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BRNĚ, 1. ledna 1928.

ZEMĚMĚŘIČ8HÝ VĚ8TníH
Deset let Československé ~epubliky.
Republika vstoupila do desátého roku svého trvání. Není
to yplké ,období, leě, přece chvíle, která váže nás vděčně vzpomeJ10nti těch i z našieh řad, kteří dali život za volnost a svobodu
republiky.
Nastal i okamžik, v němž nutno přemýšleti o tom, co se
dělo a co by se mohlo díti v budoucnu, budou-li řady techniků
zvláště důsledné a svorné. Zaujímají technikové vůbec ono místo
ye společnosti, vo státu, které by jim náleželo podle práce? A
proč nemají vedoucí úlohy při vybudováni naší republiky? V~rstava v Brně ukáže práci občanů naší republiky a význam technikll ve státě. - Leč i jako zeměměřiči máme v tomto roce několik podnětů k přemýšlení o své práci a jejím významu pro republiku. Letos v červnu bude tomu 30 let, kdy vyšli první absolventi
dv,oruletéhostudia zeměměřičského z vysokých škol technických.
Ač zeměměřiči byli nejstarší institucí technickou v Čechách a v Rakousku, dostalo se jim nejpozději soustavné, odborné a vědecké
výchovy na vysokých školách, když už dávno byly vybudovány
ostatní odbory.
Též spolek náš dokončti1 15 let své činnosti. Ač na prvé
valné hromadě bylo přihlášeno jen 334 členů, dal se spolek do
práce v pevné víře a naději, že soustředí všecky kategorie zeměměřičů ke spol'ečné práci pro vybudolVání svého studia, na vysokých školách. S odvahou pustilI se spolek do vydávání odborného
svého listu, který stal se tribunou, z 'níž rozléhá se volání ke všem.
kdoiŽ chtějí se účastniti práce organisační i odborné. S hrdostí
,možno ukázati n~ 15 Ifočníků Věstníkul, jehož rozvoj válkl~1;
zdržela, ale 111Ieutla.číla.
Kon1ečně pal 15 tiletém zápase dočkáváme se toho, že v r.
1928 vyjdou absolventi prvého ročníku nového, tříletého studia
zoměměřičského inženýrství. Leč tato poloviční splátka neznamená pražádný zisk hmotný pro českoslolVenské zeměměřiče,
nýbrž representuje vitězství moráh1Jí,vítězství touhy po vzdělání. Je tím konečně rozřešena otázka, dosažení akademické hodnosti doktOll'a věd technických. Tím zjednává se zeměměřičům
základna, aby vstupovati mohli v soutěž vědeckou s inženýry
ostatních odborů a v soutěž mezinárodní. Úkoly naše nejsou
d01řešeny, čeká nás mnoho práce, která vyžaduje odborných vědomos.tía politických znalostí.
Nuže, k dílu v no,vém desetiletí, pro rozkvět zeměměi·ičství.
pro blaho veřejné a rozmach republiky!
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Ing'. Dr. J. Ryšavý.

V posledních
třech
letech bylO' konstruováno
několik
nových pomůcek
pro práce nivelační,
které přes to, že jejich
význam není zvlášť dalekosáhlý,
zasluhují pozornosti.
Máme na
mysli a zmíníme se zde o třech pomůckách:
o novém franc.
nivelačním
stroji N e c,t o u x o v ě, o nivelač. stroji angl. firmy
VY a t t s & S o n v Londýně s libelou, jejíž bublina nemění své
délky. a o nivela,ční lati Di e P ,8 r i n k o v ě.
Nivelační stroj Nectouxův (obr. 1.). konstruovan}T v dílnách "Société
des Lunetiers
v Paříži",
podle údajů

IIlzenýra Ne c t o u x a patří do skupiny strojů se sázecí libelou
vOllným, otočným
dalekohledem.
Strojům tohoto typu dávají
franc. inženýři přednost
před stroji s libelou reversní
a typ
tento je ve Francii
k přesným
pracem
nivelačním
v dnešní
dohě také nejčastěji užíván '). Je známo, že také franc. ústav pro

.3,

') Je zajímavo, jakým způsobem franc. ínženýři odůvodňují svoji
nedůvěru ke strojům s reversní libelou a k reversní libele vůbec. Soudí,
'Že správné vybroušení stěn reversní libely lze velmi nesnadně provésti.
ježto chyba tohoto výkonu nesmí překročiti 1 mikron; a dále, že nutno
vždy počítati s tím - i když se výbrus provede se žádanou přesností
- že tvar vnitřních stěn libelových se během doby změní, ježto nelze
-zabrániti naprosto dokonale a bezpečně deformacím libelové trubky při
změnách tepelných. S jakou přesnost.í nutno provésti výbrus, lze dovo-
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přesné nivelace "Service du Nivellement général de la France"
provádí veškeré své práce strojem tohoto typu ve známé
úpravě L a 11 e m :1 n d - Kle i n {lI v ě (s odra,znými hranůlky
nad libelou).
Inž. N e c t o U A snažil se tento osvědčený typ v různém
směru zdokonaliti. Tak především zlepšil optickou výkonnost
dalekohledu tím, že zvětšil účinný ot,vor objektivu z 36 mm
na 50 mm, při tom podržel však zvětšení dalekohledu stroje L.
(25 násobné). Dále k převodu konců bubliny užil nové soustavy
hranolové, již umístil pod libelou; způsob, jakým se vytvoří
obrazy konců bubliny a ja~ převedou se do malého hranúlkn
H", otočného kolem svislé osy, je zřejmý z, obrazu 3. Čočka Č,
připojená k hranolu H, má účel vyrovnati nestejnou délku drah
paprskú a, b, c, d - a', b', c', ď a zabrániti paralaxe; Urovnání
libely záleží - podobně jako u strojů s hranolovou soustavou
Wildovou - v tom, že konce bubliny viditelné v hranůlku H"
uvedou se elevačlliím šroubem přístroje E do koincidence. Tento
'Způsobjest, jak známo, velice výhodný. Záměrnou přímku lze
urovnati do vodorovné velmi rychle a pohodlně - bez obcházení stroje; urovnání záměry jest naprosto jisté - i tehdy, když
pozorovatel jest dlouhou, prací unaven - a provede se asi
dvojnásob přesně než u strojů obyčejných se stejně citlivou
libelou ~z hranolů, ježto každá odchylka od urovnané polohy
projeví se v hranolku H" rozběhem jednoho i druhého konce
bubliny od koincidujícího postavení, tedy d voj nás o b ně.
Tato okolnost umožňuje konstruktéru voliti libelu méně citliHm, což jest ovšem s hlediska rychlosti p1'áce velmi výhodné.
diti z obr. 2. Nemá-li rovnoběžnost obou libelových os L a L' býti porušena o více než 6" - což je velmi skrovný požadavek se zřením
na přesné nivelace - a je-li délka bubliny l = 40 mm, nesmí rozdíl
aa'
bb'
2 - y =.1, charakterisujíci
přesnost
výbrusovou,
přestoupiti
hodnotil

3"

= 200.000

.1max

. 40 mm

= 0'6

p..

S touto přesnosti vybrousiti a udržeti tvar libelových stěn není
zajisté snadným úkolem. Daleko snazší jeví se celá věc u strojů slibe·
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lou sÍliecí. U těchto strojů není nijak nesnadné .- praví inž. N e e t o u
- ~ýS01'Istruhovati a vyleštiti prsténce, zesilující plášť dalekohledoVý,
do sjtitVného kruhového tvaru, neboť při odlehlosti prsténců 200 mm
(lfOŽ Ó(}l'0vídá pětinásobné
délce bubliny, s niž vpředu bylo počítáno;.
dostačí zajistiti správnost prsténců na 0'6 p. X 5 = 3 p. přesně.
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Inž. N e c t o u x volil libelu s výbrusovým poloměrem polovičním (1' 25 rn), než jaký má lib'ela stroje L., při níž r -:- 50 m.
Váha nového přístroje jest pl()rměměmalá, stroj i se stojanem
váží 7 kg, což jes-t asi polovice váhy stroje LalIemandova;
úspory dosaženo hlavně zmenšením váhy stojanu, který konstruován je podle myšlénky upla-tněné ve známých "tripodGch".
Stojany tohoto typu těší se u franc. konstruktérů velké oblibe;
podstatnou známkou jejich je to, že horní konce k sobě přiléhajících ramen sousedních noh jsou zkloubeny, takže stojan po
zabodnutí noh do země tvoří pevný osmistěn. Zdá se však, že
konstruktér, ve snaze učiniti stroj co možno lehký, věc poněkud
přehnal: stojan pro daný stroj jest rozhodně příliš lehký.

=

Z obr. 1. jsou patrny také osta-tní konstruktivní podrobnosti, které však neskýtají c'elkermjiž nic zvláštního. Stavěcí
šrouby S mají kryté závity, šroub S, spojující stroj. se stojanem,
zachycuje se v trojcípé pérující desce D; písmenou Z jest označen hák -k zachycení libely (chrání ji před spadnutím), p je
pojistný šroubek, znemožňující nasazení libely v 1. poloze
(normální) na dalekohled přetočený do polohy druhé, E je šroub
elevační, U J jsou šrouby ustanovky, H" je hranůlek označený
stejně ve schematu (obr. 3.). Stroj podLe obr. 1. má dalekohled
s Ů'kulámvým výtah~m(pastor6'ki P); poslední úprava stroje N.
má však již dalekohled stálé délky, s vnitřní z.a,o,st,řova<lÍ
čočkou.
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Konstruktér doporučuje pracova,ti s latí opatřenou dvou~
milimetrovou stupnicí, na níž černé čáry 2 mm silné střídají
i'f:' se .stejně silnými
čarami bílými. V dalekohledu o 25 nás.
zvětšení jeví se dvoumilimetrový dílek na vzdálénost 75 m (COŽ
je maxo délka záměry) pod zorným úhlem 0= 2' ...
X

3438'

X

(o = 75.~

X

25 ....:-2°1} tedy pod úhlem ještě dosta,tečně velkým.

Při odečteni takto upravené stupnice, postavené ve vzdálenosti
možno počítati s ma,x. chybou + 1 mm, což

75 m od stroje,

'odpovídá

chybě

úhlov~' 75.~00 X ·200.000"....:-3"

Se

zřením

=

k této chybě sta.Čí úplně zvolená libela 0' poloměru r
25 m,
neboť při výklonu osy libely o tři sekundy, vychýlí se bublina
3"
7. movnané polohy o x = 200 000 X 25.000 mm . 0'38 nun a
0

v hranolu se rozběhpou oba konce o 2 x ....:-% mm. Zajistiti
koincidenci obou obrazů na % mm správně jest ovšem velmi
~nadné a jest tudíž citlivost zvolené libely v dobrém souladu
~ výkonností dalekohledu 2).
Při nivelaci stroji tohoto druhu vylučují se chyby zbylé
po rektifikaci tím, že měření se provede ve dvojí poloze dalekohledu a libely. Druhá poloha. stroje získá se tím, že dalekohled
se přetočí kolem P9délné osy o 1/" otočky (až nárazníček n
narazí na šroub) a libela se přesadí. Obě polohy jsou vyznačeny
jak na libele tak na. dalekohledu (číslicemi 1, 2).
Niv,ela~ní stroj -fy Watts &' $On v Londýně je vyznačen
v obr. 4. :Da1ekohled tohoto st~'odemá vnitřní čočkuzaostřovací,
7.většení25 násob., objektiv 4Ómm. Nejzajímavější" součástkou
stroje jest libela (reversní), a tQproto, že bublina' její ani při
velmi silném kolísání teploty nmnění své délky. Libely tohoto
druhu - konstruktér je naz1vá "libelami se stálou bublinou"
- uprav,ují se podle j~dnoho' konce bubliny, a to velmi jedno(lnše tím; že konec na př. bližší objektivu, přivede se ve styk
0'- ryskou libelové stupnice, označenou tečkami.
:Myšlenka libely s "konstantní" či "stálou" bublinou je
založena na této, úvaze:
Stoupnutí teploty projeví se na libele ve dvojím směru:
aj Tekutina tvořící náplň libelové trubky se fOIztáhne,
(oímžobjem bubliny se zmenší a bublina se zúží a z.krá t í.
bj Povrchové napětí se zmenší, v důsledku čehož se zmenší
příčný průřez, současně však z vět š í délka bubliny, ježto bublina je pod zakřivenou plochou, jejíž poloměr křivosti napříč
trubky je nepatrn)- ve srovnání s poloměrem křivosti ve směru
podélném; dlužno však podotknouti, že tímto druhým účinkem
nezmění se nijak v podstatě objem bubliny.
2) .,8 e r v i c e duN
i v e 11 e m e nt"
provádí
právě
zkoušky
~ niveol. strojem No, jeho~ libela má výbrnsový poloměr 40m. Mělo-li by se
však užiti stroje N. k prvořadným pracem nivelačním, bylo by nutno
7.vý,šiti také optickou výkonnost dalekohledu.
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Zkrácení bubliny, vyvolané účinkem v aj uveden)'Hl, Hluze
býti vyrovnáno úplně jejím prodloužením, uvedeným pod b),
nut.no však, aby obsah tekutiny byl v určitém poměru k ohsalm
bubliny. Při náplni éterové na příklad musí tento poměr býti,
jak zkoušky ukázaly, asi 7: 3. V takovém případě pak změna
obsahu bubliny zmíněná ad aj uplatní se jen v příčném řezu,
nikoli však v délce bubliny. Fa W a t t s, aby dosáhla příznivého pOlněru mezi ohsahem náplně a obsahem bubliny. húd'

1. vkládá dovnitř lilJely menší skleněnou trubku nebo
skleněnou tyčinku nepat.rně kratší než je vlastní trubice libelOivá (obr. 5 a), nebo
2. volí trubici libelovou o průměru pro sledovan)~ účel
vhodnějším, než jest prúřez kruhový, na př. trubici s toYn~'ll1
dnem nebo ise dnem m;rně Y jednom nebo druhém smyslu za-·
křiveným (obr. 5 b)S).
~) Všechny
jmenované
čís. 207.871 z r. 1923).

způsoby
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jsou

patentovány

(ang'L

patent

Fa \Va t t s konstruovala původně libely pouze "k o mpen s o van é", t. j. libely, jichž bubliny při značných změnách teplotných jen nepatrně měnily svoji délku. Snažila se
tím vyholvěti požadavku inženýrů, pracujících za nepříznivých
poměrů tepelných v některých anglických koloniích, kde teplota
mezi dnem často velmi silně kolísá, což projevuje se pak značnými, velmi nepříjemnými změnami v délce bubliny. Při výrobě
"k o m pen s.o van Ý c h" libel podařilo se po podrobném studiu
celé věci dospěti k libelám, které na teplotné změny určitého
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rozsahu - jak dosvědčují zkoušky, provedené v "National
Physical Laboratory" - vůbec nereagují (certifikáty N. P. L.
osvědčují stálost délky bubliny VY; libal mezi O o až 130" F
čili asi od -18 o C do +.)4 o C).
(Dokončeni I'['i!ltě _ A 8nivl' •. )

P~vní valný sjezd Seve~ní sekce Mezlná~odni
společnosti p~o fotog~amet~ii v Rlze
dne 17. - 19. května 1927.
Prof. A. B li

C

h hol t z, Rlga.

Při druhém valném shromáždění Mezinárodní spoleřnosti
pro fo:tograme,trii, konaném v listopadu r. 1926 v Berlíně, bylo
usneseno založiti, vedle dosa,vadní sekce německé a ra.k'ouské,
celou řadu ,sekci dalších. Tak bylo usneseno zaJožiti Sevemí
sekci, která, by pojala země: Dánsko,
Estonsko,
Finsko,
Lit v u, L oty š s k o, Nor s k o a S v é d s k o.
N:i, shromá,ždění v Berlíně příto'mni zástupcové Finska.
Loty~ska a Svédska shodli se svolati usta.vudící sjezd nové sekce
Jut. jaře 1927 do Rigy a spojiti s tím konferenci Baltické geofktické komise, která současně byla .svolána do Rigy. Dále zvolili
Dra von Ode n c ran t:s,e ze Stokholmu zatímním předs.edou
Severní sekce a pověřili prof. B uch h o I t z e z Rigy, aby valný
sjezd!Sekce v Rize připra.vil a jménem zemské skupiny lotyšské
jej svolal. Pro úpmvu vzájemných vztahů mezi zájemci I) fotogl'ametrii v jednotlivých zemích severních byli př'2devším jmenováni korespondenti, kteří měli zároveň zastávati povinnosti
zá.'>tnpcŮl
,skupin svých zemí.
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Počwtkem roku 1927 bylo konečně vše pnpraveno. Následující páinové prohlwsili, že převezmou povinnos1ti korespondem.:tů:Kpt. J. Ph. C han tel o n z Kodaně p110Dánsko, major
Dr. O. D o u g 1a s z R'evaJu pro Estonsko, prof. A. P e t r e 1i u s
z Helsink p:w Finsko, prof. A. B uch h o I t z z Rigy pro Lotyšsk:O,prof. S. Di r m a n ta 's z Kovna pro Litvu, kpt. Th. We e n
z Oslo pro Norslm a docent Dr. A. von Ode nc r a,n t s' ze Stokholmu pro Švédsko. Když i posledni přípravné prwce byly skon~eny, byli v dubnu r. 1927 l10zeslány pozvánky na va.}ný sjezd
Severní s8kce do Rigy ke dni 17.-19. května.
Na programu valného shromwždění, kromě hla,vlúho účelu,
t. j. usta,vení Severní sekce a zahwjení činnosti propagační, bylo
i zasedání zemských skupin, řada zprá,v a předná,šek; rovněž
byla; připravena výs,tavka,. Všechoo to mělo za účel poskytIlouti
účas,t,nikům sjezdu příležitost informovati se nejen o stavu fotograJIl:etriev zemích severních, ale povšechně io všech vymoženoSttech na poli fotogrametrie. Proto také pozvwní nebyla, rozeslána jen kruhům intel1esujícím ,se o fotogrametrii, nýbrž i představenstvu Meziná,l"odníspolečnosti pro fotogrametrii a, ses,t,erských sekcí, dílnám a závodům fotograme1trickýma j.
Valný sjezd kona,l s~e v místnostech university lotyšské,
v jejímž, geodetickém ústavě instalována fotogrametrická výstavka. V před,v,e,čerzahájení ,sla,vnosti sešli sle korespondenti
zemských skupin k soukmmému rozhovoru a po něm k přátelské
zábavě do Důstojni,ckého klubu.
Ráno 17. května účastníci shromáždili se v a,ule university.
Mezi čestnými hosty byli: ministr zemědělství Mi t u I s, jako zástupee lotyšské vlád.y, diplomatičtí zwstupci s,evernícll států,
v,oooud osobu08ti státních a obecních úřadů a ústavů.
Jménem lotyšské zemské skupiny pozdravil přítomné prof.
A. B uch h o It z. Po' něm ujal s,e slova minist:r z,emědělství,
kt8rý ocenil význam fotogramekie v moderním vyměřo'vání.
Prohlásil potom jménem vlWd,ylot,yš,skévalný Isj:ezdza, zahájený.
Následovaly proslovy: rektora university prof. Fen tel s e, děka,na inženýrské fakulty prof. Dra Bim a n s e a předsedy Sekce
polské. Potom čteny byly došlé pozdravné dopisy, mezi uimi
přMelská slova předs,edy Sekce československé: J€ho Maguificence rektora prružské české vy.s. šlwly tec-hu. prof. Petřika. Na
konec promluvHzatimní předs:eda Severní sekce Dr. von Ode nc ran tiS, kt,erý pozdravil shromáJždění, poděkoval zemské skupině lotyšské a zástupcům university za. organisaci sjezdu a
pohostins,tv.ía podal krátký přehled Ú' rozsahu a cílech foto-grametrie. Konečně požádal ,shromážděné, aby si prohlédli výst,a,vu.
L oty Š s k é oddělení výstavy obesláno bylo s'tWtnímleteckým plukem z Rigy, který vysta,vova,l řadu lete.ckých fotografií, stereofotografií, mosaikový,ch obmz,c,fta mn. j. Kromě
toho sprálva pluku: vystavovala letecké komory a jiné přístroje,
jež při svých pracech užívá.
Geodet,ický ústav loty,šské university byl zastoupen vlastními pracemi grafického přetvořo~ání šikmých snímků, které
provedli posluchači. Kromě toho prof. Bllchholtz vystavoval ně-
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kolik vlastní oh, originálních stereo fotografií, zhotovených pn
zkouškách nového mostu v Rize a sbírku meziná.rodní fotogrametrické liteT3Jtury..
Z osta,tních zemí Severní sekce byly na, výs,tavě! z~stOlipeny: jen Norsko a Svédsko.
Nor s k é z,emské vyměřování (Norges GeogTa,fiskeOpmaaling) ukázalo zajíma,vé ukázky .svých velmi pozoruhodných
terrestricfuo-fo1iogrametrických prací.. .K obja,snění připojena bohatá! sbírka fo!tografických snímků, podávající výborný názor na
krajinné krá,sy Norska.
Fotogrametrické práce provedené ve S v é d s k li byly znázorn.ěny na něKolika Hstech pohoří Jiimtlandského. Při zhotovování těchto ma,p bylo, použito' terrestricko-fotogrametrické
met,ody.
Kr>omězemi Severní sekce uspořádalo i P o I s k o výs,tavku
oS obsa,žnou sbírkou fotogrametrických
plánů a pozoruhodným
obrazovým materiálem. Ten byl získán na polsko-ruský;ch hranicích a v Tatrách.
Kone,čně 3 fotogrametrické firmy vystavovaly zajímavé
sbírky vyobra,zení fotogrametrických přístrojů a plánů. Byly to:
P ho t o g I' a m e t.ri e (dříve: LuftbiId-sterographik) z Mnichova,
A e rot o p o g I' a ph z Drážďan a, Z e i 8 S 'z Jeny.
Po dobu sjezdu byla v místnostech university přednesena
celá řada zpráv a přednášek. V přednáškách, které pronesli pánové Dr. von Odencrants,
pl'of. Petreliu:s,
kpt. Ween,
kpt. Chantelon,
prof. Piatkewicz
a, prof. Buchholtz
byl vylíčen sta,v fotogrametrie ve Svédsku, Finsku, No'mku,
Polsku a Lotyšsku. Kromě toho promluvil Dr. von Ode ne ran t s 'O fotografické technice ve fotogrametrii a setník'
K r a h m e r o praktické stereofortogrametrii met,odou HugenshO'ffovou.Zmíněných 6 předná,šek, částečně doprováz,ených p'romíta.nými obrazci, poskytlo náleži,tý přehled o·právě prováděných
nebo připra,vovaných pracech v jednotlivých se,verních zemích
a v Polsku.
Ze zemí Severní sekce, kt,eré prakticky užily fotogrametrie, lze mluví,ti pouz,e o Nol'sku, Svédsku a Dánsku. V Norsku
a ve Svédsku jsou v prak:si známy výlučně metody pozemní fo,togrametrie. Byly uživány s dobrými výsledky nejen k vyměřovadm praoem, nýbrž i k účelům baJlistickým a při vyšetřová.ní
sev'emí záře a svítících mraků.
Zvláště v N o I' S k u byly zaměřeny se zcela uspokojujícími výsledky "Fotogrametrickým oddělením zemského vyměřování" (Norges Geographiske Opmaaling) velké obvody (asi
5000 km2) hornatého území. Kromě tohoto ,státního ústavu je
v 00810 soukromá firma Kartokontoret Stertlographik, která
rovněž SIe zabývá fotogrametriokým vyměřováním. Provedla
ltromě jiných prací i zaměření a sdělání map uhelného obvodu
na SpitzberkáJch (Svalbardu). Letecko-fotogrametrické vyměřováni se dosud neuj:;tlo. Jsou však připravovány některé praktické pokusy. Dopadnou-li příznívě, bude užito také tohoto
odrvětvi fotogrametrie při norské:m topo,grafi<lkém vyměřováni.
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VeS v é d s k u jsou právě prováděny fotogrametrické
práce v poho'ří Jamtlandském. Také na Spitzberkách bylo za,čato
s velmi pozoruhodnými pmcemi podobného druhu. Při těchto
pmcech užito bylo Laussedatovy metody, k níž přístroje nebyly
nijak zvlášť přizpůsobeny. Stereofotogrametrie a její vývoj, ve
Švédsku je sledován s živým zájmem. V roce 1921 opatř;ena
byla &teroofotogrametrická polní výzbroj a stereokomparator.
Avšak pro těžké hospodářské poměry nedošlo k většímu praktickému: použití stereometody ve Švédsku. Také ani leteoká fotogrametrie nelllllezla vstupu do švédského vyměřování. Avšak
budoucí použití této metody zdá sel ve Švédsku velmi pravděpodobným, poněva,dž ve stiiedu a, na jihu země jsou velké roviny.
kde i hodně jednoduchá let,ecko-fotogrametrická me,toda může
prokázat dobré služby.
Zat.ím co v N-orsku a, Švédsku rozsáhlá území Im1jícelko,vý
chara.kter hor&ký, hodící se pl'Omertodufotogrametrie terrestdcké,
je Dán s k o naopak jedinou rovinou. Nejvyšší "hora" Dánska
dosahuje stě'žívý,šky 120 m n. m. Je proto welasamO'zřejmo, že,pozemní fotogrametrie nepřichází vůbec prodá.nské vyměřování
v úvahu. Od;něk;olíka let užívá, se tam v:šak jednoduchý, leteckofotogrametrický pos.tup s pře,tvořovánim šikmých snimků, aby
existující topografické mapy mohly býti, vzhledem k j,eFch souhlasu se situací v přírodě, revidovány a je-li třeba, i oprnveny
a doplněny. Při této přiležitosti je třeba se zmíniti, že přetvořo,vací přístroj pro tyto práce byl zhotoven ve vlastní zemí. výrobní náklady tohoto přístroje, který se v praksi velmi dobře
osvědčil, byly ještě menší než cena cizich, nejčastěji užívaných
moderních přístrojů přetvořovacích.
Dále jest ještě podati zprávu o některých pracech fot,ogrametrických ve Finsku. a Lotyšsku.
Ve Fin s k u konal prof. Petreliu:s v roce 1891 zkoušky
s fotogrametrií při svýoh topografických pracech na, poloostrově
Kola. Dále provedl několik fotogrametrických cvičných prací se
studlenty vysoké školy technické v Helsink.ách. Pracovali s fototheodohtem Koppeovým, který je ve sbírkách techniky helsinské od roku 1907. O nějaké však powruhodné práci provedené
terrestrickou fotogrametrií ve Finsku, nemůže být ani řeči, poněvadž toto se se svým plochým územím pro takovou metodu
nehodi. Nověji pomýšlí se provésti pokusy s fotograIOOtrií leteckou. Přitom má být použito dvou Rou&Silových přet:vořovacích přístrojů, které již Finsko má.
Podobný stav jako :ve,Finsku je i v L oty š 8 k ll. V roce
1908 bylo provedeno fotogrametrické zaměření kOf3.telav Rize
Pollackovým .fototheodoliterrn ze sbírek polytechniky rižské. Něko-li,kmalých, pokusných prací fotogrametrických provedeno
bylo novou výzbroji stereofotogrametrickou
geodetickým
ústavem toohniky. V roce 1914 při příležitosti zkoušení nového
IDO$tu přes Dvinu, proveden uspokojivě poku's zaměř.•
,ti malé, defonna.ce zvláštním stereoskopickým postupe~ 1). Vzhledem k po~) Pozn. redakce: p-1jdrobnOlizprávu .iz ve článku prof. Buchholtze
ve spoisu"Vortrlige der Int. Ges. f. Photogrammetrie", Berlín 1927.

1928/10

všechně plochému cham~teru území lotyšského, jeví ,se'největší
zájem o fotogrametrii leteckou. Ta se tě,ší péči let.eckého pluku
z Rigy a geodeticko-topografického oddělení generálního štábu.
Zde hlavně pomýšlí se na revise a opravy topografických map
jedlnoduehým letecko-fotogrametrickým postupem.
V Es t o n Bk u a na Lit v ě nebyly dosud provedeny ani
po~'usy, ani žáldné vět:ší práce fotogrametrické.
Povšechně mohlo by se říci, ž;e t. zv. baltické státy budou
v nejbližšÍ budoucnoE>tihrát významnou roli ve fo,togrametrickém
vyměřování. Provádění agrární reformy v těchto státech vyvolá
za,jistéprovádění rOlziBáhlých
vyměřovacích praiCÍ.Celkiov'ěplochý
charakter těchto území pak přímo do'poručuje poměrně jednoduché a levné provedení těcht() úkolů letecko-fotogrametrickou
metodou.
Prof. P i a t k e w i c z přednesl za Polsko velmi zajímavý
přehled fotogrametrie v Polsku. V ,této zemi bylo pracováno
v po'zemní i letecké fotogrametJ."ii.Prvního způsobu bylo užito
v Tatrách, druhého při zaměřování polsko-ruských hranic.
Ve své předná,šce o fotografické technice ve fotogrametrii podal Dr. von Ode n c I' a n tis cenné pokyny o deskách
p'vo účely foto'grametrické a rozličné pozoruhodnosti pro vyvolá,váni a zhotovování fotografických snímků. Kpt. K I' a h mel'
podal ve své přednálšce o praktické stereofotogrametrii pod:le
Hugerr&ho.ffovymetody velmi za,jímavý přehled! 'O techníce leteckých Isnímků fotogrametrických a o zpra.cování McMo v HugeI1Shoffověaerokartoigrafu se zvlá,štnim z.řete,lem na t. zv. leteckou triangulac.i.
Hlavním účelem rižského jedlllání bylo oficielní zaJ&ení
Severní sekJce. Po dobu sjezdu konány schůze,. jichž se zúčaJstnili delegáti všech se,verTskýchzemí. Na jednacím pořadu těchto
schůzí bylo vypracováni starI10V,volba předisednictva, a, rozhovory O' úpravě různých záležitostí Sekce'.
Stanovy byly přijaty v lwnečné úpravě, jež se přimýká
všeobecně k: sltanŮ'váallNěmecké sekce, a,všakzároveň vyhovuje
zvláštním poměrům, jež plynou z mezinárodní povahy Severní
sekce. DLe stam:w Severní sekce sesltáNá z jednotlivých v zúčas,iněných zemích zaJožených - zemských skupin nebo
národních fo,togrametrických společnostL Tyto· jsou vzhledem
Ilíllsvou vnitřní organisad a vzhledem na provád'ění svých cílů
naprosto autonomní, pDkud to ovšem neodporuje stanovám
hlavní společnosti a Se~ce.
V společném předs,ednict.vu Sekce zasedají, 1-3 M'.mo,vé
jednotlivých zemských skupin. Vedení běžné a,gend.y obista,rává
předsedlnil.,c,tvo,
ktmé je utvořeno z jednotlivých k tomu jmenovaných zá,Btupců ,skupin k:aždé země. Na schůzi předsednictva
a valném sjezdiu Sekce má ka,ždá skupina nezávisle od po,čtu
svých členů j'en jeden hlas,.
Do pf>;:ldsednic:tvaSekce zvoleni byli pánové: Dr. von
Ode ne ran t 81 (SvMsko) předs.ed,ou,.prof. B u C, h hol t z (Lotyšsko) místopředsedou, kpt. W e e n (Norsko) jednate1lem, major
i
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Dr. D o u g Ia s (Estonsko), zástupc,em jednatele, prof. Pe t r,e. I i li! s (Fil1iskio)pokladníkem a, knihovníkem, kpt. O han tel o n
(Dánslw) a prof D i I' ID a n t a 's (Litva,).
Příslušný členský: příspěvek do pokladny Sekce byl a,ž na
dále stanoven takto: pro korporaci 3 dolary, pro jednotlivého
člena 1 50 dol. a pro s,tudienta 0 75 dol. Kromě toho výši členského pří!spévku jednotlivým zemským ,skupinám určí si tyto
samy. Dále ujodnána, výměna fotogrametrických publikací
mezi zemskými skupinami a zřízeIliÍknihovny Se,kce v Hel:sinkáJch.~onečně učiněny patřičné kl1Oky,aby v Helsínkálch vycház,ející Ca.sopispw vyměřování (Maanmitta.us) uveřejňoval i zprávy Sekce, ja,ko její orgán, buď v jazyku švédském, či finském
nebo í jiném.
Usrta,vení zemských skupin, předpokládané v stanovách
Sev;erní !Sekce,nebylo v době rižského jednáni ještě provedeno.
Zemské skiupiny maijí se utvořiti v nejbli:žší době (a,si na, podzim
to r.), až zájemci, zaméstnaní v létě v poli, se vrá,ti dn svých
stálých bydlišť.
Čas a místo přištího valného sjezdu Sev0rní s,ekce nebylo
při riž,ském sjezdu určeno. Bylo však zásadně, jako doporuči1Jelné,usneseno, lmna,ti také pří!ští valné shromáždění v ISOUvislos.ti s geodert:Íckýminebo podobnými schůzemi. M~s,totěchto
schůzi má být podle možnosti střídáno podél Baltického moře.
O celkovém úspěchu rižrského sje,zdu dá sea.si úhrnem říci:
Předná,šky; během sjezdu konané. zprá.vy jakož i fotogrametrická
výstava poskytly úča,stnÍkům nepochybně mnoho zajimavého a
př1spěly předevš,ím k poučení zájemců z jednotlivých zemí
o fotogram:etrických pracech a snahách zemí sOUl,s,ednich.
HodíIlota vzájemných informad může býti tím více oceňována, že
všechny poměry, hla,vně však z.cela ,stejný tvar území všech
zemí sekce, do'Volují užit,í stejné metody fotogmmetrické.
Zvláště potěšitelným faldem rižského jedná,ní byl vz.nikajicí a
denně se prohlubující upřímný, přá,telský poměr př~slušníků
zemských skupin navzájem. Podobný poměr může býti nejlepší
,zárukou příští vzájeJmné podpory a spo,lupráce všech !kruhů
interesujících se o fot{)rgramertriiv: zemích Severní sekce. I když
až dOlsudněMeré ze zemí s'everský,ch na fotogrametrickém poli
jsou málo činny, mohlo by se to v nedaleké budoucností podstatně změniti. A nezdá se hýti z,cela neoprávněným předpoklad,
že ří'šské jednání znamená popud k živé činností v tomto směru.
Spolupráce tISeSekcemi a podobnými fotogrametrickýmí společnostmi jiných států, jež si piíeje a o niž us.iluje Se,vemí sekce,
má pak působiti k tomu, aby také' tato činnost přispěla, Ir příštímu
vývoji všech metod fotogrametrie.
Z rukopisu přeložil Boh. Pour.
0

0

Résumé: Lep
r e ID li e r c on g r ě s d e 1a S o ci é té n a t i 0nale
de la photogrammétrie,
sektion
,,,Nord".
La, Section
o,Nord" ft laquellé apar~iennent les états le Danemark, l'Estonie, la Fin-
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land, la Lithuanie, la Lettonie, la Suěde et la Norvege se constitua a Riga
en 17.-19. mai 1927. Les congrésistes furent accueillis par M. Buchholtz,
les travaux du congres a dirigé M. von Odencrants (Suěde). La sektion
a élu les fonctionnaires:
pour président M. von Odencrants, viceprésident
M. Buchholtz et secrétaire M. Ween (Norvege). L'organ de La section
est le journal des ingénieurs-géometres
finois "Maanmittaus" , édité a Helsinki. A l'occasion du congres, auquel a assisté le ministre ďagriculture,
M. Mituls, une exposition photogrammétrique
a été ouverte. A cette exposition ont pris part les éta-ts associés dans la section "N ord", ensuite
la Pologne ct meme 3 établissements allemands (Zeiss, Aerotopograph et
Photogrammetrie).
Parmi les ra.pporteur il faut
citer MM.: Odencra.nts,
Petrelius,. 'Veen, Cha.ntelon, Buchholtz, Piatkiewicz et Krahmer. D'apres
les référés on a employé en Norvege, Suěde et Danemark jusqu'ici seule·
ment 1a photogrammétrie
terrestre. Tandis qu'en Estonie. et Lithuanie on
n'a pas encore· éxécuté de travaux d'exDérience, la méthode photoaérienne
s'élargit cn Lettonie et sera aussi établie en Finland et dans les autres
pays de la Section.

o ste~eofotog~amet~ickém

zaměřování
v ~. 1926/7.
Josef Pe

t

Vltavy

e rka.

V roce 1926 bylo provedeno
zaměření VIta vy v říčních kilometrech 98 až 100'5 vojenským zeměpisným ústavem, jemuž byla tato
práce, stejně jako v předešlém roce, zadána soutěží zároveň s jinými
iirmami českými; zadání práce vojenskému zeměpisnému ústavu se stalo
čj. 6916 Min. veř. prací z roku 1926 a byly stejným číslem též vypsány
podmínky. dle kterých se mělo vyměřování prováděti a stanovena za
jeden vyhotovený
hektar cena 450 Kč.
S pracemi bylo fotogrametrickým
oddělením započato dne 21. července 1926; polní práce končily dne 13. záři 1926, trvaly tudíž celkem
53 dní. Domácí práce trvaly od 1. října 1926 až do 10. března 1927, to
jest 160 dní, včetně dovolených dustojníků fotogrametrického
oddělení
a doby jími ztrávené
na II. kongresu
mezinárodní
společnosti pro
fotogrametrii v Berlíně v roce 1926 (celkem 18 dní).
a) P o vah

a

z a měř

eného

úze m í.

Přidělený úsek Vltavy v km 98 až 100'5 byl význačným svou
výhodnosti pro aplikaci vodorovné stereofotogrametrie.
Široká rozloha
poříčí, neporostlé
větším dílem stráně, skýtaly lepší uplatnění této
metody. nežli při vyměřování Svatojanských
proudů v 1'0('.1) 1925.
Zato však vyžádalo
bočné údolí Lišnické v km 9!l'7 zvláštního
nákladu provozního, neboť svým mírným stoupáním sahá až 2 km od
\Tltavy a jest při tom několikráte rozvětvené, nehledě na úzké poměry
pro raeionelné užití stereoautogrametrie
vubec. Mimo to jest toto údolí
větším dílem zalesněné a nutilo ke zdlouhavým pracím tachymetrickým;
,jest zajimavé, že 1 km takového bočného údolí vyžaduje asi dvojnásobného nákladu pracovního, jako hlavní údolí VIta vy samé, co lze odůvodniti z uvedených úzkých poměrů. Nevýhody těchto jeví se hlavně
ve větším počtu potřebných fotogrametrických
stanovisek a mechanickém nedostatku
stereoautografu,
ve kterém jest nejbližší vzdálenost
kreslicího hrotu pouze 78 mm; fotogrametrické
protějšky,
které jsou
tudíž bližší nežli 78 m, není možno v měřítku 1 : 1000 vynésti, jest nutno
voliti pro takové části terénu měřítko větší (1: 500) a tuto dodatečně
pantograficky
zmenšiti.
O technických
zkušenostech
přiaplikování
stereometody
za
podobných poměru bylo již ve zprávě *) Ing. Růžičkyv r. 1926 referováno.
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b)

P o s tup

P rI

P r á ci.

Za účelem zhotovení geodetíckého
podkladu
pro fotogrametricke,
a tachymetrické
měření bylo nutno použíti okolních katastrálních
trigonometrů,
z nichž přicházely
v úvahu:
.:l Kalinova,
kde byl kámen,
nalezen,
! Klučenice,:r Maková, .:l Bukovec, kde chyběl kámen, a,
muselo
býti
použito
improvisovaného
signálu,
zaměřeného
firmou
M. Duchoslav.
Aby bylo vyvarováno
eventuelně
větší chybě, vzniklé případnou
nespolehlivostí
některého
z daných trigonometrů
(na př. Maková má
několik věží, u nichž byla střecha předělána.), byla zalozena vlastní síť
interní, vyvozená ze dvou měřených základen a vyrovnana
podle rovnic
těmito základnami,
podmíněnými
jako řetězec trojúhelníkový.
Jako hlavní řetězec trojúhelnikový
byla vyvolena řada pěti trojúhelníků
o průměrné
délce 700 m, tvořených
triangulačními
body 71,
74, 82, 103, 90, 96, 93. Vyrovnání
řetězové
bylo provedeno
vzhledem
k měřeným délkám stran trojúhelníkových
71 ~74
a 90~ 93. Při tom
byla základna 71~74
přímo měřena ocelovým pásmem a'strana
90---93:
trigonometricky
odvozena z přímo měřené strany 24-- 25. Délka jížnější
záklarlny
obnášela
před vyrovnáním
479.341 m a po provedeném
vyrovlrání 479.370 m, délka severnější
základny
90~ 93 byla před vyrovnáním
740.495 m a po vyrovnaní
740.464 m.
Z této sítě pěti trojúhelníků
byly
vypočteny
veškeré
ostatní
triangulační
body a fotogrametrická
stanoviska,
v celkovém počtu 121
(včetně 34 fotostanic).
Aby mohla býti celá síť azimutována
a do katastrálního
systému
vpravena,
bylo nutno určiti tři body vlastní sítě zpětným protíná ním
z okolních trigonometrů
(body 120, 88 a 82) a převésti směrníky těchto
stran, získané takto přímo z původních
katastrálních
trigonometrů,
na,
celou ostatní samostatně
měřenou a vypočtenou
řetězcovou
síť. Trianglllačním zhušťováním,
větším dílem protínáním
postupným
byly pak
vypočteny
všechny
ostatní
triangulační
body a fo to stanice.
Do sítě
byly pojmuty
též koncové
body říčního polygonu
o měřených
stran
(body 1 až 48), kteréžto
strany byly průměrně
120 m dlouhé.
Tento polygon byl vyrovnán
délkově i směrově vzhledem ke zatriangulova,ným
koncům, při čemž byla středni
chyba 0'028 m, což
znamenalo dostačující
přesnost se zřetelem na účel práce. Říční polygon
sloužil hlavně k odvozováni
nadmořských
výšek všech triangulačních
bodů, protože byl znivelován
z fixních bodů u jednotlivých
knometrových kamenů 98, 99, 100, 101. Mimo to má říční polygon zvlášť sloužiti ku přesnému
umístění údolních
profilů dodatečně
firmou ZárubaPfeffermann.
Triangulace
a polygonisace
byla provedena
dvěmi theodolity
typu
Heyde -;- Drážďany s dělením sexagesimálním
a jedním fototheodolitem
firmy Zeiss - Jena s dělením centesimálním,
což zkomplikovalo
ptáci
hlavně při vyrovnání
měřených
úhlů.
Práce fotogrametrickě
byly provedeny
měř. komorou
Zeissovou
o ohniskově
délce 192'61 mm starší konstrukce
a vyhodnocení
bylo,
provedeno
ve stereo auto grafu
syst. Orel-Zeiss
v místnostech
fotogrametrického
oddělení V. Z. Ú.
c)

Z a měř

ená

p Io c h a.

Celková plocha, ktera byla fotogrametricky
a tachymetricky
zaměřena, obnáší 221 ha včetně plochy řeky Vltavy a obsahuje výškově
vyměřenou
plochu zpravidla až do nadmořské
výšky 360 m, místy i až,
přes 400 m. Plocha až do výše 360 m jest započitatelná
:.c:azhora uvedený
jednotlivý
obnos za 1 ha podle dodatečného
ujednání a obnáší 178'3 ha,
což se rovná peněžnímu
nákladu
80.235 Kč.
O rozšíření
výškového
rozsahu
z původně
projektované
výšky
020 m až do výšky 360 m bylo bohužel rozhodnuto
min. veř. prací teprvedodatečně
po uk-ončení polních
prací fotogrametrických,
totiž, kdyt
se fotogrametrické
odděleni již nacházelo
na zimních pracích v Praze
a vojíni. přiděleni jako figuranti,
se již ke svým plukům navrátili.
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Jinak by bylo bývalo
možnc několik
partií v tomto vyssml
pásmě, které byly větším dílem zalesněné, podrobití přesnějšímu vyměřování tachymetríckému,
což jest vždy možné, dokud se nachází
pracovni oddělení ještě na místě měření; dodatečné měření a doplňováni polních prací v zimním období bývá spojeno se Zllačnými obtížemi
hlavně co se týče získání vojínů-fígurantů
a z jiných důvodů.
Celý elaborát fotogrametrický
1: 1000 byl zmenšen do měřítka
1 : 2880 fotografickou
cestou a zhotoven soutisk všech listů toku řeky
Vltavy po délce přidělených kilometrů říčních.
Co se týče grafického souhlasu zmenšeného grafického elaborátu
fotogrametrického
1: 2880 s katastrálními
mapami dotyčného
území,
nutno podotknouti,
že říční úsek 98 až 100'5 sestává z několika obcí
katastrálních (Příbram, Sedlčany, Zlákovice Orlické, Zlákovice Zbenické,
Milovice, Horní Chlum), které, jak bylo zjištěno, nesouvisel.'" správně
mezi sebou, a byly též mezi sebou odděleny
řekou Vltavou, kdežto
měření fotogrametrické
pojímá správně a přesně oba břehy řeky Vltavy.
Bude nutno při grafickém porovnání
obou substrátů
přihlížeti
k souhlasu pouze v jednotlivých
detailních partiích, které právě přicházejí .v úvahu.
Celkem lze podotknouti,
že fotogrametricke
v,YI:Ili:řováni v tomto
úseku Vltavy bylo přesné a hospodárné a že dokázalo
znova velký
význam vodorovné
stereofotogrametrie
pozemní pro pořízení technickýeh plánů ve velkém měřítku.

R é s u m é. Les travaux
stéréophotogrammétrique
au bord du
·f1euve de la Vltava en 1926-27. Le Serviee Géographique de l'Armée ft
Prague a continué *) le mesurage de la vallée de la Vltava (longeur
:2'5 km excl. les vallées affluentes). Les travaux en terain ont durés 53,
ceux-ei de bureau 142 jours. Pour les opérations
photogrammetriques
en teTra.in on se servit du photothéodolith
de Zeiss (aucien modele)
f= 192'61 mm, pour la triangulation
detaillée du théodolith de Heyde
et de Zeiss. La surface de la partie relévée par la stéréophotogrammétrie terrestre en éehene 1 : 1000 eontient 221 km.

Vládní návrh zákona v organisaci zeměměřičských prací.
Senátu národního g,hrO'llláJžděnípředkládá ministerstvo
veřejných prací osnovu zákona o organi,saci zeměměřičských
prací, tisk. Číis.518 z roku 1927. Osnova tato má nesporně, velikou
dllležitost pro v.~ecky zeměměřiče a bylo by záhodno, aby se
'O. ní odborné spolky vyslovily.
Dne,šní organisace služby zeměměřické není snad ideálni,
není jednotná, neboť o základních pracech - triangulaci a
přesné nivelaci - jak je osnova U'vádí, rozhodují ministen~tvo
financí
a národní
obrany
a od ruku 1920 také minister.stvo v e ř e j n Ý c h p r a c í. Ministerstvo fi.uancí nepubHkuje nic,
v .m1n. nár. obrany vydává voj. zeměpisný ústav každoroč,ně
zprávu o svých pracech,. takže zá.jem je udržován i buzen.
Osnova zákona .juje
d053vadní částečnou agendu
přesné
nivelaee
v.minis,t(H6tvu
veř. prací s triangulační
kanceláří
z ministerstva.
financ·í
(§ 5)
v n()vé odděleni v mini,ster.
v0řejnýc,h
prací. Ale ne~;ý:ká seúkladnie'h
pr3C'i triangttlaěních a přesné nivelace,
-} Vcm- Zerněměfiěský

Vě·stníl(

1926
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které zůstanou v ministerstvu
nár. obrany.
To· je snad
trochu máLo z té mga,nisace, kterou zákon slibuje,. Neboť v § 2,
oďst. 6. pra,ví výslovně, ž:epla.t.ípro civilní odvět;ví s,tá,tnísprávy.
Zdálo by se výhodným spojiti triangulace i prec1sní nivela.ce do jednoho :ministel1sltva,leč do kterého? TaM'e se zdá,
že zůsitane při starém.
Jako pokrok mohlo by ,se vítati, že v § 3 z.řizuje,se státní
zerněmě,řická rada jako poradni sbor při minis,terstvu veře1jných
prací pro tec hni Ci k é z áJ lež i t o s t i, tím jsou ovšem mezi-národní vědecké zá,ležitosti vyloučeny z její pŮtsobnosti. Leč
dooela macešsky se k tét,o radě chová předloha., neboť stanoví
jen č,leJ1Š,t,ví,
náhradu: cesto,vních výloh a slibuje ostatní ve vládním na,řízení. To jeo:pět trochu má,lo, Když zákon neříká" CO' je
povinností její dělati a jakou hude, mít,i působnos,t.
Rada se usnese a ministerstvo bude děla,ti to, co uzná.
samo za vhodné. Tedy ani toto mnohoslibné ustanov-ení § 3 při
bližším zkoumání neslibuJe nic mimořádného, nepřináší organisační zisk.
Tak zbývá jen uvažova.ti, že ministr financí dal nejvážnější
část své technické agendy kat,astrální v ohěť pokusům, o nichž
nelze říci, že mohou zlepšiti dnešní stav organisace zeměmě·řickych prací.
§ 1.
Veškeré technické zeměměřické práce, placené nebo podporované
ze státních nebo jiných veřejných prostředků, buďtež prováděny jednotně podle pře d p i s ů, které vydávati pří s I uší mIn i s t e r s t v u
v e ř e j n Ý c h p r a c í v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady p()
slyšení státní zeměměřické rady, zřízené podle § 3.

§ 2.
Ministerstvu ve ř e j n Ý c h p r a cíp ř í s I uší dále:
a) sjednotiti, zpracovati
a vésti v patrnosti
dosavad pro \' eden é t r i a ng-u I a c e a n i vel a c e, vyjma nivelací podrobných;
b) prováděti
a dokončiti podle pracovních prog-ramů, sjednanýckse zúčastněnými ústředními úřady, základní zeměměřické práce (triangulace I.-IV.
řádu a přesné nivelace), potřebné pro vybudování jednotných sítí, jakož i pro ú čel y vše c h c i v i I n í c hod vět v í státní
správy;
c) studovati nové
měřické
metody,
v to počítaje měřeni
fo t o g r a m e t r i c k á a měř i c k é str o j e, aby jich mohlo býtih08podárně a účelně použito při zeměměřických pracích v § 1 zmíněných.
§ 3.
1. Při min i s t e r s t v u ve ř e j n Ý c h p r a c í zřizuje se p 0rad n i s bor
v technických záležitostech zeměměřických, uvedených
v §§ 1, 2 a 4, zvaný stá tni zem ě měř i c kár a d a.
2. Členy této zeměměřické rady jsou jednak zástupci zúčastněných ústředních
úřadů těmito jmenovani, jednak odborníci jmenovaní
ministrem veřejných
prací - a konečně zástupci příslušných vysokých
škol a vědeckých korporací, jmenovaní ministrem veřejných prací v dohodě s ministrem školství a národní osvěty.
3. Členství ve státní zeměměřické radě jest funkcí čestnou. Členové (náhradníci),
jichž stálé bydliště je mimo hlavni město Prahu,.
mají však nárok na náhradu cestovních výloh.
.
4. Vládním nařízením
vydány budou bližší předpisy o složení,.
působnosti a jednacím řádu státní zeměměřické rady, jakož i ozpůsobu a výši náhrady, příslušející jejím členům dle předchozího odstavce.
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§ 4.
1. Prováděti
technické zeměměřické
práce, vyjímajíc
ony uvedené
\" ~ 2 ad bY, ponechává
se úřadům, ústavům a veřejným korporacím.
2. Tyto úřady,
ústavy
a korporace
jsou však povinny,
~by se zamezilo opakování
prací v předešlém odstavci uvedených,
s d ělovat.i
ministerstvu
veřejných
prací
do konce
ledna
každého roku ony zeměměřické práce, jež hodlají v tom roce provésti.
3. Ú řad y, úst a v y a k o r por a c e v odst. 1. označené, jsou
dále p o v i n n y s dělo vat i v Ý s led k y jimi prováděných
podrobných triangulací
a nivelací
z a v č a s min i s t e r s t v u v e ř e j n Ý c h
p r a c í, aby je vedlo v patrnosti,
a db a I o jejich
je dno t n é h o
zpracovánÍ.
§ 5.
Triangulační
kancelář
ministerstva
financi přičleňuje
se ministerstvu veřejných
prací, jakožto orgán provádějící
příslušné zeměměřické
práce, spojené s úkoly ministerstvu
veřejných
prací tímto zákonem uloienými.
§ 6.
Měřický
personál
ministerstva
veřejných
prací bude se doplňovati z měřických úředníků jiných oborů státní správy po dohodě s phšlušnými
ústředními
úřady. Jen pokud takových
měřických
úředníků
není, lze zmíněný personál doplňovati
z jiné veřejné služby.

§ 7.
Tímto zákonem ZruSU.Jl se §§ 3, 4 a 6 vlád. nař. ze dne 20. ledna
1920, Č. 43 Sb. z. a n. o jednotné organisaci
přesných výškových
mě\'enÍ. Zmíněné
paragrafy
budou nahrazeny
příslušnými
předpisy,
vydani-mi podle § 1 tohoto zákona.
§ 8.
Tento zákon nabývá účinnosti 6 měsíců po vyhlášení
jej ministr veřejných
prací v dohodě s ministrem financí,
národní osvěty, národní obrany, zemědělství
a železníc_

a provede
školství
a

x

V d ů vod
poznamenává:

O

v é zprávě k jednotlivým paragrafům

osnovy se

Dle § 1 přísluší
ministerstvu
veřejných
prací vydávati
normativně předpisy pro zeměměřické
práce, prováděné
státní správou, autonomními úřady a různými korporacemi,
jimž poskytnuta
byla podpora
z veřejných
prostředků,
aby tak docíleno bylo .účelného a hospodárného
provedení
těchto
prací a tím i potřebné látky, jež by tak přispívala
k jednotnému
ucelenému státnímu dílu, nemalé technické ceny, které by
sloužilo nejen zájmům celostátním,
nýbrž i soukromým
potřebám. Tím
Jmvedena bude jednotnost
(standardisace)
měřických
metod, jejich výsledků, strojů i pomůcek měřických a školení personálu:
Toto opatření jest nezbytné se zřetelem jak na značné náklady
osobní i věcné, jež každé měření nyní vyžaduje, tak i na zvýšené požadavky přesnosti,
vyvolané vysokou cenou půdy.
Nastane pak jednotnost
a tím zlevnění při zvýšené ceně získaných
vi'sledků a docíleno bude i zrychlení výkonnosti.
To jest základem organisační
správy.
V § 2 jest vytčena další působnost ministerstva
veřejných
prací
y jednotlivých
oddílech zeměměřické
služby, sjednotiti
zák Iad y
g e o m e t r i c k é, jako bezpodmínečně
nutné uspořádání
tohoto důležitého materiálu, bez něhož by technické podnikání
trpělo a nastala nehospodárnost
a chaos - jak již nyní jest patrno.
V odstavci a) jest ministerstvo
veřejných
prací pověřeno soustředěním, zpracováním
a vedením v patrnosti
dosud již vyhotovených
tri:1ngulad a nivelací, vyjma nivelací podrobných.
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V situačních
neb výškových
základech geodetických jest totiž
jen tehdy možný přehled, jestliže tyto jsou soustředěny v jednom
úřadě. Trigonometrické body, jež tvoří společné základy všem situačně
měřickým pracem, musí býti toliko jediným ústředím vedeny v patrnosti, aby j.{aždý úřad, korporace
i jednotlivci mohli obdržeti o nich
vždy rychlé a správné informace. Proto musí býti nyní rozptýlená látka
tímto ustředím sebrána a upravena tak, aby tvořila jednotný celek, jak
toho technický účel bezpodmínečně žádá.
Analogické platí i pro nivelace, jež mohou sloužiti za podklad
různým technickým dílům.
Dle oddílu b) přísluší
ministerstvu
veřejných prací prováděti
další základní práce měřické pro účely státní správy, což jest jedině
účelné, má-li býti již v zárodku vyvarováno chaosu a nehospodárnosti.
Z triangulací
žádají technické úřady údaje až do 4. řádu, které pak
s výhodou upotřebujípři
místních měřeních. Tato okolnost byla vodítkem při volbě uvedeného vymezení. V případech, v nichž by některý
úřad byl nucen se zřetelem na určité okolnosti aneb na zvláštní dispo,ice pracovati v síti třetiho řádu, tu obdrží podklady a pokyny od zmíněného ústředí, čímž bude zaručeno hospodárné provedení a využití jeho
prací a výsledků.
Totéž platí i o přesných nivelacích. Pro všecky technické podniky jest nezbytně nutná jediná základni síť nivelační, náležitě hustá,
aby připojení podrobných nivelací bylo možné bez zbytečných nákladťl
a prací. Jednoty a úspornosti, analogicky jako při triangulacích, docílí
se jen tehdy, bude-li prováděním a zpracováním přesných nivelaci pověřen toliko jediný úřad.
Tímto opatřením bude dosaženo jednotnosti a správnosti, aniž by
stižena byla působnost disposiční neb výkonnost jiných úřadů, korporací, nebo jednotlivců. Působnost
vojenského zeměpisného ústavu pro
základní a jiné zeměměřické práce jím prováděné zůstává nedotčena,
vzhledem k potřebě obrany státu.
V oddílu c) jest ministerstvu veřejných praci uložena povinnost
studovati nové měřické metody, v to počítaje měření fotogrametrická,
<], měřické stroje, aby docíleno bylo rychlého, náležitě přesného a hospodárného provede~í různých zeměměřických prací.
Jest to samozřejmý požadavek, diktovaný dobou, kdy nové ml'řické metody a přístroje se neustále vynořují, rychle pozměňují a zdokonalují. Nelze tu žádati od úřadů, korporací a jednotlivců, kteří jen
příležitostně
měřením se zabývají, jako podružným úkonem, aby měli
nejen úplnou vědomost, avšak i zkušenost o nově zaváděných metodách a přístrojích, anebo aby věnovali určité náklady na jich sledování.
Bylo by to nehospodá'l'né. K tomu úkolu povoláno jest ústředí, vybavené školeným personálem
a vhodnými měřickými pomůckami, aby
s poměrně malým nákladem tyto studie konalo, jich prakticky využilo
a výsledky pak sdělilo s veřejností, anebo jednotlivcům na požádání.
Poukázati
sluší zde na propracování
metody grafické, polygonáhlé, tachymetrické
a jich kombinací, jakož i na nově budované metody měřické fotografie v různých odstínech, z nichž některé potřebují
specielních zařízení pomocných, jako letadel a jiných úprav.
Nová doba žádá vědecké a úsporné vedení práce, standardisaci a
unifikaci. Obdobná opatření nutno uplatniti i v zeměměřictví.
Dle § 3 zřizuje se odborný poradní sbor s názvem stá t n í zem ě·
. měř i c kár
a d a, kterým se má docmti jednak úzký styk zájmových
ústředních orgánů správních, aby byl rychle získán přehled látky stávající a proponovaných prací, jednak úzký styk s odborníky a vědeckým
světem, potřebný pro rychlé a účelné vypracování
návrhů a předpisú
měřických, pro práce uvedené v §§ 1, 2 a 4.
Analogická
instituce byla v bývalém Rakousku "Standige Kommission fiirLandesaufnahme".
V přítomností byla obdobná opatření zavedena neb se o jich zřízení uvažuje i v oněch státech, v nichž zŮí;\tala
organisace
zeměměřické služby nedohotovena.
Ve Francii jeí;\t takovouto institucí
"Commission
Centrale
des travaux
géographiques",
v Německu "Beirat fiir das Vermessungswesen"
a jinde dle potřeby.
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Působnosti zmíněného říšskoněmeckého
sboru, upravené zdejším no.lllěrům, bude asi odpovídati obor činnosti státní zeměměřické rady.
Dle § 4 ponecháno jest provádění a vedení podrobných vyměřování úřadům, ústavům nebo veřejným korporacím pro jich specielní potřeby, dle předpisů, které budou ministerstvem
veřejných prací vydávány dle § 1.
.
Aby se zamezilo případné opakování prací zmíněných v odstllvci
1., ustanovuje se dle odst. 2. hlášení zeměměřických prací do konce ledna
každého roku ministerstvu veřejných prací.
V odst. 3. tohoto paragrafu jest pamatováno na oznamování výsledků triangulací
a nivelací ústředí, jež dle § 2 údaje soustřeďuje a
dále zpracuje.
§ 5 přičleňuje triangulační
kancelář ministerstva
financí k ministerstvu veřejných
prací, ku provádění oněch prací, které vyplývají
z tohoto zákona.
§ 6 upravuje opatření personálu pro zmíněné úkoly ministerstva
veřejných prací.
§ 7 upravuje v důsledku ustanovení předmětného zákona rozsah
platnosti vlád. nařízení o jednotné organisaci přesných výškov.<"ch měření č. 43 Sb. z. a n. z roku 1920.
§ 8 stanoví účinnost zákona 6 měsícu po vyhlášení, aby mohly
býti vykonány potřebné přípravné práce, související s převedením personálu, opatřením místností, převodem úvěrů a pod.
Ke konci se poznamenává,
že tímto zákonem nevzniknou státní
správě žádné zvýšené výdaje, naopak nastane úspora v rozpočtech resortů, pro něž bude základní p r á c e zem ě měř i c k é pro vád ě t i
ministerstvo veřejných prací.
Předkládajíc
tento návrh zákona k projednání doporučuje vláda,
aby v obou sněmovnách Národního shromáždění byl přikázán, a to: v ýbor u tec hni c k 0- d op r a v ním u senátu, a v Ý bor u pro
d op r a v u a ve ř e j n é p r á c e poslaneeké sněmovny, k podání zpráv ve
lhutě eo nejkratší.

Zp~ávy 1ite~á~ní.
Recense.
Dr. Jan Se h u st e r: O jisté transformaci
determinantu
a jejím
užiti na úkol Pothenotův i v mechanice. (Oasopis pro pěstování matema,tiky a fysiky. Praha 1927. Str. 25-36.)
Autor zabývá se v této studii řešením dete,rminantu třetího stupně,
jehož vlastnosti vedou jej k řešení geodetického problému, jaký posun vykoná bod hledaný, určený ze tří daných bodů protínáním zpět, posunou-li
se dané body o malé hodnoty, nebo jinak řečeno, s jakou absolutní chybou
určen je bod hledaný, jsou-li v bodech daných určité chyby. Řeší tuto otázku bez všeHkých omezení oproti jiným řešením téhož problému v geodetieké literatuře
uvOOleným a vyja,diřuje posun boou hledanélho jakožto
funkci posunů a !polohy boďů daných symetrickou
formou k slažitosti
řešeného 'prQblému dolSlti jedmoduchou.
Také uvažuje vliv změn měřených úhlů na bodě hledaném pro jeho
polohu a dospivá ze, své teorie k známým poznatkum o vhodné volbě
těchto úhlů.
- la. M. Oer noc haJ.
Hej d a: Nauka o terénu a jeho zobrazování.
Vyda,l OsI. vědecký ústav vojenský v Praze 1927. V komisi L. Součka.,
Praha, Riegrovo nábře'Ží 6. Krámská cena 120 Kč (pro dustojníky 78 Kč).
Stran 446 Se 330 obrazy, krom mnoha příloh samostatných.
Význační dustojnici-topografové
Vojenského zeměpisného ús.ta,vu,
plukovnik Oernoeh a podplukovník He,jda, zpracovali v uvedené knize za
součinnost,i profesoru Lásky, Pantoflíčka, Šalamona, docenta Gartnera a
jiných odborníků, obsáhlý mate·riál, spadající v obory g,eodesie, kartogJ:a,~ic
a geologie, majice při tom na zřeteli hlavní cíl: vydati clílo, kter", j~k()
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učebnice pro vojenskou akademii podati má důstojníkovi koncentrované
poznatky o ma.p~h a sk iz.zách, případně základ pro průpravu k detailním
praeem topografickým.
.
Z tohoto hlediska pozorováno poda,řilo s,e autorům vypraviti knihu
R výsledkem velmi pěkným, zvlášť uvážíme-li, jak poměrně nepatrnou
měJ-ou věnovala se dosud česká odborná literatura systematickému vypraveni úkonů topografickýc~, svěřO'vaných do převratu p,ersonálu, vybíraIlému výhradně z řad k tomu nadaných důst.ojníků.
.
Ú vod ním i k a pit o Ia m i k hlavnímu tématu knihy, t. j. nauce
() t.errenu a jeho zobrazování, dán jest spisu odborně pedagO'gický ráz. Ve
stati samostatné st.ručně a výstižně načrtnut je vývoj kartografie od dob
nejstarších po naše časy, při čemž vhodně zmíněny jsou význačné práce
C\eské. Další statě vykládají pojmy plán 1), mapa, měřítko, mapa geografická a topografická, dále pojem zeměkoule ve smyslu g-eodetickém, zeměpisných souřadnic a čtvercové sítě, jakož i principy hlavních zobrazovacích metod' geogmfických map 2).
Následující kapítoly líčí význam jednotlivých složek situace a terenu pro vojenskou činnost" poučují o metodá,ch, kterýmí docHuje se z n áz O'r II ě n í 1. v á r 1 i vos tip
o v r c h u (kotování, vrstevnice, šrafování,
těrkování 'atd.) a popisují typíčnost jednotlivých terénních tvarů. Připojené obrazy jsou velmi dobře voleny a zvyšují účinnost psaného slova.
česká terminologie, nově přehlédnutá a, jazykově bezvadná, bude jistě od
nynějška s to odstraniti neuspořádanost
v pojmenování tvarů terénních.
V přidl'Užené stJati stručně je pojednáno o' souvislosti topografie s naukou o složení a stavbě zemské kůry a silách, které ji mění.
Obsažná kapitola o měř e n í v t e r é,n u (základy měřičství též
zvaná) shrnuje základní poznatky pro detailní měření topografické. Měření fotogrametrické je načrtnuto v míře skrovné, aby vojenský akademik
as'poň v nejnutnější ,miÍď'e
by;l orientován o jeho podstatě. Podobně stať o
rozmnO'žováni map spokojuje se s přehledným popisem různých metod reprodukčních. NěkO'lik kapitol věnováno je detailnímu popisu drobných, a]('
duležitych úkonů důstojníka" jemuž čtení map domácích i CIZíCh, užíváni
hu~oJ. zhotovování načrtků a pod. jest naprostou nezbytnoiltí při služebních úkO'nech mírovych i válečnych.
Dilem Oernoch-Hejdovým
konečně získali jsme postrádanou
pomůcku, která soustavně zpTacovává ma,teTii, shrnovanou pod pojmem topogra.fjc,kých prací.
Kniha, pěkně typogmficky vypra,vená, s obrazy v textu i zvláštními
přílohami pečlivě volenými, zasluhuje rozšíření i mimo vojenské kruhy,
v první řadě mezi kolegy, a to jak těmi, kdož studují zeměmě'řičské inženýrství. tak i praktiky, kteří topografickými úkony se zabývají, nebo zabÝvati mohou.
J. Růžička.
.
Relazione dimostrativa
dello stato e delt' andamento dei lavori
cada~tali dal' 1. luglio 1925 a,] 30. g-iUg'11I0
19'26. ROillla 1927. (Ministerro
delle .finanze.) Stran 144 velkého kvartového formátu.
Kniha obsahuje zprávu o výkonech, provedených za rok od 1. července 1925 do konce června 1926 pro nový operát katastrální, předepsaný
zákonem z 1. března 1886. Italie při svém sjednocení měla 22 systémů
katastrálních,
od milánského, založeného na síti tri~onometrické
(censimento milanese), z dob Karla VI., až do jednoduchého soupisového. Nejstarší mapy katastTální z milánského katastru byly z roku 1723. Tento
~atastr
nahTazen byl později
katastrem
lombardsko-benátským,
asi
z roku 1830. Začátkem XIX. století byl též zřízen katastr toskánský a
katastr státu papežského. Zákonem z 1. března 1886 zaváděl se jednotný
katastr pro celé království na základě čistého výnosu katastrálního
vy1) Definice p 1á n u je podána takto: Plán je rovinný obraz, podobný
geomet,r,icky horizontální (generalisované a zidealisované) situaci krajiny,
ktera. je plošně menší než 200 km2•
2) Název map 'a je užit též pro katastrální elaboráty měřické, neboť
j<lko celky "jsou vzhledem ku plošné velikosti zobrazených území mapami
geografickými".
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šetřeného vtřiďováním
pozemku dle kultur a tříd. Pro výpočet měló
se užíti cen z nejlacinějších 3 let z periody od roku 1874 do 1885.
Italíe je rozdělena na 69 provincií a generální ředitelství katastru
podává zprávu o pokroku prací.
Nový katastr a evidence jeho byla do roku 1925 zavedena ve
20 provinciích úplně a ve 2 jen částečně. Jsou to provincie Ancona,
Bergamo, Bologna, Brescia, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Forli, Mantova, Massa-Carrara,
Milano, Modena, Napoli, Pavia, Padova, ReggioEmilia, Salerno, Torino, Treviso, Verona a Vicenza.
Celkem je to 3475 obcí, v rozloze 6,838.780 ha, rozdělených
na
14,570.841 parcel, které patří 2,281.331 držitelum. Práce, prováděné v posledním období, jsou v ruzném stadiu a týkají se 44 provincií a byly
v období 'od června 1925 až do června 1926 v hlavních rysech tyto:
T r i a n g u 1 a c e: Provedena pO'zorování úh~u IpifO721.818 ha, p'rove'llieny VÝTločty :trigonome,úrieiké pro 788.812 ha, vY'POOteno trigonom~tric:kýCih bOOů 3488.
Měř e ní: Nově 'Změřeno Hs,tu mapových 42,1.699ha, 541.025. pal'Ceil.
dMe dloplněno listu maJpoových 12.868 ha, 67.950 Ip~l'cel.
V tři ď o evá n í provedeno ve 127 obdch ve výměře 599.9:32ha.
V Ý poč e,t 'p 1 o 'c h :P.roveden IPro rozlohu 124.023 ha, obsa1hujícídl
279.822 :pameJ.
Dne 30. června 1925 bylo v práci: 65 obcí, s výměrou 195.054 ha,
obsahujících 327.588 parcel, náležejících 90.549 držitelum a 30. června
1926 zbylo v práci 19 obci, s výměrou 73.810 ha, obsahujících
63.021
parcel, náležejících 5716 držitelum.
R e p ro dl u k 'c e m.a op: Nově reproduknváno
8294 kusu. Ze, sta.l'_
šíeh map IreprodukovárrlJO 89.199 kusů.
Rek 1a ID a 'e e proti vtřiďovámí: ZilllJ1ei ka.tastráJlní il1Jstmov:lli
reklamace pro 153.862 parc. a předložili úřední ruí:v!rhy IJlII'O 15.400 parcel.
Komise obecni vytdialy vlastní iwzhodln1lJtí'o 200.749 paroolá:ch. Reklamací
OldJvohíJITO 'Pro 1537 pall'cet KOll1ise provinciáQn:í vydllJlyi rozhodinutí pro
685 rpamool.
V uvedených cifrách nejsou obsaženy reklamace proti vtřiďování
pozemků meliorovaných
a protí výsledkům revise kultur.
.'
E v i ,d e 111 ,c e (c'OII1Scrvruzione)zavedena, ve V1Šech pr.ovinciLh•. kdo
HOvý operáJt je proveden a vedle toho vede ,Sle e!videnoe rakouského
krutlllStruv MlelkJto'Vanýtcthprovin~iáclh Fiume, Polia, ~rento, Tri-este, Zara
a v částe0hJ'JlIl'OVÍ1lJC]e
Eeltluna á, Udli:nel.
Vztahuje se tudíž evídence na 3550 obcí v rozloze 7,145.249 ha
se 14,963.504 parcelami, jež náležejí 2,372.788 držitelům.
Evidence pečuje dále o zachování shody, vztahuje se na pětileté
levíse periodkklé, ;na revise kUJltur a Vitřiďováll1Í,na udržování měSitského
katastru zanášením přestaveb a nových staveb, na odhady nemovitosti
pro mimořádnou daň dědickou
po žádostí úřadů berních, na ZllOVUzaměřování změn v městských obvodech a pří důležitých vodních tocích,
na přípravy oro nové reprodukce map, na porady obecenstvu, zástupcům
soukromých i veřejných úřadu a konečně na studie projektu a prací pro
změny territoriáľních
obvodů ..
Dále jsou tabelárně uvedena data o pracích v jednotlivých
provinciích, o rozloze, počtu bodu trigonometrických,
o podrobném měření,
o výpočtu ploch, o pracech vtřiďovacích, reklamačních a reprodukčních
z desek zinkových.
V tabu1káJch n á ok1a >Ci ti ,Eestavoo.o, mnoho-li se za IposleďIlJíclll10 let
věnovalo ročně na práce a ukazuje se, že na práce, prováděné v 69 provinciích, vynaloženo
bylo do roku 1926 úhrnem 448,666.757 lir. Dále
sestaveno tabelárně množství strojů a přístrojů při pracích dle provincií
užívaných a vychází z toho, že v roce 1926 bylo při měření katastrálním
v užívání 163 theodolithů, 824 tacheometrů,
43 Clepsových strojů, 100
sextantu, 73 stolu měřičských,
1165 planimetrů,
115 graphometrd,
a,
2103 drobných přístrojů.
.
K publikaci je přiložena mapa ltalíe v měřítku 1: 1,000.000, ve,
které jsou označena barevně různá stadia prací katastrálních
v j.ednotlivých provinciích.
-?-
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Odborná pojednání

v časopisech.

Zprávy veřejné služby. technické. Čís. 21. Ing'. K ř o v á k: Volba
lm)~ru, rozměru a polohy nové základní trigonometr. sítě. Čs. republiky
])a Besselově zemském
elipsoidu. - Nynější stav činnosti státního pozemk. úřadu co do zapisování přídělů do knih. - Čís. 22. Prof. Sem er á;d: .Práce prvního ruského geodetického sjezdu v SSSR. - Čís. 23. Dr.
P i ~ k ač: Dosavadní výsledky provádění zákona o stav. ruchu. - Prof.
:-;e mel' á d: Malé měřické stroje.
časopis čs. inženýrů. Oís. 20. Ing. B. Krá s n ý: Trigonometrická síť
hlav. města Prahy. - Čís. 21. Ing. Baž a n t: Moravské údolní přehrady.
- Dr. R y š a v ý: Přesná tacheometrie v kata,str. vyměřování. (Pokračování v čís. 22.) - Čís. 22. Ing. Vr ba: Nová úprava studia zeměměřictví
na vys. školác,h technických v RČS. (Dokončení v čís. 23.) - Čís. 23.
Ing. K on ě r z a: Jak oživiti stavební ruch.
Stavba měst a obcí venkovských. (Nově vycházející. Zprávy ústavu
pro stavbu měst při Masarykově akademii práce.) Čis. 1.-2. Dl'. Z i m mIe r: Nutnost úpravy krajinné v oblastech průmyslových a hornických. Dr. Zákrejs:
Upravovací plány města Znojma. - Dl'. Zika:
Ideové
řešení kanalisacel území Velkého Hradce. - Ing. K u b í k: Praktické využ,ití vzdušné fotogrametrie pro plány měst a obcí. - Ing. Van ě č e k:
Stavba, měst a letošJ'.í naše výstavy.
Pozemková reforma. Čís. 8.-9. Úprava služebních poměrů zaměstnallcú S. P. Ú. dle platového zákona č. 103 Sb. z. a n., ze dne 24. července
1926. - Čís. 10.-11. Ing. Raj t r: Technická úprava měřičských elabol'átú pro zaknihování přídělů.
Lesnická práce. Čís. 11. Ing. V. B o h u mil: Sta,vba lesních silnic.
Przeglad miermiczy. Čís. 11. K uch a r z e w s k i : Polské nívelační
stroje ze XVI. století (konec v č. 12.). - No w a k: O úpravě pozemkových hranic v býv. ruském území (konec v č. 12.). - J ach i m o v s k i :
Nomografie v geodesii. Čís. 12. Bit tne r: Halíčské plány katast,I'á1ní jako podklad sítě poygonální. - K I už n i ak:
O oscilaci latí
nivela.ěnich.
Osterreichische
Zeitschrift
fili Vermessungswesen.
Ok 5. Dl'.
S C l~r u t k a: Vektorische DarsteUung der Theorie des Polarplanimeters.
- Ing. Ma r pUl' g o: Diel Bestimmung der Richtungskoeffizienten
nach
der Methode der Tangentendifferenzen. - Ke t tel': Uber den Einflul3 der
Obell'fiachenbeschaffenheit des Papiers auf die Abwicklung an einer Integrierrolle.
Journal des Géometres-Experts fran~ais. Čís. 84. Gén. Ber t h a ut:
Topologie. - Gel o t : Le remembrement en Meurthe-et-Moselle. - H o ut e ~ s: La Photogramétr,j,e, en Espagne. Čís. 85. R. Dan gel': La formule Sa.rron. - P e tří k: Cartographie en Bohéme. - R. D a,n gel': Le
fil ft plomb.
Zeitschrift liir Vermessungswesen. Čís. 21. Ing. Mar ek: Aus dem
Leben des Erfinders Eduard von Orel. - Prof. K I a srn e r: Die Fehlergesetze der Langenmessung. (Pokračování v dalších číslech.) - H. Ma h nk opť: Konektionen der Zeitsignalen von Nauen und Borde,aux-Lafayette.
- IIťg. O ber a r z bal', her: Orthogonale oder polare Messungsmethode im
ullbebauten Gellinde? - Čís. 22. Vo g g: Kannein bebautes Grundstuck
ideel oder nur real nach einer vorhandenen Scheidernauer abgeteilt
werden?
Allgemeine Vermessungsnachrichten.
Čís. 32. Sl', h u I z e: Genauigkeitsootersuchungen
an Rechenschiebern verschiedener Systeme. (Dokonl;ení v čís. 33.) - Bestimmungen uber die Annahme, Ausbildung und
Prlifn'il'g der Anwarter fUr die Laufbahn der Vermessungsobersekretare
bei
oon preul3ischen LandeskulturbehOrden. ~ čís. 34. S a u e r: Was soU aus
dem Grund- und Gebaudekatasterr in Preul3en werden? - Br a n d: Zeitets}XÍ::tnisim Vermessungswesen.
.
Schweizerisehe Zeitschrift fUr Vermessungswesen und Kulturtechnik.
Cís. 10. Ing, C u e n i: Karlengenauigkeit.
(Dokončení v čís. 11.) - Dr.
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Z e II e r: Die Vorschllige fiir eine Landeskarte. - W e r f f e 1i: Tarif fur
Urundbuchvermessungen.
Čís. 12. S c h li I' e I' - K e 11e r: Zum neuen
Tarif fur Grundbuchvermessungen.
lIemiecibas
un Kulturteehnicas Ve stnesis. Čís. 9. B uch hol t z:
První hlavní sezení severní sekce mezinár. fotogrametrické Unie v Rize. Men s in: Úvahy o konstrukci plánů. - D a u g u 1 s: Geomet·r v Polsku.
-- D a u g u 1s: Mezinárodní federace geometrů. - Čís. 10. a 11. B u c hII o I t z: Komparátor g'eodetického ústavu lotyšské universíty pro porovnání dělení ocelových pásem. - Bal t s c h: Úprava pozemků přidělených
bojovníkům. - D a u g u 1 s: Práce úkolové a metrický systém. - Týž:
n úřadech pro úpravu pozemkovou v Rusku.
reo~e3HcT (Geodezist). 1'. 19'27. Čis. 9.) Kr a s o v s k i j: Krugerovy
formule pro výpočet geodetických koordinát. - Týž: Poznámky o novém
teodolitě Wildově ke triangulaci 1. a II. řádu. - Č e bot a, l' ev: Přesný
fotoplán. - Mel n i k o v: Výstavka aviatiky v Paříži r. 1926. - St e pp e:
Zvláštnosti kartografických
prací v Sibíři a na Dálném východě. - Cís.
10: Kr a s o v s k i j: Nový duch závislosti mezi amplitudou a, délkou meridianu. - Ale x a p o 1s k i j: O využití leteckých snimků nerovného povrchu zemského. - L a e m a n: Nomogramy a ostatni druhé pomůcky
pro prác,i stereoplanigrafem. - Pop o v: Určení bodu navá,zaného na trigonometrickou
síť úlohou Potenotovou. - U rm aj e v: Rozměry zemského sfe'roída z ervropských stupňovýeh měření. - Bul aj e vs k í j: Geo(letické přístroje na technické výstavě v Moskvě.
Tijdschrift voor Kadaster
en Landmaetkunde
1927. Čís. rlJnové.
Van R i e 1: O fotogrametrii. Zprávy spolkové a odborné. - Číslo prosincové. Po 1 é e: Referát o zcizení pozemků v Amelandu. - K i e r s :
Tachymetrie ve službě katastrální.

Aerofotogrametrie
na Mezinárodní letecké výstavě v Berlíně 1928
hude míti vyhrazeno samostatné oddělení, které v souhlase se Říšským
svazěn1 pro německý průmysl letecký org-anisovat bude Německá sekce
Mezinárodní společnosti
pro fotogrametrii.
Přípravy jsou již v proudu a brzo budou rozesílány na úřady a
odborníky všech zemí výzvy k účasti na výstavě, která bude se konati
ve dnech 7. až 28. října 1928. Pokud se týče oddělení pro letecké fotovyměřování, bylo by záhodno, by i z čSR. bylo obesláno. Mnoho sicť'
v oboru tom nebylo u nás vykonáno, ale přece jen byly u nás v poslední
čas provedeny práce cenné (Vojenský zeměpisný ústava
fa Ing. Duchoslava), jak o nich Z. V. stručně referoval.
Vystavovány budou v tomto oddělení nejen letadla pro pořízování
snímků měřických, ale různé typy fotokomor, přístroje pro zužitkování
snímků, jako stereo skopy, aparáty
přetvořovací
(odskreslovací), různé
typy autog-rafů, pomocná nářadí pro upevnění komor v letadlech a
příslušný materiál fotografický a pod. Dále znázorněn bude na výstavě
technieký postup prací leteckofotogrametrických,
způsoby snímání a
převedení fotografií vzdušných
v plány a mapy pro všechny možné
účely (ryze měřické, hospodářské, vědecké, technické a vyučovací). Také
prv6tni typy přístrojů z tohoto odvětví, mapy a plány, které razily první
(',estu pokrokům v leteckém fotovyměřování, budou vystaveny, a tak má
býti podán důkaz o významu aerofotometody i pro obor letecký vůbec.
Mezinárodní výstava letecká bude se těšiti jistě velké pozornosti
světa a ch'ápeme proto, že Německá sekce Mezinárodní společnosti pro fotograrnetrii vybízí odborníky všech států k účasti. Veškeré informace podá
Ing. Dr. E. Ewald, Bildstelle d. Pro Ministeriums f. Handel U. Gewerbe,
Berlin W. 9. Leipzigerstratle 2.
Růžička.
VI. sjezd ěs. přírodozpytců,
lékařů a inženýrů v Praze, 26. až
29. května 1928, bude konán na oslavu 10. výročí obnovení samostat
;nMti národa, československého.
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Prvními dvěma sjezdy přírodozpytců
a lékařů ujistili jcifl1e sami
sebe, že jsme probuzení národa, zprvu literární, jazykové, pak politické,
dovršili i po stránce vědecké. Třetím a čtvrtým sjezdem manifestovali
jsme před celým světem, že neumdléváme, nýbrž rosteme :vědecky ve
všech oborech, budujíce, přes všecku nepřízeň politickou, na vlastních
základech. Pátým sjezdem, ještě mohutnějším
než všechny předešU',
v předvečer války, v dusném politickém útisku, rozmnoženi o pracovníky druhé české techniky, uprostřed zástupců všeho slovanského světa,
volali jsme vší svou houževnatou prací po druhé české universitě, kted
nám stále byla odpírána.
A nyní, v desátém roce obnovené samostatnosti
státní, kdy vědecká práce radostně raší v nových vysokých školách: na třech, universitách a dvou technikách, na vysoké škole zemědělské, zvěrolékařské a
montanní, chystáme se znovu k velkému vědeckému projevu: sjedeme
se ze všech končin vlasti porokovat o aktuálních vědeckých problémech
všeobecných, poradit se o dalším programu vědeckých prací i organisaci
vědeckého badání a uvítat milé hosty ze zemí slovanských i ze spřátelené
ciziny.
Zveme tudíž všechny přírodozpytce,
lékaře a inženýry k účasti.
Olenové se hlásí podle řádu sjezdového ke sjezdu přiloženou jll'ihláškou a do jedné z uvedených sekcí.
Olenský příkpěvek jest 100 Kč, 'příspěvek účastníků 50 Kč.
Předsedou organisačního výboru sjezdového jest Dr. E. Votoček,
profesor Oes. vys. učení techn. v Praze, místopředsedy Dr. V. Posej pal
a Dr. J. Pelnář, profesoři university Karlovy, generálním tajemníkem Dr.
F. Kadeřávek,
profesor Oes. vys. učení techn. v Praze, pokladníkem
Dr. A. Veselý, profesor university Karlovy, Praha 1., Masarykovo n:íbřeží 14.
Sekcí sjezdových

jest XXIV. Uvádíme pro technika

I. Mathematika, fysika a astronomie. Předseda:
profesor university Karlovy v Praze.

nejdůležitější:

Dr. B. Bydžovsk~·.

nI. Vědy technické stavební.' inženýrské stavitelství, architektura,
zeměměřičství. Předseda: Dr. B. Tolman, Ing., profesor Oes. v~·s. učení
techn. v
Oes. vys.
techniky
v Praze.

Praze. Místopředsedové:
Ing. J. Petřík, profesor a prorektor
učení techn. v Praze, J. M. K. Šimek, rektor a profesor české
v Brně. Jednatel: Dr. T. Ježdík, Ing., zemský stavební rad:,"
Adresa dopisů: Dr. B. Tolman, Praha 11., Lazarská ul. 10.

VI. b) Geografie, geofysika a meteorologie. Předseda:
Generál
K. Rausch, velitel vojenského
zeměpisného ústavu v Praze-Dejvicích.
:Místopředsedové: Dr. B. Šalamon, profesor Karlovy university v Praze,
Dr. F. Štůla, profesor university
Komenského v Bratislavě. Jednatel:
Dr. 1. Honl. Praha-Bubeneč,
Bučkova ul., Zeměpisný ústav.

Nový docent české vys. školy technické v Brně. Ministerstvo škole
ství a národní osvěty,schválilo
návrh profesorského sboru české vysoké
školy technické
v Brně, aby přednáškami
a vedením cvičení z užité
optiky konstrukce
strojů a skizzování
byl pověřen Alois M a z u r e I"
profesor státní průmyslové školy v Přerově, jako honorovaný docent, počínajíc zimním semestrem studijního roku 1927/28.
'
Autorisaci úl. aut. civ. zeměměřiče získal kolega Ing. Josef KrištMek v Písku. V z d a I s e oprávnění Ing. Boh. Dokulil v Bmě.
.
Právo k užíváni stavovského
označeni "Ing." bylo pl-iznánokol.
R. Ka,puciánovi v Zamberku a R. Rajtrovi v Poličce.
Ze služby katastrální
na Moravě vystoupil kol. J. Vrba. přijay
místo smluvního zeměměřiče u měst. stav. úřadu v Brně.
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Rdžlčka. - Tiskem Polygl'afte v Bl'né.
Nakladatel: Spolek českollovellAktch zeměměflčil v Praze.
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