou.

Dosadíme-li do těchto, rovnic n z rovni.ce mezi stranami tahu a jeho délkou:

(n-1)s =L,

dostaneme po úpra.vě pro tah theodolitový

Sledujeme-li podle těchto rovnic, jaký vliv má na vychýlení tahu délka
'Strany za předpokladu, že tah je dlouhý 1200m (maximální délka jednostranně
připojeného tahu podle polygonální instrukce) a že průměrná chyba úhlová theo-
dolitu je 30", kdežto směrová busolního stroje 6' (viz násl. tabulku), dospějeme
ke známému závěru, že pokud délka strany nepřekračuje 50 m, je busolní tah lep-
iíí, ač průměrná chyba v určení jednotlivého směru je mnohokráte větší.

Theodolit m = 30"
100 150 200
0-37 0'32 0'28

pros=
je q =

50
0'50

300 metrů
0·26 metru

Bus.olní stroj m' = 6'
je q' = 0-43 0'60 0'74 0-86 1'04 metry.

Výkonnost busolního stroje by se však podstaitně zvýšila, kdyby bylo možno
:stanov1ti jím směry s větší přesností než tomu bylo dosud, kdy bylo nutno ode-
čítat polohu magnetky na kruhu děleném na stupně, takže chyba v odečtení byla
1/10 o, t. j. 6'. Tomuto přání vychází vstříc nový model busolního stroje Wildova.
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Zevnějškem je tento stroj podoben
s Wildovu universálnímu theodolitu, je

však menší. Horizontální dělený kruh
je pevně spojen s magnetkou a tudíž
po uvolnění aretace samočiIlině orien-
tován k severu. Při upnuté are-
taci je kruh přitišťěn k obrubě
spodku, takže je možno stroje pou-

a žít jako obyčejného theodolit:u 2). Po-
loha alhidady vzhledem k orientova-

2 nému kruhu se odečítá koincidenč-
ním zařízením Wildovým. Lupou,
která je na, dolejší části levého ramene
alhida,dy, pozorují se nad sebou umís-
těné obrazy dvou míst děleného kru-
hu. jichž čtení se liší o 180 o nebo
200gr. Ze vzájemné polohy obou
míst určí se stupně, pak se otáčením
mikrometrického šroubu, umístěného
na pravé straně alhidady (14) pro-
vede koifiC,idence dílků lišících se
o 180 o (200 gr) a na hlavě šroubu se
odečtou minuty. Vertikální kruh ode-
čítá se v mikroskopu vedle dalekohle-
du. Čtení získá se opět srovnáním po-
loh obrazu dvou diametrálních míst
vertikálního kruhu, jemné čtení ne-
provádí se však koincidencí, nýbrž
odhadem, a to na 1'. Čtení jak hori-
zontá,lního tak vertikálního kruhu
představují aritmetické průměry ze
čtení provedených na dvou protileh-
lých místech kruhu.

Provedeme-li srovnání mezi busol-
ním strojem minutovým a 20ti vteři-
novým :\) theo!dolitem (viz násl. ta-

bulku pro busolní stroj 1'), seznáme, že busolní stroj je v neobyčejné výhodě.

Busolní stroj 112' = l'
pro s = 50 100 150 200 300 metri'l
je q' = 0·07 0'10 0'12 0'14 0'17 metru.

Tato výhoda je ještě stupňována, jde-li o tahy dlouhé. Když srovnáme na
podkladě rovnic (1) a (2) prům'ěrná příčná vychýlení, vypočtená pro tahy theo-
dolitové se stranami 300m a pro tahy busolní se stranami 100 m, dospějeme
při délkách tahů 1200, 2000 a 4000 112 k těmto výsledki'lm:

Pro L = 1200 2000 4000 metrů
je q = 1643 m 3315m 8905 m

Q Q Q
346 m' 447 m' 632 m' .

Q Q Q

1. Stavěcí srouby.
2. Krabíc. libela.
3. Hrubá ustanovka hori·

zontální.
4. Jemná ustan ovka hori-

zontální.
5. 'Hrubá ust. vertik.
6. Jemná ust. vertik.
7. Ustanovka index. libely.

8. Indexová libela.
9. Okulár dalekohledu.

10. Zaostřován í.
11. Odečítání vertik. kruhu.
12. Odečftání horiz. kruhu.
13. Přívod světla.
14. Mikrometr. sroub.
15. Aretace.

2) Odtud označení ,.bus{)lov:f' theodolit.
m.

3) Je-li totiž úhlová chyba m=30", je'chyba směrováf/-=Y2='=20".
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Ze srovnání je zřejmo, že u theodolitových tahů roste průměrné vychýleni
se zvětšující se délkou tahu daleko rychleji než u tahů busolních.

Na druhé straně nelze ovšem přehlédnout, že na, stanovení magnetických
azimutů mají vliv nejen chyba z odečtení, nýbrž i denní varIace deklinace, které
dosahují na jaře až 13'. Předpokladem k dosažení shora uvedených výsledků je
tudíž volba vhodné doby denní a náležitá pra9'0vní rychlost měřičova. Pro lesní
vyměřování, dále pro doplňovací měření a stanovení opěrných bodů ve foto-
grametrii znamená stroj zlepšení a usnadnění práce.

Ještě několik poznámek ku odpovědi o volbě
stereofotogrametrických základen.

Pan prof. Dr. Semerád ve své ,odpovědi operuje lťlavně cizí literatlN"ou, které se-
dovolím několilm slovy dotkno'Uti. - Dr. R. Finst.erwalde'r měřil na P~mřru a 1930 v A1lg.
Verm. Nachr. vypočítává hranice, do jakých lze ještě fotogrametricky pracovati, aby byla.
dodJr~ena mez přesnosti 0.2 mm v plánu. Při cháJzí k tomu, že pro měř. 1 : 1000 iIlIJožnofoto-
grtafovat joen na vzdálenost 200 m, pll0 měř. 1: 10.000 na 2000 m· atd .. zapředpokl:adu, že
b/D = 1/20, kdy vz,niká lineálrní paro.:laxa p = 8 mm pro f = 15 cm. Praví. že okolnosti nutí
foltografovat na větší vzdáJLenoSlti,ale to pllk je na úkOlf přesnosti, a že je nutno užívatele
fotogtr. plánu na to upozorni,ti. Když by ale položil b!D=1/io, kdy vzniká ještě výhodná.
paralam p = 18mm, mohl by se stejnou přesností pracovati na dvojná,sobnou vzdá-
lenost.

Prof. Haeschlin názor Finste'rwaldera kritřsuje ve Schw. Z. f. Vermws>o_irOč. 1931 č. 11
a upozornuj,e na měřeni ve švýffirských Alpách; konči charakterii>tickýrni slovy: ,,'" Hiea-
redet der Vedasser ersichtlich neben de,r Praxis vorbei." DT. F. měřil jis,tě za velmi ob-
tižných poměrů a v Asii si mohi pravděpodobně dovoliti klásti pohodlněj:ší kratší základny
na úkOlf pře'snostiJ. Srovnáva.ti ale požadavky FamiJru s kulturními zeměmi v Evropě dobře
nejde,. - Dr. Finsterwailder se dovolává, podobně jako í!lyní p. prof. Dr. 8emerád. pokus-
ného měření v Rlischegg. Tam ale zkoušeli přesnO/st polohy v rs t 81 V nic a ne skutečné
sitwace. Je známo, že v rovinném území i několikamet'I1ové posuny vrstevniee zp'us,obí jen
málo0enrtimeltr!Ové zm1IDyvce výšce. Zde má také původ rr.ax. chyba 12m v situaci vrstev-
ni-ce v terénu 5 °skloněnéIIl1. Skute,čná situace musí býti všude dostatečně přesná. V téže
kníž,ce, ve ktell"é jsou uvedena data (l, Ri1schegg, najďeme mllloho 2ajimavoistí, jako chyby
situa.ění, odůvodnění menší přesnosti katastráJlnich plánů okolnostmi hospodMSlkými (ne mě-
řickotechnickýrr.i) a j.

Baltensperge!r píše v článku o pokusném měření katastrálním: Základna činí cirka
1lto vzdálenosti (srtJr.15.); pro plány obce Mels v měř. 1 : 10.000 a 1 : 5000 objevily se line-
ární odchylky od O do 2'5 m (str. 26.). Ing. Schneider p:tše na ,str. 62.: Pili pokusném mě-
ření obce, Mel/>Wildovými stroji byly zji,štěny odchylky 0'16 mm. Na stl1aně 65.: ". pro
plány u Diemtigen v měř, 1: 10.000 (D = 2'5 "';-8'9km, b=600...;- 800 m) jsou odchylky 0.3 mm,
v pláruech vyhodnocených v měř. 1 : 25.000 (D= 6'6 ...;-10'5 km, b = 830 ...;-1560m) jsou chyby
0'13mm, :tJ: 50.000 (D=4·2...;-20·3km, b=1470"';-1560m) chyby 0·5mm.-Pokud ,se Hubela a
jiných starších a,Rtorů týče. konstlaJtuji, že voHli-H dostatečně dlouhou zák1Jadnu diocílHi lep-
ších výsledků než ll!aOpalk.Typické jest u Hubela, kte:rý při měření architektur. jak jsem
já uvedl, měl dosti velkou ozálkladnu. měli malé chyby. Kde užil pouze 1/20, má chyby
0-8 mm v p!Lámu.-

Luscherův 'Vzorec p = b/D' f neSltanoví min. potřebnou pa1mlaxu. ten ji pouze kon-
statuje, neboť za b a D můžeme dOsMiti 00koliv. - Poměr b/D = 1/tO ...;- 1/60 je příliš široké
vymezení. Hodnota 1/60, o ktelré píše Dr. FínSlterwa~kliell'. vztahuje se na pI:ány v měř.
1 : 250.000. s dovoleno'U chybou 50 m při rotogra~ování na D = 30 km. S poměrem 1/30 mohl
by s přibližně stejnou chybou pra.covati na 40 km. Tato OItáZlkanespadá tedy přímo do
diskuse.

Ke kritice svého článku z r. 1932 poznamenávám: Látku js.em měl zpr:LCovánu jif
1930 ,a otisknutí se zdrželo tím, ~e jsem jako VIO,iíllžádal vojenslké úřady o po:v:olooí k uve·
řejnění a že se návailem příspěvků v re{lakci nedostal dříve na řadu. Obsa,h a účel článku
mého a Dra Finsterwaldera je různý" takže o spoj.ttostj, jak se snaží dokámti p. pI~of.
Semerád, nelze mluvit. Podobný vzorec pll"Ochybu v D l:Iemůže bý.t dok:Ladem o opi:oováJní
cizích věcí.. neboť provésti rozbor trojúhelníka snM je,Šltě dovedu. Vývody, .které jsem
provedli z tohoto rozboru pro technické plá<Ily josou odlišné od jiných autorů. zvláště od
FinSiterwalderových. Ne.lvice ~ blížím názorllm školy švýcaJ1Ské. a~e na prof. Baeschlina.
jsem se odvolával. - Látka o základnách je dosud akutní, jak svědčí pojednání Finster·
walderovo z r. 1930 a jeho polerniJka je·ště v' r. 1932 a konečně i: diskuse tato. Otázka me-
chanických vyhodnocovacích apar14tů nezas,t iňuje otázku tuto. neboť práNě zdokonalující
se vyhodnocovaci s,troje a jich důlkladnější znalost, klade větší po~avky na polní práce
a naopak. Krlteciem pro zák1ladnu nemůže býti min. p.ail"alaxa., ,Me přesnos:t, se kt.errou
chceme konstruoV'Jlti pLm. Mm. a max. pa.ralaxa jest kriteriem st.e,reoskopického vidění a
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pro rŮ'ZJléúčely se tyto meze mění (víz: Finsterwalder, AlIg. Verm. Ncm. 1930, str. 570,
Dr. ZeHer. 8tereophotogrammetrie,str. 4.). -

Základnový diagram dává výsledky spráJVné, nepřepjaté a ne jiné, než by vyšly
z mého V'wrce č. 10, z p,řetvoi\eného FiIlJSterwaldeifOva,podiLegra:ffikonů užívaných u firmy
Stereo~ra.phik ve Vídni, nebo podle Pulfricha v Zeitschr. f. Velrmwsn. 1922. Nechtěl jsem
vynalézti nový diagram, těch je již dosti, ale IlJa piaANLboleUlkáJzartipn1běh změny D a dD a
z toho dedukova,ti délku základny. PříkJ.ad 13, nOll"málousměřující k nejvzdálnějším partiím
fotogTafoV'a,ného území je ukázkou, jak he využíti konfiguf3Jce terénu a nikoli OOlení
nějakým vadám diagramu. - (Na, Sázavě jsou skály,. vybíhající kolmol k hlavnímu údolí,
na nichž se daly umístim fotos,taníce.) - O rOzlišovaCÍ schopnosti, zrnu, a zvětšení jsem
se též zmíniL Vliv těchto slo~ek se ale' objevuje v přesnosti odměřované pa,ralaxy a úhlu
směrového.

K vlastnímu měření u Kniniěek dodávám: Podle Z. V. S. T. j:s'Ouplány zhotoveny
v měř. 1: 1000, ktetré mají býti Jl'{ldre, platných př,edpisů, zhotoveny s přesností 0'1 mm.
PočLtaJI-lijsem 0'2 mm, není to přepjaté. Že některé čá.s,ti byly vypracovány 1 : 2000, nI'!.věci
nic nemění. protože se chyby stejně zvětJšují. °méně důležttých partiích není ve Z. V. S. T.
psáno a o 3m chybách na str. 275. p. prof. 8emerád sám píše. že vznikly též z "chyby
v určované stere,os,'kopické yzdálenosM, jež Il"os,tes touto podle příslušného ~eom~triokého
zákona". NI'!.,onen geom~trický zákon jsem se' právě odvolal a ukáz,al jsem, ~e základny byly
:IDrá.tké.- Dostadí-li se 3 m chyba do v:wrce Č. 10, vyjde menší základna, než UŽ'Íi1 p. prof.
8emerád. Při b=74ma D=1300m může vznrknouti chyba ca, 1'2 m. Není vyloučeno. že
ostatek za,v:inHmwlý sklion ,tfJll'énl1a auto graf, který, jak sám p. prof. napsal, má větší mrtvé
chody při maJlých pruralaxách, čiM při malých bálsích. Nejistotu v aJUtoguoametrickém vy-
hodnocování j,sem IlIikde nepopilfla1. naopak proto. že jsem si jr byl vědom, kladl jsem
větší důraz na polní práce, aby takovéto případy byly vyloučeny. -

Ve své poznámoe ° opravě na základnovém šl"oubu, nezmínil j,sem se úmyslně o íkon-
verg,enci pifo1Joževím, že iIoonvCll"genoemůž·e snadno vzniknouti a třeba ji IIJI'l.autografu
oprnvovatL Není v tom žádná kusol>t, upo'zornil-li jsem, že chyby nemoID.'ouvznikat z ne-
přesně základny (viz. str. 275.), když podle referátu na, str. 274, základny jsou měřeny
dostatečně pře'sně. a že' chyby musí mí,ti s,vůj původ jind:e. A když pak nyní Pf. prof. Seme-
rád píše, že, opra.vy byly pmvedeny jen na konvergenci, ukazuje .to, že o ohyby v zálk1M-
nách vůbec ne.Mo. NapSta~-li pan pI'ofe·s.or. že opra,vy proV'edl přís~ušnými rektifikačními
šrouby", soudí každý, že' opravy byly pro,vedeny konvelTgencí í základnou. Budu-li pře-
svědčen o chybách v základně, nevím, proč bych zaV1ádělkorekce na konvergenci.

Závělr: S uspokojením mohu konstal1Jovatí, že původní můj ělánek neby~ napsán zby-
tečně a, že zásady v něm. vys~ovené, 'získané Mavně prakt,ickými zkušenostmi v Pmze,
Vídni, Mnichově a Curychu, nebyly falešné. - Na zaměření Kniniček upozornil j~€Jmproto.
že r e f e r á t ve Z. V. S. T. činí dojem, že fotogrametrií nelze přesnějí pracolvat1. než jak
doka,zuje paIIJ prof. Serr.erád'. že lze přesně'ji pmcova'ti" je zjevno z jeho (pozdější) zprávy
o 'zaměřeni Pá1avských vrchů, kde poměr b/ D pohybuje se kolem 1/10, což opět podporuje
moji the,si.

V Bmě, 15. červenc,e 1933. Ing. K. Tomsa.

Zprávy odborné.
Vliv teploty na přesné dálkoměmé přístroje. V leitošním ,ročníku říšskoněmeclkého

časopisu ",.AlJgemeine Verrme!StS11llgsnlaOhrichrtJen"podává prof. dr. Berroth z Cách výsledky
svých pečlivých zkoumání, j.ak se uplatňuje teplota na opticiké klíny některýť:h přesných
dálkoměrných strojů. Poně'Vadž těchto strojů užívá se již ve veřejné službě i 11 nás" bude
jistě na,šim č,tenářŮill vhod. upozorníme-li na jeho práci, tím spíše, ž·e y té věci se rozcházi
s míněním konstruktéra st,roje Bossh:all"dt-Ze~&sovaopírajícího s,e ° výsledky prací dr.
Waltra (Priifungsmessen mJit dem B.-Z. Reduktionstachymeter - AU. V. N. 1929 str. 613)
a dr. Jfittnera (BreEllau 1924).

Dle Pulfricha (Annalen der Physík und Chemie,) působí zvýšení teploty na vytvá-
ření paraJaktického úhlu dvojím směrem. Zmenšením hustolty SikJlJa.se snižuje inde,x lomu
otáčivých klínků; zvyšuje je vlšak stoupajíc.í abso!1pce modré částí spektra. Ve většině
přípiadů převládá vliv druhý; stoupající teplotou zvětšuje se paralaktický úhel a odečtená
vzdálenost. je věltší než ve skutečncsm. U str<ljii }<;ennelových a Hi:Idebrandových sh1edaJ.
prof. Berroth ideální případ, že oba vlivy se navzájem Il"ušíve svýoh účincích a že rozdíly te-
ploty se nemusí bráti v úV'ahu. Zla to výsledíky u stroj,e Bos,shl3.Jl'dt-Zeissovajsou v rozporu
s tím, co uvádí sám Bos'shardt v knize "OpltiísoheDís.tanzmes,sung". Odvolávaje se na práce
Pulfrichovy, tv:rdí Bo'sshard~, že paJ'aJllaJkti'ckýúhe~ roste se stoupající teploltou. záro'Vleň
prodlužuje se kovové dělení ni'!. latí I'!.vhodnou volbou skla se oba vlivy prakticky ruší
v dostatečné míře, j'llk dolkázali dToWalitell"a dJ'. Jiittner.

Naprotí tomu shledal plTof. Berroth vskutku pečlivým měřením, že li klíniku stroje
B.-Z. nastá.vá zjev opačný: plllraJaktický úh~1 34' 22'6" ,se zmen~uje {což připouští i Pulf-
rich u některy-chi druhů skel) o 0'14" pro rozdíl 1° C tep1oty. Odpovídá to koeficientu
-7.10-5,co,ž při V'zdálenosti 100 m čtní -7 mm. K tomu přistupuje pI'odloužení kovového
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dělení na lati o + 1.1G-';celko.vý vliv teploty je tedy - 8.10-5, t. j. - 8 mm pro vzdá-
lenolBit100 m a rozdíl 10 C teplOlty. Jest to ohyba poměiI"llěveliká, uvážíme-U, že rozdíly tep-
loty mohou dosáhnouti sIlladno i 100 C. Dr. Berroth neuvádí. při ikte'ré teplotě jeho stroj
měřili správně. Z uvoedených výsledků měření možno ji určiti na + 17'00 O; neníí však vy-
loučeno, že jitné stro~e téže vý.l1Obybudou míti tuto konstantu jinou. Při tepWitách vyšŠ'Ích
nutno Ik odečteným vzdálenostem opravy 8.1O~5přičítati a naoplllk.

Nevzniká-li chyba v1ivem teploty na, sklo nebo lepící vrstvu kllíniků, zbývá jedině
ta možno,st. že je, způsobena, vzrůstem ohybu světila procházejícáho objímilmu. Snad to sou-
viJsí se známým zjevem, že při náhlém stoupnutí nebo poklesu teploty nelze, ~ostati: O'Bttr"ých
obrazů po dobu, pokud se stroj nepřizpůsobí změněné teplotě. AbyodvráltiiJl veškeré mylné
domněnky, proh1:lllšujedr. Beltrotth, že přihllížení k teplotě nepovažuje za ztížení práce se
st,rojem B.-Z. anebo Zit snižováJllií ja;kos,ti. Výsledky své znovu pře,zkoušel ~ stroj dItl !k dis-
posici firmě Zeis,s k ,s;t;anovení příčin tak veHkého v1\tivuteploty. Jsme právtem zvědaví, jak
továJm~ věc vyšetří a ,objasní.

Bylo by žádoucí, kdyby vš,iJchniti u nás !kteří pracují se zmíněným typem dáltko-
měru, zjistili pokusným měřením zda jde o VlŠeobecnou vlastnost strojů B.-Z., či zdMi vliv
tepIoty byl vyjimečně ve~iiký jen u stroje, továirního čísiLa18.630 zkoušného prof. Berrothem.

Bďhm.
Bádenský zákon o ohraničení pozemkú. All:gemeíne Vermessungs-Nachrichten otiskují

v čís. 3 z 19M znění 29 §§ ~ákona ze dne 9. června 1932 IlJa ohraniče,ní pozemků. Vy-
jímáme z něho (z Loddílu) některá jeho ustanovení:

§ 1. Nové měřické body (trig., polyg." navazovací) a nové hmnJiee Q:emské.. kata-
strállní la vla,sltnioké mají zájemci zjistiti a dáti osádoV'aJti. Je-li nové ,ohraničení vykonáno,
ale právní rukt 10 tom ve, stanovené době knihovně neproveden, jsou majitelé povinni obno-
voiMpůvodní ohraničení; neučiní-li tak d,o doby. k,terou jim u1loži měřický úřad, stane se
ta,k z moci úřední.

§ 2. Mffi'ické a hraniční body mohou býti prá,vop1atně stanoveny jen Zla přítomnosti
(zodpovědnosti) měř. inženým (státního, civilního). Měřické a hraniční značky smí býlti sá-
zeny, obnoveny nebo od6,tmJlěny jen za přítomnos1Ji (zodpovědno'sti) úř. opr. mě,ř. inženýra.
Vztahují-li se tyto práce na trig. bod(Yn,eoo na zemské hranice, musí býti provedeny stát-
ními měi'. ÚřMy.

§ 3. O udrž,ování měřických a hraničních značek starají se z moci úi'edni úřady.
K tomu cíli zjist.í státní měř. úřady občasnou přehlídkou, byly-li měřické a hraniční značik.y
<>dstmněny, nebo staly-Ji se nepotřebnými" nebo nena,cháJzejí-li se již ve správné poloze a
postavení; zjišt~né zá'Vady co možno brzo ods.traIlJÍ.

§ 6. Majitellé pozemků: musí při ohraničovacích a měřických pr.acech povoliti vstup na
'Své pozemky, trpěti značky měřických a hiraničních bodů, bedlivě j.e chrániti a nejsou.J1i
pod zemi umístěny. udržovati je v poznatellllém stavu. Kdo by chtěl podniknout práoe,
které ohrožují pevné s,tnanovisko značky oobo jeji poznatelnost musi za včas se pos,tar8lti
o zajištění nebo přesazení této značky. Tato ustanovení p~atí též pm úřední výškQlVé
měření a výškové značky. S,tane-li se čás,t zemské nebo obecní hranic,e nás'ledkem zalesnění
nepřehlednou, musí majíte,lé dovod'iti kácJení pOTOlstU.

§ 7. Peněžitou pokutou do 150' ř. m. nebo vězením bude trestáno. nepřináleží-li dle
jiných zá!konů větší trest, kdo bez, oprávnění hraniční značky sází nebo o'bnovi,. hraniční
nebo měřicJké nebo výškové značky p,osune', poškodí nebo dělá nepozna,telnými, nebo kdo
jedná proti § 6. tohoto zák.ona.

Puhony.
Plánové pomůcky města Brna byl název předná.šky, ktell'ou v Odbooce Spolku čs.

'Zeměměřj,čů v Brně pronesl dne 15. prO's,incev. m. r. Ing. J. Peň áz. Pros,tý IIlwzevjejí ne-
mohl vystihnouti onu hloubku a obratnost výkonů, kterými se dospělo k plánovému mate-
riálu pro Brno nezbytnému, a to rychle a lacino. Je třeba i zde vyzvednouti v hrubých
-rysech, co přednášející uvedl a doložil mnoha plány (i starými, dnes již historickými ma-
pami ze XVII. a XVIII. století), kopiemi a reliefy, aby ti, kdož přítomni nebyli, aspoň zís-
kali si základní informace o těchto pomůckách hla;vního města země Moravskoslezské.

Katastrální plán vnitřního, měs,ta Brna, byl zhotoven v roce 18.!l9.P:lán polohoyý téže
1'íást,i je dílem zaklada,tele měř. oddělení městJa Brna, neldlouho zes.nulého Ing. St e 1n e r 'It,
jenž nastoupil službu u Brna 1895. Na trianguJaci a nivelaci pracoval Ing. Steiner se ze-
snulým prof. něm. techniky dvorním radou N i e s s e lem a založil ji skoro v té době, kdy
<1vorní rada B r o c h kO'llai u Brna trig'onom. měření, užitá jako vzor v "čenvené" instrukci.
Po provedení sítě polygonální bylo podniknuto měření detailní, a to takto: fronty byly za-
měřeny metodou číselnou, zastavellá část vnitřního města měř. stolem a pozemkové trati
tachymetricky (situačně i výškově) podle skutečného stavu (tedy bez ohledu na majetkové
hranice). Výsledkem je plán měiítka 1: 500, který byl doplněn schválenými čarami pro
práee upravovací.

Po převratu vytvořením V8'lkého Brna zvětšilo se původní správní území sedmkráte.
Pro účely upravovací bylo třeba opatřiti upotřebitelný plán celého obvodu. Z obcí do Vel.
Brna pojatých mělo jediné Král. Pole nový p~J2,n1 : 1000, pořízený t civ. geometrem Ing.
S o mm e r e m; ostatní pak obce jen plány katastrální. (V nQvé době přibyly plány 1 : 1000
pro kat. území Král. Pole, Husovic, Medlánek, Řečkovic, Žabovřesk a pracuje se v témže
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měřítku na pořízení plánu pro Maloměřice a Obřany. Tyto plány jsou budovány za spOllu-
práce kolegů městských a státních.) Nastala tedy úloha, vytvořiti z dosavadních elaborátfi
j.eldnotný Ip'lán pr~ oe,lý oihv,odVel. Brna. K tomu užito bylo jednak plánů katastráJlních (byly
na nivelačním a tachymetrickém podkladě doplněny vrstervnicemi a 1m), jednak ostatních
plánů měřítka 1 ; 500 a 1 ; 1000, redukovaných na 1; 2880.

Vytvořiti tento jedno,tný plán bylo úlohou nemalou při známých obtížích při spojo-
vání kresby jednouIivých Bekčních listů (zvlášť různých kat. území), při různých srážkách
listů. Velmi mnoho práce a důvtipu vynaloženo, než se zdařilo dostati matrice (kopie a
redukce jednotlivých listů) do teoretických rozměrů, vyznačených na zinkových plotnách.
Na co si netroufaly renomorvané reprodukční ústavy, provedlo oddělení měřické samo svými
zeměměřiči s přednostou Ing. Peňázem v čele a personálem kreBličským a tiskařským. Dů-
vtip byl čaJ&tojediným tvůJrcem, \když selhiaJa.teorie a 'zmíněné ústavy.

Má tedy nyní měs,to Brno j e dno t n Ý plán situační a terénní vi; 2880 pro celý
obvod a může zaujmouti stanO'Visko ke každé úpravě, která se narvrhuje. Není sporu o tom,
že tento š ť a s t n o u k o m b in a c í vytvořený plán není ideálem pro měslto tak významné,
ale musí pootačiti ve většině naléhavých případů jako pomůcka vyhovující. Příští doba.
hod n ě b I í z k á ovšem opatří dokonalý plán polohový (v měř. 1 : 1000).

Měř. oddělení opatřilo si reprodukcí (fy štenc, Praha) zmenšeniny tohoto jedMt-
ného pl:ánu do měř. 1 : 5000 na 15 listech, resp. 1; 10.000, Vedle toho disponuje leteckým foto-
plánem, ktetrý !P!I1ovedlprof. Dr. A. Semerád ll& podkladě restituce. Plán tento nemůže ovšem
vykazovati vyšší přesnost, neboť jest zbudován metodou j e dno sní m k o v é fotogTame-
trie, která při značně tvárlivém terénu, jakým je Velké Brno karakterisorváno, nedorvoluje
docíliti výsledků metody dvojsnímkové (Btereotogramertri(')ké~. Vedl~ tOlho neapominul()
měř. oddělení opatřiti ,sir ,e'I i e:f y měst. O'bvodu, resp. jeho částí, neboť zkušenoS<t je
vedla k tomu, že projektant výstavby měst mnohdy se jím lépe orientuje než plánem vrstev.
nicovým.

Ing. Peňáz podal přítomným ;výklad velmi poučný. Skromně opominul zdůraznit, co
vše bylo jeho diJlem, co jen iniciativou ostatními kolegy dobře pochopenou a ve Bkutek
realisovanou. Doložil, byť i to neuvedl, že zeměměřič u stavebních úřadů je pracovníkem
nezbytným a tehdy se uplatní, má-li samostatnost. Je v tom velké poučení pro. ostatní úřady
s technickou agendou - tedy i úřady státní, které dosud ryzí odborný výkon zeměměřiče
nejen nedocenily, nýbrž i jeho spolupráci v technicko-hospodářském podnikání a v účasti
na jeho správě podvázaly a to v první řadě ke š k o d ě státu. -íč-

Normalisace upravovacích plánů. Stručná zpráva o vzniku 31 ObSahu normy. Návtih
normy ČSN. 1134 - Upravovací plány - vyp,rac'ovaIa odborová! subkomise, číslo 90b
- Uprav,orvací p,lány, za referentství tech. mdy Doc. Ing. Jar. Vaněčka. Práce byly za-
hájeny v únoru t. r., kdy !kancelář čSN. rozeslala návrh, vypracovaný Ing-. V~něčkem,
ministerl>tvu veřejných prací. národni obmny, ž,eleznic, pošt a telegrafů, financí a země-
dělství, ,zems,kým úřad\1m, Vysoké škole speciálních naUJk,architektmy a poz,emního stavi-
telství a inženýrSkého stavitelství při Ůeském vy;sokém učení technickém v Praze a České
vysoké škole te'chnioké v Brně, Německé vysoké škole techni,cké v Prazel, magistrátu hl.
m. Prahy, .stave:biním úfudiům měl>t Bratislavy, Brna ..Čes. Budějovic a Plzně, Vojenskému
zeměplisnému ústavu" Ústavu pro stavbu měst při MAP., Svazu čsL měst a obcí. Zeměděl-
skému stav,ebnímu ús1Ja:vu, Zemědělské jednoty a S1Ja.vebníporadně Zemědělské rady pro
čechy. SubkOiJl1iseupravila a doplnila na. dmnálcti ,schůzích iniciativní návrh normy t3Jk"
aby vyhovoval co nejvšeobecněj.i požadavkům doby a. sjednotil způsob zhotovování UPIl'a-

vovacích (regulačních) plánů. ta;k důležitých pro zdárný vývoj měst a obci po stránce
hOl>podáli\ské.dopravní i zdmvo,tní. Při sestavování Íinícdativního návrhu a. jeho projedná-
vání se přihHželo hla,vně k tomu, aby návrh vyhovoval pO'žadavkům úřadů a záswiám
návrhu piíipravoV'Wlého rámcového stavebnihJo řádu. Zdůra;zĎ.ovala se naprostá jedno.
značnost, dokona.1>osta. úplnost up["avovaciho plánu a jeho srozumitelnos,t i !lllikovi-zájemcJ.,
nahlížejícímu do něj při veřejném vyložení. Návrh umožňuje užíti správných katas,trálních
i speciMních map jako podildadů pm zhotorvování upravomcích plánů. Zavedením dvou·
barevné metody pro zhotovení matrice· šrafováním (černě a č<e'rveně) se usnadňuJe práce,
klterá dosud většinou neznala výhod moderních rep,rodukčních metod. Postup navržený
normou má také vell.ikllluvýhodu v tom, že otislk.ytéhož plánu jsou spolehlivě shodné.
což proJkseručního přek.resloiVání a ba;rvení upmvovacích plánů dosud postrádala. Návrh
no'rmy pamatuj-e na všechny druhy upraiVovacich plánů, které třídí podle účelu a měřítka.
na,:

1. KI1a.jinné (reigionální) plány uproVlOvací (měř. 1 : 5000 - 1 : 75.0(0).
II. Základní upravovací plány obcí (měř. 1; 5000 - 1 : 2(00).
III. Podrobné upl['avovací plány obcí (měř. 1: 500 - 1; 2880).
Ve všeobecné části popísuje se způsob zhotovO'váni a popisování upravovacích plánů.

Formáty a skdádání těchto plinů se předpisuje stejně jakO! 'IV normě OSN 1104 Stavební
plány. NOl1llialisoVlanýformát uprovovacích plánů nemá vIivu na fOO'Inátzaměř,ovacích pod-
kladů (zejména starých a novýoh katastrálních map). V dailších oddílech normy je přesn/t
pOpBán účel a význam jednotlivých druhů upravovacích plánů. V podrobnýoCh upravova.cích
plánech obci vyzdvihuje nonna OIkolnost, že tyto plány nejsou pouze situací reg-ulovaného
území, nýbrž musí obsahovati i potřebné podélné a příčné řezy komunikac~, výškové ko,ty
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křižiOvatek. spády ulic, způsob, výšku a plochy Zlli8ltavění a pod. V t;abulce značek je
uvedeno značení čar ~ ploch v uJlravov~c>ích plánech s ohledem na zhotovení dvoubarev-
ných oti:siků" které podle plotřeby lze i vy~rvovati. Barevné odstíny, určující význam růz-
ných ploch jsou v této tabulce též uvedeny.

DŮ!1ežitost normaliSillJce upravova,cíchplánů potvrzuje .okolnos,t, že, se i v jiných
státech přiIJll"avují podobné nomy. poikud ovšem již nebyly vydány.

Náwh nOO11I1yje po dobu připotníIJikové lhůty vy~ožen k volnému nahlédnutí v kan-
()Ill'lářiČ's. normali:sační spo<lečnost~, Dům čs. inženýrů, Praha r.

Lhůta pro připOlJllÍlllkykončí 30. záři 1933.

Literární novosti.
Posudky.

Prof. dr. J. R y š a v ý: Geodesie nižší. Díl I, Druhé vydání. Litografované př·ednášky
vydané nákladem ústřední vydavllitelské komis,e při Čes. vys. učení techníckém v Praze.
Praha 1933. Stran 450, obrazců v textu 470. Prodává Vilém Videmrun., Pmha II., Kateřin-
ská 40. Cena 54 Kč a poštovné.

Profe,sor RYlšavý pmkročil letos k dlruhému vydání svých přednášek z nižší geo-
1ieI8,ie,jež v prvním vydáni ,se objevily v roce 1925 a byly za nedlouho rozebrány, takže
již pociťován mezi posluchači nedostatek vlmdné učebnice pro tak důležitOU! discip1inlL
O prvním vydání bylo recensováno v tomto časopise v ročI1ÍkJu1927 na str. 25. a 26.

UspořádáJní látky obsahově se pl'Oti orvnímu vydáJní nijak nezměnilo. zachován je
týž postup věcného výkladu. ale v jednotlivých probíraných partiích jde se víoe do
hloulJky, všude přlihlíží autor k nejnovějším p,oznatkům teorie i praxe geodetické, zvLáště
věnován\'], zvýšená pozornost novým strojům, jež učinily téměř převrat v různýoh meto-
dáJch měřidkých a různé j,evy, ať pokud se týée metod neb strojů, jsou opatřeny kritickým
hlediskem aUJtOll'ovým.

Vydaný první díl nižší geodesie pojednává o metodách a strojích určených většinou
pro stanovení horizontální polohy bodů ge,odetických.

V ú,"odní čáJ8Itizabývá se chybami v různých ~\.ementech měřických, zanedbává-li
se elipsoidický tvar ,tělesa zemského a interpretuje-li ,se část p,ovrchu zemského pro účely
nižší geodesie jako ro'Vinný:, nače·ž pojednává o mirách délikových i úhlových. část další
se obirá měřickými stroji a jejich saučástkami. Pojednáno, p,okud k dalším výkladům je
toho třeba, o optice strojů - čočky. hranoLy, pll'l.npamlelní destičky, dalekohledy s jejich
důležitými V11~stnostmi pro měření - probrány pomůciky k vytýčení směru svislého
i vodorovného (olovnice a libely), jakož i další důležité 8'oučástiky měřických strojů: VeT-
nie,TY.mikroSikopy, zařízení k jemnému pohYbu ~ ustanovky, třecí k'Owuěe a nekonečný
šl'Oub - jakož i různá zařízení na ",trojich k re&,ulování ložisek točné osy daleko~du. Po
vyčerpání jednotlivých druhů stojanů" nastíňuJe autor různé způsoby označováni geode-
tických bodů.

Další kapitola je věnováJla strojům a příst,rojům pro měření úhlů, případně jejich
vytýčení. Jsou popsány nejprve 'záměrný kfíž, hlavice úhlová., zrcadellné přistroje vyty-
čovací ~ hranoly, načež je přehledně zpracová.na pllirtie o ooodolitech. kdež zvláJště zlkoušky
strojové jsou podány způsobem j~sným', doprováJzeny jsouce nálzornými obmzcí, ja.kož
i chyby ,strojové i jejich případná eliminace jsou vyčerpány téměř úplně. Pillik následuje
krátký popis jednotlivých typických teodo!litů, poukáJzáno na zvláštní zIllaiky jednotlivých
std"ojů (vyobrazení jejich budou provedena na zvláštních tabulkách) a proti p,r'Vnímu vydání
je !l"ozšířena tato část o teod:olity nových konstrukcí se sroleněným:i limby a. je podrobně
vysvětlen způsob čtení na taJkových stfOijích. Pak náSlledují stro1e založené na magnetce
a stoly měřické. Na to se obírá pří8ltroji pro přímé měiíe,ní déleik. jakož i dálkoměry.
Stať o (lliJkjoměrech je IJIl"otiprvnímu vydání značně I10zšiřena 13. přih!lédnuto nově Ik.dáJ1ko-
měi'Ům dvojobmzovým v, poslední diobě se vys~ytnuvším, jejichž princip jest ja.sně vy-
světlen.

Po této části 8Itrojové přechází autor k metodám měřickým. OdV1ozujeIlJe1pnrezálkJa.dy
pOOtJuvyTovnávac,ího dle metody nejmenších čtVlerCů, j~ je to potřeba při úkolech nižší
geodes'ie" načež se zabývá vytyČiováním přímky, měřelním úsečky, úhlů vodoro'vných i svis-
fýcb, azimutů ma.gnetických" jakož i metodami měření na měřickém s,tole.

Po řešení jednoduchých vytYČůVllicích úloh ukazuje trigonometrické a souřadnicové
řešení Il'Ůzných úloh stanovicíoh ,trigonometrické přípOOně jiné body geodetické., dále pIlO-
bírál vytýčení bodů oblouků a. jejich aplikování v technícké praxi.

Po řešení jednootlivých úloh pfi!kročujek výkladu o vyměřování IIlIeiD.Šíchčásti po-
vrchu zemského různými metodJami měřidkými. p'řihiliížejepři tom k novým iI1Sl1lrukcímmě-
řickým" DJačež podává obraz lka,tastráJ.ní]]o vyměřování a mapovací práoe velikých čá8lti po-
vrchu zemského, jak dle instrukce Il'akouské z r. 1904,taik také dle .,,Návodu z r. 1932",
vydJaJn.éhoministe'1'stvem financí ll'epub1JikyČeslwSllovenské. V dalším oddilie jsou vyliožooy
plány ~ mapy vojenské a na Ik.onec se podává oolkový postup triam.gulooe, polygonálního
měření a. rozvrhu poo:l'lobných přímek pil"Označně rozlehlé území. První díl ~st ukončen
transfoo-ma.cí 'souřadIllic a měřením směru astronomického meridiánu na sekčním Jistě.
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Z uvedeného obsahu je patrno, že právě vyilltný první díl nižší g'eodes~e vyčerpava
téměř úplně Vlšechny poznatk.y vážící se ík proj:ednávané látce, takže jak posluchač z~mě-
měřictví. tlak i zeměměřk!ký inženýr nalezne v knize poučení způs,obem jasným o všech
příslušných problémech svého loboru. Kniha je psál1l3Jna stroji a obrázky jsOlll'jasně pro-
vedeny, taJkže typografická úpra,VIa její velice z,1skall~proti p'rvnímu vydámí, jež bylo psáno
ručně. Až na malá tisk!ová nediopa>tření, jež snadno čtenář si opraví sám, m~lze v záJsw:lě
nové IkniJzeničeho vytýkatL Dlužno vítJat~ že autor z~lNádí zásadně název "vernieT'" mísrto
nonía, nezdá se však vhodné definovati vemiť>rovou diferenci a jakožto číslo zápOlrIlé (roz-
dil mezi délkou vemiera a dílkem !limbu), neboť čtení úhlů n:a uŽĎvaných strojích by se
dálo pak trochu nelogicky. Ostl3Jtněautor sáJm v příkladech neužívá záporně defioované di-
fe'rence.

Dále by s,e též mohl:o namíta.ti;. že aČ/koliv platí nová kaitaJstrální instnJ1we pro naše
kJatastrální vyměřování, zavádí autor system os souřadnioových pře,točený o lS0 o ,od ny-
nější sousta.vy Českoslov. katastru.. takže v pr.axi budou posluchači prac'ovati v jiné SiOU-
stavě fIlouřadnicové. Jsem toho námoru" že dne.SI,kdy zeměmě'řičský inženýr má plné mate,
matické Vlzdělání. je lho8ltejIJIo, podává-li se mu na vysoké &kole prohlem v trochu jiné
formě ne,ž praxe vyžadujel, naopaik má to pro něho zIJiačný význam ped'ag'ogický, že neupadá
do lŠab]onovíté práce a je nucen trochu přemýšleti.

Jak již bylo řečeno. kniha je velice pěkně vypravena, psána je slohem jlasným. nikde
se zbytečně neopakuje a !lze ji odporuči,t,i co nejvře~eji jak ke studiu g'e,odes;ietlak i jiakožto
příruční knihu inženýru v praxi.

Fiala.
Technická práce v zemi Podlkarpatomské. Ku sjezdu Sp10llkučs,. inženýrů, jehož uspo-

řádámim pověřen byl letosodborr ,g:IA v Užhorodě a Merý se konal v hlavním městě VIe
dneOOi2.-10. če'rvence t. r .., vydána byla pod hořením tÍJtulem obsažená publlikac'e. Kniha.
vzorně upravená, předvádí sko,ro nl', 350 s,trálllkách, v 39 p,ojednáních dOlPlněných 254 vy-
obrazeními, 51 tabulkou a 14 jinými přílohami mohutný kus techni~ké práce·. vykonaný za
14 let v tomto nejvýchodnějším ilcou1Junašeho státu. V každém oboru techniJc.ké činnosti
vykonány tam byly za tuto dobu pozoruhodné práce a uváží-li se, že čs,. inženýři přišli
sem po převratě do poměll"Ůjim zClelaCÍJzícll,že musili zápasiliti se vš,emožnými překážikami,
nebyly zřízeny úřady. nemě:li bytů pl'O své rod,iny, nebylo k ním jako k Čechům důvěry,
musiiti pI1acoViati v bědně chudém prostřed~, zdeptaném vichřicí války. kte'l'á po velké
části Podkarpatské Rusi přelétla - pak nutno dvojnásob oceniti a p.ochvaliti tuto činnost
techniiků, směřující k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu povzne,sení pod.ka,rp'a,tomsiké
větve našeho státu. Publika.ce Vlšlímás,i však vedle činnosti te'chn:iciké i Sltavu a l10zsahu
průmyslu a živno'Stí. přírodního bohatství. peněžnictví, školství, rozvoje větších m!ěst rn talk:
Vlla.stně stává se informa.tivním pramenem o Podk~11patské Rusi nejen pro techniky ale
i pro širší veřejnos.t.

Zeměměřičství věnován je v pubLikaci samositaJtný oddíl obsahujíd 2 ptJspě'vlky.
V prvním p,říspěvlku o p'ozemkovém katastru podkiarpatoru8kém roz'8pisuje se vrch. měř.
rada :Ing. Fr. W i e s n er o vývoji pozemkového krutas,tiru uherrského od .".daňového prolVÍ-
Sloria" !Z roku 1850 až do připojerní Pod:karpa tské Rusi k Čs. republice, O' úsllilí, jak odstra-
niti chaottcký stav v kat. ope:rártech různého druhu, kt8lré naše finanční správa ooědila. a
o sna'ze přizpůBobiti ,celou organ:i:saci měřické služby ka1Ja-Btrálníke způ,SQlbuosvědčené-
mu v mstolI'ických z.emích. Podle autora jSlou již v pcr'ítomné době s!končeny vsechny pří-
pravné práce, jež brzdiJy vedení pozemkovéhio kaitaJstru podle lrnt. zákona. Že bylo nutn(}
pracovati s ohtížemi, které sotva l'Le si u měř. služby v Čec:háJclJl,a na Moravě představiti,
možno poznati nejlépe na zprávě o z:mlloženioperátu pro ikJat. území JasiÍiÍa (o:kre,s Rachov),
sk!ládajícíblo se z 22 po údolích .rozptýLený1chosad, Í'ehož úz,etrn:ío 455 km2 je větší ro,zlohy
celého okresu Mělník v čechách, měřicihlo jen 413 km2• S polními pracemi pro doplněni k:ait.
mapy začato bylo v r. 1923 a ukončeny byly v r. 1931. Všech změn v tomto kart. území
bylo 6670. pozemnostních archů 2700 a parcel 14.136. Konsolidaci pozemko,vého lmta.stru
brzdí zIllaČnou měrou to. že zakíládání vložek pozelInJk.bihy nepostupuje dosti rychle a w
stejném p(}řad1 se zakládáním :novéhio kat. operáJtu.

Ve druhém článku píše pplk. V:ojens!kého z.eměpi-sného ústavu :Ing. Emanuel Dv 0-
. ř ák o geodetických p·racech, provedených Vloj. Zeměpisným Ústavem na Pod.kairpatské
Rusi. Na ,prvém místě bylo to· rozs,áh:lé doplnění výškových měření, která bYlla prorvedena
již v letech devadesátých vídeňským zeměpisným ústavem. Pevných bod'Ů. nivelačních
vŠlak bylo velmii málo a mimo tlOp[iesno,s,tv jejich uxčení nebyla valná a pil"oto Z. V. Ú.
rozhodl se zaměřiJti výš[k,ově celé území Pod!klairpatské Rusli znovu. MimJoto pro:vedl Zi.V. Ú.
na Podkarp. Rusi nové stupňové měření, v rámoi vyměřování poledníkového oblouku, pro-
cházejícího nejvýcllodnějiším c:ípem našeho s,tátu. Měření prow,děno je pod vedením Meziná-
rodní unie geodetické a georfysikální a vyžadovalo provedlení triangu1ace L řáJdu a s1Jano-
vení azimutů, zeměp. šířlky a dé'lky na všech bodech; Lřádu. Jako· doplněk těchto měření
trÍiangulačních: změřena byla Carpentierovým zákil~dnovým přístrojem nová základna v dél-
ce cca. 9600 m v blízkosti města Muka&liVa.Tato základna je dosud jedinolU nově měřenou
základnou v Republice.

V oddílu věnovaném zemědělst",í píší autoři článku "Scelování pozemků" :Ing'. Fr.
W i e sne r a Ing. Václav P r i m i c h o výsledc,ích sp,orrého pvovádění scelování a přimlou-
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vají se, aby v zájmu úě€lného ,llJúsporného p,rovádění měřických prací. byly veškeré úpro.vy
držby IJII'0vedeny před reambulačními prac,emi katastrálními. K'onec čJánlku obou autoru,
kteří dokonale jsou obeznámeni s poměry pozemkové držby mj, východ1ě republiky, je do té
míry zajímavým pro měřičské inženýry, že' dioslovná jeho citac,e bude zcela na místě. Autoři
píší:

."Hlavním předpokladem správného provedení scelovacích řízení jest přesné zjištění
dos"Lvadního stavu držby, což se zakládá valnou měrou IlJa vzájemné shodě pozemkového
katastru s pozemIkJovýmiknihami. Toto zjiiMování dosavadního stavu držby naráží v zemi
Podkrurprutoruské pro známé nedostatky pozemkového ,kJatas.tru na tak velriké piřekážky,
že jejich překonání bude vyžadovati mnoho práce a nákladu. Ježto při scelování pozemků
bude t.iieba zaměřovati kromě v1a,stní sc~ací plochy skoro vždy i pozemky do komasMe
nezahrnuté (doplň,ovací práoe) a jieHkož vyšetřování dosavadního staiVu držebnostního a
vypm,oování nového scelovacího operátu fuk, aby vyhovoval us,tanovení kat. zákona. jels.t
w, dnešního stavu pozemik:ového ikatastru a pozemkové knihy ve'lmi obtížné, lze tyto prr'áce
úspěšně vykonáv<ati pouze osobami, k,teré mají nejenom zeměměřičské vzdělání, ale kt-eré
jsou i podrobněji obeznámeny s praoemi pozemkového Jmit,a,stru ve zd-ejší zemi. Z toho vy-
plývá, že úřady, pověřené scelováním pozemků budou nuceny svěřovat,} polní měřické
práce pouze měřičským úředníkům, Meří si předem zrskaj.í příslušné věd'omosti a, zikuiíe-
nosti, vyplývající z odlišného způsobu zruložení a vedení jak pozemkového katastru, tllJk
i st,a,rých pozemkových !knih. V zájmu účelného provádění scelovacích pra,ci by bylo tedy,
aby na tuto okolnost bylo pamatováno již v připravované osnově nového komasaěního
zákOlllllJa učiněno včas příslušné opa:t,řiení.j'a1kzískati a zapracovati měřičský personáll do
těcJJJto prací." V tomto odsta,vci je plne vys,tižen velký význam funkce měřičského inže-
nýra p,ři úpm,vách pozemkového v~astnictví ve východní polovici republ~ky (poměry
v držbě na ,Slovensku jsou stejné a požadavky zde vysl'o.vené nutno vztahovati i na tuto
zemi) a bude jiště z'ajímavo, jak na tyto skutečnost,i bude jednou při orgoanisaci scelova-
cích úřadů vzat zřetel. Ne, však jen v povinnostech. nýbrž i v právech!

Ing. Leopold Ma c h á č e k v člániku O technických problémech v zemědělství všímá
si hospodářského postavení zemědMCJe,v podnic·ich scelených ,a nescelených nla základě
statistických diat odboč'ky st. zemědělskéhJo účetnicko-spmvovědného ústavu v Užhorrodě.
Rozděluje Padka,rpa,ts.ko na olMiast pícninářsiko-poloninskou a, na oblals,t ,obiInářskou. Pro
oblast p,ícninářsko-polonins~ou dopoofUčuje provést překo!LoniÍsování zemědělského obyva-
teI1!stvaz osídlení ve!snicového na! osídlení samotového p,odle švýorurského vzoru. Zřízený
by byly usedlosti, ležící na samotách, up,rostřed dolkorutle scel'eného majetJku. Tyto podniky.
zba.vené zla roztříštěnosti pozemkové držby mohly by svého majiteJe dobře uživit a tím
by byLa ,ods,traněna stálá bída zemědělského lidu podkarpato,ruského.

Stejně zajímavé pro měNoského inženýnJ, jsou i č,lániky o rozvoji města Užhorodu;
vývoji Užhorrodu a jiných měst P,odk8Jrpatské Rusi a j. Pro toho, kdo se zajímá o techniClké
problémy na východě našeho státu bude m,to pubLikace jistě zajíma\čou knihou.

Ing. B. Pour.

Odborná pojednání v časopisech,
Przegll\d mlernlc:zy. Čls. 3. R e d a k c e: Obširná zpráva o sjezdu zeměměřičských Inženýru bývalých 1?o.-

sluchaču Ivovské polytechniky. M a I e s i n s k i: Volné zaměstnání anebo řemeslo? S a w i c k i: O zeměměřiČI.
Čís. 4. S vaz při s e ž n Ý c h zem ě měř I č u: Cesty k uzdravenI odborného zeměměřlčstvl v l'olsku. S u r-
macki: Divné a záhadné obraty. Bychawskl: Regulace a scelováni v městech. Szymaňski: Bolestný
článek. S a wi c kl: Několik úvah o scelovánl pozemkú. éis. 5· S len k I e w I c z: Upotřebená klasifikace po-
zemku při scelováni pro účely daňové ve vojevodstvích střednlch a východnlch, které nemají katastr. We y·
c her t: Ustiíleni titulu vlastnictví a držby ptI scelování pozemku. D z i a k I e w I c z: Měřeni délek methodou
nepřlmou. Čis. 6. S u r m a c k I: Stav zeměměřlču v Polsku v číslicích. O s s o W s k I: Krlse zeměměřičstvl ná-
sledkem brzděni prací scelovacích. J ach i m o w s k I : Tabulka pro výpočet převratnosti váh přlbytku souřadnic
a jejich upotřebeni při vyrovnáni polygonú. By c ha w s k I: Optické měřeni délek při polygonlsacl a podrobném
měřeni. M a I e s I n s k I: Zvýšení praktických vědomostí. C,

Journal des géometres experts et topographes fran~als. čís. 154 (srpen). R. Dan g e r: Révlslon des
évaluations foncléres. G. a E. G a uch o u t: De I'applicatlon de photo-áerlenne aux levés de remenbrement
Cam bon: Alidade altl·stadlmétrlQue auto-reductrice.

Oeometarskf I geodetskl glasnlk. Č. 5 a 6 z 1932. And o n o v I é: Expozé o katastru královstvi Srbského
r. 1918. (DokončenI.) - Trigonometrické měřeni výšek na většl vzdálenosll. M I I a š I é: Civilně zeměměřičská
praxe a stavební inženýři. V i d o ik o v I é: Naše zeměměřlčské práce. D j o r d jev I é: O melioracích a úloze.
geometra při těchto pracich. S o s a: Poznámky o katastral. zeměměřlčském životě. •

Č. 1 z 1933. Kamasace pozemku a oprávněni k jich prováděni. N o vak: Zelssovy továrny v Jen.e. -.
Trigonometrické měření výšek na větší vzaálenosti (pokračování). Ví d o j k o v i č: Několik slov o orgamsacl
zeměměřičské. M i I a š i é : Středni technické školy a dIplom technický.

R ů Z n é.
Zkušební komise pro II. stát. 7Jkoušku z oddělení zeměm, inženýrstvi na vysokých

školách techn. v Bmě. Ministr šiko!. a 11, o.. jmenoval pro obd1O'bí1933/34 až 1937/38:
Nač e s. 'V. š. t,: před8iedou prof. Ing. Dra Aug. ISemeráda., mís,tO'přadsedlou JUDra

a Ing. Jindřicha Barvíka, předsedu revírního úřadu báňského v Birně. a čI e n y: Ing,
Jana Ba š e, vlád. Tladu a přednostu kialtas1:irál.s,lužby při gen. fin, řeď, v Bratislavě, Dra Ar-
nošta Dittricha, přednostu stát. obsell'Vatoře ve St. Ďal~, Ing. Vliad. F i J k u iku, emer. řád,
profesoll'a. vys. školy techn. v Záhřebě a úl', aut. civ. geome,tra v Emě, Ing. Dm Jana
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}'olprechta, vrch. in&pektora Vítkorvi~ého těžířstv,a v Mor. Ostravě, Ing. Rud. Jan če,
M. aut. civ. geometra rv Bmě" Ing. štěpána JWJ.šáJka,zem. předno'stu t,echn. služby u zem.
iJ.řaduv Bmtis1avě. Ing. VácL Kloferu v. zeměděL radu a přednostu obvod. úřadovny i:l.
P. Ú. v Bmě, Ing. AI. Kr e j car a, vtClh.měř. ,raduzem. fin. řed. v Bmě, Aug. Kulíska, před-
nostu úřadu pro agrár.operace v Bmě" Ing., Ba.rt.Mráze, železruč.vrch. techn. radu v Bmě,
doc. Ing. Jos,. Peň áli.e, wch. měř. radu a přednos,tu reguL úřadu mě,sta Brna, dioc. Ing. Fr.
Slavíka, vrch. ~eměděLradu úřadu: pro a.grár. opemce v Bmě, Ing. Bohusl. V;šetičku. brig.
generMa, velitele zem. dělnstř. v Brně, Ing. Fr. W ie sne r a, vrch. měř. radu hlav. fin.
řed. v Užhorodě, a profel'lOi1"Ytéto školy: Jana Cahu, Dr. Bohumila Kladivo, Ing. Ottu Vele-
torvského,Ing. Dra Jana. Zavadilra.a JUDra Fr. Zemana.

Na něm. v. 'š. t.: Bředseldou prof. Dm Jana Loschnera, 1. míst.opřed-
sed ou prof. Ing. Dm Bedř. Bastla., II. mís top ř e d sed.o u doc. Ing. Ant. JeHink,a, v.
les. radu v. v. v Brně, a členy: doc. Ing. R. Fr e ude h o, vrch. měř. radu zem. úřadu v
Brně, doc. JUDra Hugo Fuxe, fin. pl1okurátora v Brně, Ing. Ludvíka K ťi.tne r a, měř.
radu měst. starv. úřadu rvBrně, Ing. Viktora Rz i h u, úř. aut. civ. geometra v Brně, a pro-
fesory této školy: Dipl, Ing. Jana. Dafingera, Ing. Dra Jindř. Medxneraa Dra Heim. Va.1tra,

čtyřicetileté scelování v zemi Moravskoslezské dosáihlo v r. 1932 těchto ;výsled!k:d:
Ce~kem!bylo seeleno 266 obci (6'9%) z ceiIkJovéhopočrbu3841 obci o výměře 116.978ha
(4'4% ce~OIVévýměry). Na jedlllotJivésoudní akre'sy přiJp,adá: Olomouc 44, Prostějo'V 24,
K['oměřJíž,Hioleš,ova Pře'rov po'23, Hirotovice21, Litovel 16, Mor. Budějovice 11, Kojetin a
levičko [)10 9, Opa-vaa- Třebič pol 8, PlLumlorv6, lipník a štembell'lkPO'5, Siarvkorv4, Velká
Bíteš, ZIliojmoa NáJměštill./OsLpo 3, Uničorv2 a I>atnáct dJalšichoikiresůpo jedné scelené
obci. Přihlášek do r. 1932ku scelO1Vá,ndpodalo 75 obClÍ;arvšakrvr. 1932 SIe nepřihlásila nově
lliIlJijedtnl:l.oibec.· (1)[ečís. 10/32Pozemkové redlormy.)

Nový úřad oprávněný k podpisu J{eometrických plánů je dle vyhlá;šky min. spu-
vedlnosti Ředitelství státních: lesů a. s,tatků v Báň8!kéBystřici; plány ověřuje, Ing. Václav
K u bí n.

O významu názvu inženýr nově se vyslovU nejvyšší vojenský soud v Praze v roz-
sudku ze 2. března 1932, čís. P-237/1931. dle něhož: Název ,.inženýr" (Ing.) j.est podle
právních norem stano,vených ros,. nl3.řiz,enímze 14. března. 1917, čís. 130 ř. z., jenom vy-
značením příslušnosti ke stavu inženýrskému a není tudíž nějakou civilní čestnou hodností,
ani titulem veřejným, ani akademickým úřadem, ani nemá povahyaJkademické hodnosti
a nemá býti žalářovanému odňat při odsouzení k trestu žalářem;

Normální metry Stát. pozemkového úřadu. S. P. Ú. ,opatřil pro V. odbor (přednosta
min. rada Ing. J. Fanta) a,obvodové úřadovny Pmha, Olomouc. Bramslava a Užhorod po
1 exempláři normálního metru a nffi'ídil občasné porovnání pásem a latí v době měření.
Zaznamenáváme tent.o pokrOlk.

Nové představenstvo Inženýrské Komory. Předseda: Ing. V. Stieber (Praha),. mi8lto-
předseda Ing. V. šamánek (Brno) a Ing. R. Provra.zník(Bratislava), kteřížto tři jsou sou-
pasně předsedy pracovních sekcí. poik1adníkIng. Dr. V. Čapek, hospodář Ing. A. Valšík
a členové finanční komise: Ing. E. Hťi.ttner.Ing. M. Jelínelk, Ing. L. Karpe a Ing. E1r.
Zuklín. - Za zeměměřiče,fungují jako členové: v pracovní isekci Praha: Ing. B.Fťi.rst (sou-
časně místopředseda), Ing. J. Bukač" Ing. Fr. Prokůpe'k. Ing. Fr. ZUikHna Ing A. Schacherl;
ov prac. sekci Brno: Ing. R. Janč (součllisněmístopředseda) Ing. Fr. Gregor; v prac. sekci
Bratisla.va: )ng. A. Ulrich (současně hospodář sekoe) a Ing. V. RočáJk.Náhradníky jsou
Ing. F. Strádal (Liberec), Ing. A. Gťi.rtler(Z!nojmo)a Ing. J. Zemánek (Bmtřsla.va). Ve
funkci reviSioril.úětů působí kol. Ing. V. }~těch a jako náhradník Ing. VI. Filk:uka.

Stav personálu pro katastrální službu na Moravě k 1. ěervenci 1933: úředníJků měř.
114, kaoolářský<ili1~, smluvní síla 1, akce,sjstů pomoc. služ. techn. 17, smluv. úředníků
pomocné služby ,technicJké8.

Upozornění.
Prohlfdku výstavy stavebnictví a bydlení v Brně pořádají spolky zeměměřičské

v sobotu dne 16. září t. r. (před závody na Masarykově okruhu). Sraz v 15.hodin v rotundě
hlavního paláce na ZemslJ.émvýstavišti v Hlinkách (tramvaj čís. 1.). Odborný výklad podá
Ing. J. Peňáz a Ing. Fr. Ctvrtlík. Ve~er ve 20. hodin přátelská schůze. Místo schdzky bude
dojednáno na výstavišti. Noclehy a vstupenky na výstavu a Masarykfiv okruh objednejte
ua adresu. A. Prokeš, úř. aut. civ. geometr, Brno, Masarykova Č. 37.
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