
v BRNĚ, 1. listopadu 1924.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
V~d>níinspekto~ evidence katast~u v. v.

Josef Mašek.
Jak jsme stručně již oznámili, slavil

v plné tělesné i duševní svěžesti 70. výročí
svých narozenin pan vrchní inspektor ka-
tastru v. v. Josef Mašek.

Narodil se dne 3. července 1854 v Pel-
hřimově v Čechúch. Studoval ve svém
rodišti a v Praze. R. 1872 nastoupil službu
při evidenci katastru v Pelhřimově a byl
pak přeložen~do různých měst českých.
R. 1879 byl poslán služebně do Haliče,
odkudž se vrátil po roce do Prahy. V zimě
r. 1881 konal poprve službu v Brně. Potom
organisoval službu evidenční podle nového
zákona v Bukovině a po skončeném po-
sláni vrátil se r. 1883 do Mor. Krumlova.

Ale ani tam nepobyl trvale, nýbrž vystřídal ještě několik stanovišť,
než se dostal r. 1888 k zemskému finančnímu ředitelství v Praze,
:kdež působil až do r. 1899. V tomto roce byl přesazen v hodnosti
inspektora katastru k zemskému finančnimu ředitelství do Brna. Po
.dalši desítileté úspěšné činnosti, v níž byl povýšen na vrchniho
inspektora, odešel r. 1909 do výslužby.

Rozsáhlou a plodnou činnost vrchniho inspektora Jos. Maška
,dlužno oceniti jako odbornou, národně buditelskou a učitelskou.

Jako odbornik Mašek ovládal službu evidenčni do nejmenších
podrobností a jsa zároveň nadán organisačnim smyslem a maje také
již organisační zkušenosti, dovedl ji v mnohém zdokonalovati. Jeho
poslání do Brna tehdejšim ministrem financí drem Kaizlem bylo
právě jen oceněním jeho vynikajících odborných znalostí a organi-
.sačních schopnosti, poněvadž v politickém přesvědčení oba se
rozcházeli.

Tehdejši poměry v,moravském katastru byly úplně rozhárané,
jak věcně tak osobně. Ukol, kterého se měl mladý energický muž
podjati, nebyl nikterak snadný, povážíme-li, že úředníci evidenční
byli z 75% Němci a představení také Němci. Než úsilí Maškově
podařilo se zdolati všechny překážky, takže moravská evidence
katastru stala se záhy pod jeho vedením vzornou.

Vrchní insp. Mašek přišel do Brna právě v témž roce, kdy
byla zal{)žena naše česká technika, ústav, kterému bylo velmi
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nesnadno konkurovati se starými a dobře zařízenými vysokými
školami. Bylo třeba příznivců a pomocníků. A mladý zeměměřičský
dorost získal právě ve vrchnim inspektoru Maškovi největšího
zastance a podporovatele. On to byl, ,.jenž umístil dosti tehdejších
absolventů do atátních služeb evidence katastru přes odpor svých
představených. Podařilo se mu stlačiti německý živel úřednický
na pouhých 22 %! V té příčině získal si svou otcovskou péči
o náš dorost zeměměřičský na Moravě neocenitelných zásluh.
• Vrchní inspektor Mašek byl vždy rozhodným a uvědomělým
Cechem. Již v Mor. Krumlově stál v popředí čeSkého života a
přičinil se o záchranu tamní občanské záložny. V ostatních svých
působištích pokračoval neúnavně v této své činnosti. Nejvíce ji
však rozvinul v Praze, kde jako člen českého klubu se stýkal
s vůdcem národa drem F. L. Riegerem a čelnými osobnostmi. Po·
smrti dra Zeleného stal se i redaktorem "Hlasu národa".

V Brně byl téměř 20 let členem výboru Družstva Národního-
divadla a ve sMrkových dobách jeho svědomitým a horlivým po-
kladníkem. Dále byl jednatelem moravského odboru Národnl rady
české a j. v.

Odborná zdatnost Maškova a jeho zásluhy o odbor země-
měřičský byly oceněny r. 1902, když byl povolán za honorovaného·
docenta z Nauky o rakouském katastru a knihách pozemkových
a za člena zkušební komise pro státní zkoušku zeměměřičskou.
V tomto akademickém úřadě setrval až d') školního roku 1913/14,
kdy nastala nová úprava studijní osnovy.

Vrchní insp. Mašek jako učitel akademické mládeže podávat
dokonalý přehled služby katastrální a jeho přednášky byly ·dobrým
úvodem pro praktickou činnost evidenčniho úředníka.

On prožil ohromný kus historie v evidenci katastru, ba sám ji
také tvořil. Tvořil ji na místě vedoucím, stále jsa si vědom svých
povinností k utlačovanému národu.

Nechť žije zasloužilýjubilant v hojném zdraví ještě dlouhá léta!

o nutnosti podpot'y studia a pt'axe
fotovyměřovací.

Ing. J. Ril.žička.

Stupeií, na němž věda fotogrametrická v Clzme se na-
chází, žádá, abychom ve svém státě hledali zpťlsob, kterým
přispěje se nejen ke všeobecné orientovanosti o podstatě a hod-
notě výkonů fotoměřických, ale aby nastoupeny byly· i cesty,
které povedou k širšímu vnikání a užití této metody v pracech
čs. t'echnika. Bylo by věru nekritickým, kdybychom se odváWi
dnes říci, že bylo dosti vykonáno: vždyť sotva jsme dosáhli
výsledkťl v propagaci a stojíme stále ještě před počátkem akcí,
které fotogrametrii učiní předmětem opravdového zájmu všech
kruhů technických a zvláště geodetických. Proto je třeba. další
soustavné a urychlené součinnosti všech činitelů, v jichž pra-
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covní sféru předmět tento zapadá, aby mohl býti vytvořen kruh
opravdových pracovníků co nejdříve a abychom v republice
náskokem získali v tomto oboru onu posici, která v cizíně byla
dosažena.

Hlavním činitelem, zaručujícím zdárný rozvoj, je v y-
bud o v á n í s pec i á In í h o s t u d i a, jež by technikovi po-
skytlo řádnou teoretickou průpravu ; k tomu pak úzce se rlruží
Ín O' ž n o s t p r a k t i c k é čin n o s ti, která přivede jej teprve
na pole samostatného badání, k vynálezům a soutěžení s I)stat-
ními fotogrametry kontinentu. Neméně významným a žádoucím
bude z výš e n í z á jmu li s tře dní c hor g á n ů v e ř e j n é
spr á v y, které jsou vybaveny pravomocí a též přímým vlivem
ku podpoře akcí a pokusů v oboru fotovyměřování, provádě-
ných vzhledem pro potřeby technického podnikání i pro cíle
ryze vědecké.

Pokud se t e o ret i c k é stránky týče, musíme si otevřeně
přiznati - srovnávajíce současné projevy vědeckého života
fotogrametrů ciziny (Francouzll, Němců, Italů, Angličanů aj.) -,
že dosud nebyly položeny u nás pevné základy pro účelné
pěstování této složky geodesie: nemáme dostatečné a hodnotné
literatury odborné, která by v českém jazyce usnadnila inter-
esentu studium látky dle moderních zku1íeností. Třeba však
přiznati, že v době předválečné několik jednotlivců zasloužilo
se velmi o českou literaturu fotograffi0trickou (ku př. Novotný,
dr. Pantoflíček). Prohlížejíce kompendium Miiller - Novotného,
psané v době, kdy ještě fotogrametrie měla menší význam pro
praxi vyměřovací a kdy ekonomická stránka je-jí poměrně ne-
mnoha zkušenostmi byla prokazována, loyálně oceňuieme snahu
autora, který věnoval tomuto oboru kapitolu značně obsažnou.
Tím projevil také nepřímo, nehledě k (~etným poznámkám tex-
tovým, názor vědátora o ceně nauky, již přisuzoval v budoucnu
velký význam a rozvoj.

Avšak dílo, psané nedlouho po PuHrichově vynálezu ste-
reofotogrametrie, nemůže dnes čs. technikovi sloužiti jako úplná
pomůcka studijní, neboť právě od té doby podstata fotogra-
metrie značně se změnila. Proto nenajde tu interesent poučení
o automatických přístrojích (autograf, stereotopometr, auto-
kartograf, stereoplanigraf, fotokartograf a j.), nemůže z něho
studovati metodu leteckého fotoměření a utvořiti si plnou před-
stavu o principech dnešní fotogrametrie, aniž získati názor o
ekonomii a výhodnosti těchto moderních úkonů měřických.

Novější naše odborná literatura omezena jest na menší
pojednání speciálního či všeobecného rázu, ale do potřebného
rozsahu a hloubky se nedostala. Je příznačno, že do nedávna
nebylo možno českým pojednáním poučiti se o principu a funkci
Orelova stereoautografu, jehož první model roku 1909 zhoto-
vený, vyvolal rozruch v řadách techniků celého světa a kterým
zaručena úspornost a 'rychlost měření fotogrametrických Tllě:'ou
svrchovanou.
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Musíme tudíž otevřeně si přiznati, že velká mezera v lite-
ratuře naší ztěžuje citelně snažení jednotlivce, hledajícího pří-
stupným způsobem odborné vzdělání. Netřeba se proto ani
diviti, že náš technik žije v neznalostech takřka základních
poznatků a pouček fotogrametrickýeh, a že v důsledku toho
nebývá schopen, jsa dotázán o úsudek, podati nějakou infor-
maci, tím méně pak kriticky zkoumati zprávy o novotách a
objevech z fotoměření pozemního a leteckého, jichž přítomná
doba jest plna.

Nabývá proto v dnešní době pro teoretický výcvik jedi-
nečného významu ž i v é s lov o, přednášky vysokoškolsk0ho
učitele, které třeba hluboko založiti, aby rozsah poznatků a
zkušeností, nabytých i v poslední době, mohl býti předán po-
sluchači uspořádaně, metodicky a ve zhuštěné formě. Oceňujeme
proto v tomto ohledu snahy vys. škol technických a vys. školy
zemědělské (která zatím loňského roku zavedla samostaf,}lé
přednášky z oboru fotogrametrie), projevené v návrhu učební
osnovy na reformu studia zeměměřického, kde na zřízení této
discipliny bylo pamatováno. Uskutečnění návrhu ve včasné
době popřevratové, bylo by nás postavilo ve fotogrametrii na
pevnou vědeckou basi a dosažen stav, jaký je v Rakousku,
Francii a Německu, kde dokonce dle zpráv prof. Ewalda před-
mět tento v omezeném rozsahu i na některých středních školách
odborných jest již zaveden. Podání vysokých škol technického
směru podpíraly houževnatě i organisace zeměměřické, když
po převratu vyprácovaly svůj návrh učební osnovy pro osmi-
semestrový odbor zeměměřický. Dle tohoto návrhu byly pro
fotogrametrii určeny dvě hodiny přednášek v semestru zimním,
jedna hodina přednášek a dvě hodiny cvičení v semestru letním.

Vykonali tedy zástupcové vědy a praxe mnoho z toho,
co v moci jejich bylo, podáním návrhů, které již tehdy byly
naléhavé a odpovídaly potřebám výchovy dorostu na vys. ško-
lách technických. Bohužel dobré tyto náměty nerealisovalo
ministerstvo školství, ač uplynula řada let. Ponechávajíc ne-
rozřešenu reformu studia zeměměřického, zdržuje tím vlastně
zavádění potřebných disciplin, ke škodě vědy i praxe a celého
našeho vědeckého pokroku, takže ve výkonech fbtoměřických
jsme odkázáni stále na cizinu.

Uvážíme-li k tomu, že z pedagogických důvodů předmět
tento byl v návrhu osnovy studijní určen pro 4. ročník nového
odboru - pak, nestane-li se náprava -, jest zřízení přednášek
zmiňovaných na neurčito odsunuto. DiUežitý tento obor, který
za šest poválečných let tolik se rozmohl, že nejen v tisku od-
borném, ale i v laických listech s oblibou jest diskutován, zůstal
by nadále málo zakořeněn v pťldě českých technik. Proto jest
odsunování reformy studia zeměměřického největší příčinou
toho, že absolvent jejich jest bezmála odsouzen státi opodál
rozmachu fotoměření. Kdo vezme na sebe zodpovědnost za tento
stav a škody, které tím česká věda a praxe utrpěla?

Chtějíce aspoň částečně odpomoci této neutěšené situaci
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v oboru fotovyměřovacím, věnují nyní vysokoškolští učitelé ve
svých přednáškách geodetických větší počet hodin této nauce,
aby tím umožnili posluchačům seznati aspoň nejnutnější zá-
klady její. Že náhražkový způsob ten jest nedostatečný, tomu
zřejmě nasvědčuje dříve naznačený návrh studijní osnovy příš-
tího odboru zeměměřického. Ale i počet týdenních hodin před-
nášek a cvičení v návrhu tehdy proponovan}Tch jest malým,
neboť od převratu zaznamenává fotogrametrie veliké rozšíření
poznatků, a to hlavně v praxi fotoleteckého měření *).

J e s t pro t o stá Ie k r a j n ě n a Ié h a v Ý m bez o d-
k Ia d n é z a v e den í s a m o s t a t n é d i s c i p Ii n y o f o t 0-
měř e n í nač e s k Ý c h vy s. š k o Iá c h tec hni c k Ý c h, a
t o v r o z s a h u vět š í m, než o h s a h o val y p ů vod ní n á-
vrh y. Jen tak může se dostati posluchačstvu ucelených a
hlubokých poznatků odborných a získá se teoreticky škol.:mý
dorost, který bude schopen, by ve vědě té s úspěchem pracoval.

Pro uvedení do p r a x e fotovyměřovací a nabytí mlllllna
zkušeností je nutno, aby posluchači ve cvičení měli příležitost
zacházeti se stroji a konati aspoň drobná měření v poli a jeho
výsledky zpracovati graficky. Tak naqyli by slušného názoru
o jádru praktické činnosti hned během studií a mohli opatřiti
si ucelenou představu o výkonech fotogrametrie. Při tom ovšem
bylo by třeba splniti jednu podmínku: u vol nit i z nač n é
do ta c e, aby nejnutnější pomůcky a aparáty pro polní práce
mohly býti ihned zakoupeny. Nákupem některých automatic-
kých přístrojů (autograf, planigraf, autokartograf) pro sbírky
usnadněno by bylo jejich 'studium a poskytnuta potřebná prů-
prava pro praxi i vědecká badání. Finanční otázky neměly by
býti překážkou v budování učeliště fotogrametrického. Civilní
svět technický má nárok na to, aby výchova dorostu byla do-
konalá, neboť tím podporuje se nejlépe vznik okruhu zájemníků
pro práce toho druhu.

Pokud vys. školy technické podobných přístrojů míti ne-
budou, jest tu pro z a tím výpomoc od ústavů, které v Č. S. R.
pro praktickou činnost fotoměřickou jsou zařízeny. Je radostno
poukázati na příznivý tento moment, ale zní to dosti paradoxně,
pravíme-li, že máme v Č. S. R ústavy pro praktické pěstování
fotogrametrie, ač o řádnou výchovu potřebných sil dosud po-
staráno není. Fakt ten je velkého významu, neboť zřízením
takových ústavů postupně přicházíme k jistému osamostatnění.
K ústavům těm počítáme: Voj. Zeměpisný Ústav, odbočku
N. V. Maatschappij voor Landopmeting den Haag Holland
v Praze IV, U Brusky, vedenou Ing. Duchoslavem a nejnověji
společnost Autokartograf v Praze II, Na Florenci.

*) Po vrsazení čHnku se dovídáme o chVAlném kroku pražské vys.
školy speciálmch nauk, kde při geodesii supluje fotogrametrii leteckou náš
spolupracovník kol. P.otužák. POZD. redakce.
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V. Z. Ú., jehož velitel gen. Rausch zasazoval se s por.)z-
uměním o zavedení fotogrametrických měření k účelům vo-
jensko-technickým, počal organisovat roku 1922 při topogra-
fickém odboru za vedení pluk. Hlídka oddělení, kde činni jsou
kpt. Peterka a ndp. geom. Juračka. Oddělení koná práce pro
účely ústavu a od roku 1923 má k disposici stereoautograf.
S velkou ochotou vychází se každému vstříc, kdo za studijními
účely neb s podněty na jmenované oddělení se obrátí. Tomuto
vojenskému prostředí patří zásluha, že praktická fotogrametrie
zakotvila na české půdě a lze si slibovati cenné výkony pro
účely topografické a očekávati od něho zkušeností, které také
budou ve prospěch civilních kruhů technických.

Odbočka Ing. Duchoslava podobně jako V. Z. Ú. věnuje
se prozatím praxi pozemní fotogrametrie, užívajíc přístrojů fy
Zeissovy. Její práce, konané pro min. veř. prací v povodí Vltavy
(Bučilské proudy) a v Akna Slatině, nasvědčují, že uvedla se
velmi dobře, neboť přinesla ryze technickému ministerstvu plá-
nový materiál velké ceny. Obchodní společnost Autokartograf
disponuje strojem firmy Heydeovy téhož jména a koná přípravy
k měřením fotoleteckým, jak v Č. S. R., tak i v cizině. Jsouc
ustavena v létě tohoto roku, zařizuje se teprve, ale zamýšlí
v brzké době konati práce dle metody prof. Hugershoffa.

Z uvedeného plyne, že máme již v našich poměrech vh·)d-
nou příležitost poskytnouti posluchačům výhled do praxe pod-
niků fotogramétrických a exkursemi do zmíněných ústavů také
umožniti jim přímé seznání automatických strojů a zacházení
s nimi. Jsme tedy dnes již tak daleko přípraven i, že s praktic-
kým podnikáním by mohlo býti začato. Avšak aby rozvoj prak-
tické činnosti se mohl díti patřičným tempem, je právě potřebí
teoreticky obeznámeného dorostu českého, který by svými zna-
lostmi mohl býti v praxi dobře zaměstnán a později dodával též
impulsy k důkladnému zkoumání upotřebitelnosti a výhod
metod fotoměřických, které jsou již v užívání, k úpravě pH-
strojů dosud upotřebovaných, k dalšímu zlacinění a zdokonahmí
úkonů fotoměřických atd.

Výsledek předchozích úvah jest tento: Poněvadž disp,)-
nujeme již v republice některými (a to nejnákladnějšími) stroji,
které vůbec podmiňují zdárné pěstování fotogrametrie v praxi,
jest krajně naléhavým organisovati odbornou teoretickou pnl-
pravu na vysokých školách technických, a to tím způsobem, že
bezodkladně zřídí se samostatná disciplina o fotoměření po-
zemním a leteckém. Tak jedině lze docíliti h arm o nic k é h o
po m ě r u p r a x e k t e o r i i a vytvořiti prostředí opravdu po-
volané k řešení mnoha otázek, spjatých s výkony zeměměřiče,
inženýra dopravního, vodohospodářského a lesního, topografa
i architekta.

Proto také jest si přáti dalšího porozumění věCi nejen
v kruzích, které jako representanty věd technických považu-
jeme, ale i u činiteh1, řídících chod státní správy: .Te třeba
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ochoty a dobré vůle ministerstva školství a národní osvěty, aby
hlas vys. škol a organisací technických po reformách byl slyšán;
je třeba další podpory ministerstva veř. prací, které již živý
zájem o výkony fotogrametrické zadáním prací firmě Ducho-
slavově projevilo; je také třeba, aby ministerstvo železnic po-
mýšlelo na zmíněná měření pro projekty a rúzné studijní účele.
Leží jistě ve vlastním zájmu ministerstva financí, aby nové
metody fotoměřické, v cizině zkoumané a oceněné, mohly b)-ti
i u nás uváženy, případně užity. Příklady jiných států, k nirnž
i Japonsko dlužno počítati, buďtež nám směrodatny: mravní
~ hmotnou podporou zdaří se vlastním dorostem dosíci ve foto-
měření úspěchů, které budou české vědě ke cti a veřejným po-
třebám na prospěch.

Lásk6v unive~sální tacbymet~ V p~ovedení
Rostově. (Patent Láska-Rost.)

Prof. Dr. Ing. AI. Tich)'.
(Dokončení.)

Dalši pozornosti zasluhuje lať. Má-li obvyklé dělení centi-
metrové, pak není možno na ní spolehlivě odčítávati na každou
vzdálenost a jak známo, pro vzdálenosti větší jest čtení nejen
<>btížné,nýbrž i dosti nepřesné. Proto na př. Ant. Tichý upustil
od lati centimetrové a přešel k lati log a r it hm i c k é, podobně
Fr i e dr i ch sestrojil si zvláštní lať se záměrnými značkami, asi
po 50 cm vzdálenými.

Uvážíme-li všecky tyto okolnosti, můžeme říci, že L á sk ů v
tachymetr v dosavadní své původní konstrukci má - předpokládajíc
malé úhly výškové a - tutéž přesnost jako všecky ostatní ob-
vyklé tachymetry.

Prof. D ok u 1i1,který jej vyzkoušel na rozsáhlejším měřeni 1),
shrnuje své zkušenosti asi v tomto posudku: Určování polohy
detailních bodů výškových tachymetrem L á sk ov Ý m jest je dn o-
d uch é ary c h Ié. Vodorovná vzdálenost a relativní výška vy-
cházi téměř bezprostředně bez velikého výpočtu a bez pomůcek
ihned v poli. Dociluje se veliké úspory na práci polni i kan-
celářské oproti obvyklým metodám, jež však nepředčí stroj
L á sk ů v co do přesnosti.

6. Návrhy prof. Aubella. - V uvedeném kritickém
pojednáni prof. A u b e11 činí pozoruhodné. návrhy na zdokonalení
Láskovy původní konstrukce. Předně tedy na zlepšení výpočtu
stupnice indexové (rovnice 14., však A u b e11e ID odvozená docela
jinak nežli v tomto pojednání). Dále, aby nebylo třeba otáčeti
okulárovým mikrometrem, aby postup zaměřování a výpočtu byl
stejný jak pro +a tak pro -a a konečně, aby 5. čárka na
indexové stupnici byla jenom .led n a, t. j., aby kladná i záporná
část této stupnice bezprostředně souvisely.

Za tou příčinou doporučuje bráti dříve uvedené úhly podle
obr. 13. .

1) Ing. Dr. Th. Dokulil, Das Universaltachymeter Patent Láska,
Rost, Vídeň r. 1906.
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Za takových předpokladfi vychází

'l/J" = 00" rcos2a (1 - tg laj) + tg 00 ~ sin 14al],

čili n=5cos2a(1-tgJaj)+ ~ tgoo.sinI4al. (15)

Podle této rovnice má se nanésti stupnice v záporné části. Roz-
díly v diIcích oproti rovnici 14. jsou nerozeznatelny pouhým okem.

Vzorce pro výpočet vzdálenosti a výšek nabývají pak také.
jednotného tvaru a znějí:

D = 100(Lh - L.) }
h =-+100(Lp-L.) (16)
VB= VA+i+(-+h)-L.

Když by byla konečně rozřešena i otázka nejvhodnější
úpravy lati, patřil by takto zlepšený tachymetr Láskfi v k nej-
lepším a nejpřesnějším samočinným tachymetrům vůbec.

Stroj tento zasluhuje: tedy rozhodně zájmu a pozornosti
veškeré technické veřejnosti čsl. Bylo by si přáti, aby výroba jeho
byla znovu obnovena, však u některé domácí firmy, pokud by to
podmínky patentní připouštěly. Bylo by třeba také zavésti stroj
jako speciálně český do naší technické praxe a sestrojiti jej
výhradně jako tachymetr. Výborný přikladmámenaHammer-
Fennelově stroji. Láskfiv byl by však nejen' přesnější,.
nýbrž p oho dlnější a vý k onněj ši.

Résumlf: M. Ph. Dr. V. Láska, professeur ft l'Université de Charles IV.
a Prague, proposa en 1905 environ un nouveau type de tachéometre auto-
réducteur en se servant ďune mire parlante tenue verticalement. Cet.
instrnment fut construit dans la maison R. & A. Rost a Vi'enne (fig, 4 et 5).

Cet appareiI réaIise la condition pom: que le calcnl des distances
horizontales D et des hauteurs h relatives a l'horizont de l'apparei! soit
le plus simple conformément aux .équations (fig. 10 et 11): D = 100. L,
h= 100 . Lv ou les valeurs L et Lv sont les segments lus sur la mire tenue
vel'ticalement et correspondant a la constitution du réticule dans un micro-
metre oculaire (fig.6 et 7).

Le réticule est formé par un fil vertical solide, ďnne part, et de
denx :fils horizontaux de l'autre, dont I'nn est :fixe et l'autre mobile, au
moyen de micrometre, le long d'nne denture verticale portante 5 ďentaiIles.
Chaque dent c'orrespond nu déplacement ďun tour du tambour de micro-
metre. Pour chaque angle vertical a (positif ou negatif), le fil mobile se
place spécialement suivant la lecture faite sur une échelIe particuliere de
I'index S" ajustée sur le cercle vertical (fig.6 ponr ± a, fig. 7 pour - a).
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De plus la lunette peut etre inclinée d'un petit angle a par un dis-
positif particulier (fig.4 et 5).

Le segment L (fig. 10 et 11) est ensuite égale a la différence de
lectures faites, avant et apres l'inclinaison de la lunette, sur le fil fixe. Le
segment Lv est donné par la différence de deux lectures faites sur le fil
mobile et sur le fil fixe, comme voici:

En visant un point au dessus de l'horizont (+ a, fig.l0) la lecture
se fait au fil mobile apres l'inclinaison de la lunett~; si on pOÍJlte au
dessous de l'horizont (- a), il faut lire avant son inclinaison (fig.11).

La précision obtenable est la meme qu'aux tachéometres de Reichen-
bach. En perfectionnant l'appareil, on pourrait l'allgmenter essentiellement.

Ing. V. K a d a i n k a, Příručka důlního merlce, svazek 1.: Tri-
angulace a polygonísovápí, Praha 1923, Hornicko-hutnické nakladatelstvi,
cena 64 Kč.

Autor vydaJ původně litograficky "Sbírku úloh z důlního měřiotví",
která vznikla z rozsáhlé }eho praxe .. Je přirozeno, že byla velmi záhy
rozebrána.

Tato příručka jest novým vydáním oné "Sbírky úloh ... ". Vlastně
je to zase zpracování praktických úloh Se všemi nutnými vysvětlivkami.
Tedy n á vod, jak zpracovávati praktická měření, návod však v mnohém
velmi originální a cenný.

Po vysvětlení základních pojmů (soustava souřadná, kvadrant,
azimut, směrník a pod.) jest podáno vypočítávání směrníků v sítích a
počítání souřadnic pod,le známých vzorců.

V dalším oddílu, nadepsaném ,,'Triang-1I1ace",jest přihlédnuto toliko
k samostatné triangulaci místní, t. j. se samostatnou základnou, takže
třeba probrati na prvním mísM vyrovnávání takových sití jako celků.
Sítě autor třídí na různé obrazce a ukazuje na nich vyrovnáni do všech
detailů a probírá ihned praktiC!ké příklady. Podání je&t originální.

T3Jké jest popsáno měření základny.
Potom následuje vřazování bodů trigonometrických protínáním po-

stupným, zpětným a způwbem Hanoonovým.
V síti polygonálné uvádí se obvyklé tvary polygonů a jejich

zauzlení.
Potom &e autor vrací opětně k vyrovnání sítí, ale zpThsobemp ř i-

b 1i ž n Ý m, kterým se odděluje vyrovnání úhlů od podmínky. stranové
a rovněž se nebéře zření na podmínku minima čtverců oprav. I tato část
osvětlena dostatečným množstvím příkladů.

Konečně projednány ještě zvláštní úlohy odborné, jako: průsečík
dvou přímek z daných souřadnic, prorážka chodby v oblouku a j. v.

Málokterá kniha jest psána s takovou očividnou li,skon k před-ri:á. jako tato příručka. Volba schemat početních jes't také dosti své-

Dovedeme si vážiti autorovy píle a jeho speciálních zkušeností
praktických a uvádíme-li nyní na konci něktel'á přání za zdokonalením
obsahu, nechceme ničeho vytýkati.

V mís t n í c h sítích třeba úzkostlivě dbáti již v návrhu na síť
základnovou a pak na síť vlastní. Základnová síť má býti co nejjedno-
dušší a zcela samostatně založena, t.. j. nemá býti nikdy spojena se sítí
vlastní v jednotný celek. Takový návrh ztěžuje práci p(}lní i početní.

To znamená dále, že i vyrovnání sítě základnové má býti zcela
s a m o s t a t n é, tedy odděleno od sítě vlastní. Je to zcela p,řirozeno,
proto již, že váha úhlů v síti základní je jiná nežli v síti vlastní. Pak
se vy'l'ovnání nekomplikuje.

Po této stránce by bylo bývalo příklady sítí místních, v knize obsa-
žených, někde změniti a tím by se přesně vyrovnáni methodou také značně
zjednodošilo (obr. 13.. 32.).

Podřadnější jest již nevhodné užívání názvu "azimut".
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Ale jina,k je to kniha psaná z praxe pro praxi a má, velmi mnoho
origináJních míst, které nenajdeme tak snadno jinde a proto na ni upo-
zorňujeme a vřele ji doporučujeme. T.

D o c. Ing. J o se f R il.ž i č k a: Hospodárnost fotogrametrie
pozemní a letecké. (Knihovna ústavu pro stavbu měst při Masarykově
Akademii Práce, Svazek 4.) Praha 1924. Cena 6 Kč.

Pod tímto titulem vydala Masarykova Akademie Práce pojednání
Doc. Ing. Jos. Rfižičky v samostatném spisu, jako přílohu Věstníku M. A. P.
roč. IV., č. 4. Jak jest z lllízvu spisu, jakož i z úvodu jeho patrno, předkládá
autor technické veřejnosti vzájemné porovnání jednotlivých metod foto-
grametrických co do jejich hOtipodárnosti, jakož i srovnání výkom'í metod
těchto s obvyklými zpfisoby měření. .

Rozvinutí otázky této bylo by p. autorovi mnohem snazší, kdyby
mohl předpokládati u naší širší veřejnosti technické, jíž spisek jeho je určen,
podrobnější znalosti jednotlivých metod fotogrametrických, tak jak se
v posledních letech vyvinuly.

Fotogrametrie pozemní, . zejména stereofotogrametrie nalezla svfij
vývoj a svoje zdokonalení v dobách válečných. S úžasným vzestupem zdo-
konalení aviatiky, - které datuje se od dob válečných a poválečných,
v úměrném tempu šel vývoj její odnože, t. j. fotogrametrie letecké, roz-
řešené prakticky v několika letech posledních, ač začátky jejího vývoje
sahají do dějin vfibec. Za těchto okolností jest přirozeným, že znalost řešení
problémů těchto všeobecně k nám dosud do té míry nepronikla, jak by
toho moderní působy tyto zasluhovaly.

Ač nález! p. autorovi zásluha, ze informoval naši veřejnost technickou
svými publikacemi tohoto směru v odborných listech, přece leží nesuadnost
úkolu jeho ve vydaném spisu, že musí znovu shrnovati podstatu jednot-
livých metod fotogrametrických, má-li je vzájemně porovnati a srovnati
je po stránce hospodářské a po stránce přesnosti i se způsoby starými,
obvyklými.

. Tohoto úkolu dosáhl autor svým dílkem dokonale a spis jeho, zhuš-
těný na míru nejmenší, podává přece jasný obraz nynějšího stavu foto-
grametrie. Ve věci samé' bylo třeba autoru .tvořiti í názvy nových pojmíl.,
duchu jazyka odpovídající, zejména ve fotogrametrii letecké. Ač jest nutno,
aby přesná česká terminologie v těchto nových oborech byla ustálena,
přece volba nových názvíl. p. autorova jest veskrze věcně správnou, názvy
llOVých pojmi\. výstižné. .

L'ítka sama rozdělena jest: 1. na část všeobecnou, 2. na stereofoto-
grametrii pozemní, 3. na fotogrametrii. leteckou a doslov.

V části všeobecné seznamuje autor čtenáře s principy fotogrametrie
za předpokladu rovinného útvaru měřeného území a dotýká se pHslušných
metod, jimiž restituuje se ze snímku plán, t. j. z projekce centrální do
orthogonální. V dalším rozebírá otázku tuto při terénu seskupeném, při
němž nelze prostým přefotografováním snímku získati neskreslený obraz
v projekci. orthogonální.

Po zhuštěné rekapitulaci principu fotografické komory a principu
íotogrametrie príl.sekové - stolové, dotýká se nedostatk& metod těchto,
zejména nesnadné identifikace bodi\. a pr'echází k 2. oddílu, t. j. k st e r e 0-

íotogrametrii a k jejím základ&m.
Zp&sobem jasným promlouvá autor o vidění prostoruvém, l'ekapituluje

známé principy stereofotogrametrie pH rovnoběžné poloze obou desek
a podrobněji zmiňu.ie se o stereokomparátoru Pulfrichově a o stereoanto-
grafu Orlově. V dalším dotýká se všeobecných hospodářských pI'edností
stereofotogrametrie pozemní, zejména její výkonné rychlosti, láce a její
přesnosti.

Praktické použití stereofotogrametrie pozemní shledává v prvé r'adě
pro práce topografické, jak válečná praxe voj. zem, ústavu vídeňského při
mapování zemí balkánských zplna potvrdila.

Promlouvá dále o významu metody této pro práce inženýrské, ze-
jména pro stavby silnic, drah a práce vodní, kde rychlé pořízení přesného
plánu hraje roli velmi důležitou. Odporučuje stereofotogrametrii pozemní
pro problémy stavby měst, kde snímky samy poskytují projektantu vzácný
materiál pohledový na místa zvlášť charakteristická a na jednotlivé archi-
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tektury umělecky nebo památkové cenné a rozvinuje použití metod těchto
v architektuře vůbec. Poukazuje dále k využití stereofotogrametrie k účelům
ba1listickým, astronomickým a k badáním archeologickým.

Prošed širokým polem možnosti použití stereofotogrametrie, dotýká se
autor i hranic její výhodnosti, zejména v terénu seskupeném, neposkytujícím
s dostatek bodů přehledných a v území rozsáhlejšich komlexů lesních.

Třetí oddíl spisu obsahuje pojednání o fo t o g r a m e t r i i let e c k é.
.Autor vysvětluje podstatný rozdíl fotogrametrie letecké a pozemní,

tkvicí v prvé řadě v neznámé poloze desky fotografické v prostoru v oka-
mžiku letecké exposice, oproti známé poloze desky při fotogrametrii po-
zemní a definuje pojmy sklonu desky a jejího pootočení.

Zhušťuje v popisu metody, určující výšku leteckého stanoviska
v okamžiku exposice jako troeH prvek vnější orientace desky a přechází
k metod>tm prof. Hugershoffa a Fischera, oběma dnes zmechanisovaným
jednak autokarto!!rafem HU17ershoffovým, jednak stereoplanigrafem Zeiso-
vým, jichž podstaty se dotyká a promlouvá o jejich přesnosti a rychlosti
výkonů na z'íkladě zjištěných dat úředních.

V poznámce zmiňuje se autor o metodě Gasserově, vypracované
podle námětů Scheimpfiugových - jednoho z prvých průkopníků fotogra-
metrie vzdušné, - a o zlepšení jejím drem. Pulfrichem a Gruberem. K úpl-
nosti uvádí autor i italský fotokartograf Nitriho, založený na podobném
principu, t. j. na osvětlení desek kmitavým světlem ..

O metodách HUger~hoffově i Fischerově podává autor úvahu o jejich
výhodnosti a hospodárnosti jednak pro plány v měř. 1: 5000 - 1: 10.000,
dále v měř. 1: 1000 - 1: 4000 v území seskupeném a konečně pro plány
území rovinných, a srovnává časové náklady pro zhotovení mapy topo-
grafické metodami letecké fotogrametrie, při níž práce polní redukují se
i pro území rozsáhlá na několikahodinný pobyt letadla ve vzduchu, s ob-
vyklými způsoby mapeurskými.

Fotogrametrii leteckou pokládá správně za metodu nejhospodárnější
pro práce topografické a nepostrádatelnou tam, kde mapování cestami ob-
vyklými jest ztíženo nebo znemožněno.

Při plánech v měřítku 1: 1000 - 1: 4000 . ukazuje autor, že i pro
tyto plány vykazuje fotogrametrie letqcká přesnost postačitelnou, není však
všeobecně pro plány tyto vždy pronikavě hospodárnou, ač metody Hugers-
hoffova i Fischl'rova jsou dnes již tak zjednodušeny ve výpočtech prvků
orientace vnější, že i zde cena plánu takto pořízeného leží pod cenou po-
řizovací metodami obvyklými.

Ke konci spisku projednává autor metodu Roussilheovu, jíž užívá
se ve Francii nejen pro měření osad a měst, ale i k měření katastrálnímu,
zejména v území válkou zpustošeném.

Metodu Roussilheovu, tkvící v rekonstrukci snímku šikmého ve
snímek vodorovný příslušného měřítka cestou optickou, podává autor v pečli-
vém vfběru velmi vystižně a dotýká se jasným způsobem i otázky restituce
snímku území seskupených.

Po krátkém popisu aparátu restitučního přechází k výsledktlm po-
kusů u Vigcemontu a promlouvá o značné výkonnosti metody této a její
neobyčejné láci a výsledcích nabytých při měření katastrálním ve Francii.

Autor upozorňuje sice na pozoruhodné výsledky metody této získané
u Vignemontu, nicméně vyslovuje se s reservou o všeobecném a bezvýji-
mečném upotřebení toho způsobu měření.

V celku poukazuje autor na rozsáhlé pole použití metod fotogra-
metrie letecké, zejména pro plány topografické a podobně jako při stereo-
fotogrametrii pozemní pro pořízení plánlí prací inženýrských- silnic, železnic
atd., pH čemž fotografie letecká sama poskytuje projektujícímu inženýru
úplnon a věrnou situaci, podávající cenné vodítko jeho pracem.

Vedle využití fotogrametrie letecké pro práce lesnicko-inženýrské
vidí autor ve fotogrametrii z létadel vzácnou pomůcku pro regulování měst,
podávající projektantu nejnázornější představu charakt,cru města, rozdělení
volných prostor, sadů, skupin stavebních objektů, stromoví atd.

V doslovu pronáší autor svůj úsudek o budoucno,sti metod fotogra-
metrických vubec, které nemohou dosavadní metody měřické v každém pří-
padě nahraditi, k nimž přidružují se jako složky geodesie; poskytují však pr~
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určitý druh prací výhody velmi značné a zasluhují zplna, aby staly sevpřed-
mětem bližšího studia a pronikavějšího praktického použití i u nás v Cesko-
slovensku.

Spisek Doc. Ing. Růžičky vedle jeho ucelenosti věcné, psán jest
veskrze způsobem jasným a lehce přístupným a doložen řadou obrázků
podává technické veřejnosti c&l.kový obraz nynějšího stavu fotogramctric -.:..
rlóejména pak fotogrametrie liEecké - v jeho hlavních rysech autorem vy-
braně volených.

Pro svůj cenný obsah i bezvadnou formu podání zasluhuje pozor-
nosti našich nejširších kruhů technických. Snížek.

Pro f. J o s e f K o v á ř: KotovatJé promft~ni a nauka o topo-
grafických plochách, Praha 1924, nákladem Csl. vědeckého ústavu
vojenského v Praze, cena neudána.

V I. dílu autor pojednává o základních úlohách v promítání bodů,
přímek a rovin, pak ploch a těles. Mimoto jedná o křivkách a plochách
konstantního spádu, jakož i o pronicích ploch. Probranou látku aplikuje
na zemní práce v rovinném území.

Druhý di! jest věnován ploch:-ím topografickým a jejich aplikacím
v komunikacích a úkolech vojenských.

Kniha jest určena sice za učebnici na vojenských školách, ale obsa-
huje, zvláště ve n. dílu, partie i pro technika zajímavé a cenné. Psána
jest stručně i jasně a vyzdobena krásnými obrázky a četnými přílohami,
místy dvojbarevnými. Výprava je vzorná.

Knihu možno vřele doporučiti pozornosti každého technika. T.

1. Prof. Josef Ková!': Kotované promítáni a nauka o topo-
grafických plochách, Praha 1924, nákladem Čsl. . vědeckého ústavu
vojenského v Praze, cena neudána.

2 H. Roussilhe: Cours d'astronomie appliquée et géodésie,
Paris 1924, León Eyrolles, éditeur, cena 40 fr.

3. Jordan, Handbuch der Vermessungskunde, III. svazek,
Langesvermessung und Grundaufgabe der Erdmessung, 7. rozšířené vydání;
zpracováno drem O. E g gel' tem, Stuttgart, Metzler, váz. 16 zl. M.

Odborná pojednání v časopisech.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1923.
Seš. 23. a 24. Přehled literatury měřičské a kulturně-technické za

rok 1922.
R a u, Reichsgesetzliche Regelung der Grenzvermarkungen.
Roč n ík 1924.
Seš. 1.-2. S c h Io t zel', Uber. den raumlichen Riickwartsschnitt.
Seš. 3.-4. B erro t h, Der Meridianbogen GroBenhain-Pola " .
Pant her, Vermarkungswesen in Baden.
Die amtlichen Kartenwerke des Bayerischen Topographischen Biíros.

. Seš. 5.-6. Berroth, Der Mcridianbogell GroI.lenhain-Pola ...
(Pokračováni.) ..

S c h I o t z c r, Berichtigung zum. Al'tikel "Uber den raumIichen Riick-
wartsschnitt" .

Hill c, Teilbebauungsplan Golditz.
GrolI, Die Umlegung I in Koln-Deutz.
Panther, Vermarkungswesen in. Baden.
Seš. 7.-8. l\1iill er, Universitatsprofessor Dr. Joh. Fdschauf t.
Hammer, Zwei Satze von Gauss.
Kohlschiitter, 'Vede tlel' westlichen Missweisung der Magnet-

nadel fiir 1924. 5.
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D e u b e I, Die Beniitzung der Reste del' alteren Polygonnetze zur
Aufmessung des neuen Besitzstandes zusammenge1egter Gemarkungen.

Pan t her, Vermarkungswesen in Baden.
Seš. 9.-10. Oberarzbacher, Josef Amann t.

. Von Gruber, Anwendung der Feldermethode auí den Zusammen-
schlulS der Netze von Bayern, Tirol u. Salz~rg.

T h i e, Beitrag zUr Proportionalteilung von Vierecken und Vierecks-
gruppen ...

S e if e r t, Logarithmióch-quadratischer Rechenstab.
Joppen, Kosten der materiel1en Irrtiimer im Rheinland u. Westfalen.
Lilldenstruth, Die Flurnamen im Hessischen Kataster.
Seš. 11. a 12. Von M jí II e r, &eneral1eutnant a. D. Ge o r g Weidner t.
Hamann, Neigungsbestimmungen aus Sonnenric.htungen.
Steuerrat Hammer, Erfahrungen bei den VermElSjiUBg.enin EIsafi-

Lothringen.
Seš. 13. a 14. Thie, Die Lattenmessung im geneigten Gellinde, in&-

besondere das Sehnenstaffelungsverfalnen.
Hesse, Zur Transformation ebener rechtwinkliger Koordinaten iIer

konformen Doppelprojektion.
S c her m e r h orn, Genauigkeitsbestimmung von Prazisions-Nivellier-

latten der Firma Carl Zeiss in Jena. .
Steue:crat Hammer, Erfahrungen bei den Vermessungen in EIsafi-

Lothringen. .. ..
Seš. 15.-16. Von G r u ber, Uber den rliumlichen Riickwertsschnitt.
E g g e rt, Der neue Zeiss-Theodolit.
Steuerrat Hammer, Die Erfahrungen bei den Vermessungen in

E !safi-Lothringen.
Osterreichische Zeitschrift fíir Vermessungswesen '924.
Seš. 1.-2. E cker, Uber die giinstigste Gewichtsverteilung beiPunkt-

einschaltungen.
H ai n dl, Zur trigonometrischen Hohenmessung.
Lego, Geometer und Besoldungsreform.
Schweizerische Zeitschrift fíir Vermessungwesen '924.
Seš. 1. F ri ck e r, Die geschichtliche Entwicklung der Stadtvermessung

Ziirich bis zUm Jahre 1893 (Pokračoviíní).
Seš. 2. F ri c ker, Die geschichtliche Entwicklung der Stadtvermessung

Ziirich bis zum Jahre 1893. ••.

Zp~ávy odborné.
Přesné nivelace čsl, ministerstva. veřejných prací. Veškerá

doprava v čsl. republice je orientována směrem západovýchodním z Prahy
přes Brno a Bratislavu, pročež k řešení komunikačních a vodohospodářských
otázek je nutno opatřiti správné a spolehlivé výškové základy PI'O plány,
mapy, projekty a stavby. Sít přesné nivelace na území čsl. republiky, pro-
vedená již v letech 1876 až 1896 bývalým vídeúským vojenským zeměpisným
ústavem, nevyhovuje nynější potřebě, pročež je třeba ji značně zhustiti. Mini-
sterstvo veřejných prací svolává každoročně zvláštní poradu, na které se usta-
noví každoroční program přesných nivelací. V letech 1920 až 1923 bylo změřeno
technickými uředníky ministerstva ver'ejných prací celkem 922 km nových
tratí a v délce 161 km byla provedena zkušební měření mezi značkami
bývalého vídeúského vojenského zeměpisného ústavu. Při tom bylo osazeno
1820 kusfi nových výškuvých značek. Prliměrný denní výkon byl asi 3'3 km,
největší výkon 6'5 km měr'ení denně. Největší měsíční výkon jednoduché
nivelace po železnici činil 85 km za 21 pl'acovních dnli. Při provádění
pr'esné nivelace skládala se pracovní sekce z 1 inženýra neho geumetra,
který měl 4 figuranty, z níchž jeden rozměřoval vzdálenosti a zarážel pod-
ložky, dva nosili latě a jeden byl k ruce inženýrum pH nivelačním stroji.
pr·i těchto nivelacích nebyly vubec překročeny meze chyb stanovené roku
1912 pro vědecké nivelace na 17. konferenci pro mezinárodní měi'ení země,
takže proved~né práce vyhovují nejen technickým, ale též vědeckým po-
žadavkfim přesných nivelací.
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Bližší je uvedeno v č. 16. "Zpráv veřejné služby technické", při-
nášející též přehledné znázornění sítě přesné nivelace dřívější!t nových
tratí měřených čsl. ministerstvem veřejných prací.

Zp~ávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané

dne II. října 1924.Vyřízeny došlé dopisy a usneseno uveřejnit v časopise
oznámení Státního úřadu. statistického, že vyšla publikace" Odborové organi-
sace .zaměstnanecké v CSR." a doporučiti ji interesentům. Dále Il).imojiné
drobné záležitosti. spolkové stanoveno, aby v příští schůzi byl rozšířen
sjezdový výbor, kter.Ý by činil pHpravy k sjezdu zeměměřičů, jenž byl
podle llsnes~ní minulé sehůze výborové odložen na rok 1925.

Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů v Praze. Pracovní výbor
Jednoty konal svoji řádnou schůzi V Praze v sobotu dne 4. října t.vI".

Přítoumi byli kol.: }<'iirst, Zuklín, Kodl, Fritsch, Krejza, Skoda,
Prokdpek, Cerný a za kolegy z Moravy kol. Nekvasil. Omluvil se kolega
Bukač a Talaš. Neomluvil se kol. Toms.

Schůzi zahájil k<}l. Fiirst rozpravou o reformě studia zeměměřič-
ského. - Konstatováno, že reforma studia je směrodatnými činiteli ne-
ustále oddalována a že bude nutno, aby svolána byla co nejdříve členská
schůze Jednoty, na které by se zdůrazuila naléhavá nutnost reformy a aby
v tom směru byly co nejdříve a co nejdůrazněji podniknuty pHslušné
kroky na rozhodujících místech.

Usneseno svolati na den 8. listopadu schůzi správního výboJu Jed
notY,na které se určí datum členské schůze, jakož i pořad jednání. Clenská
schůze se bude tentokráte konati v Bruě, .asi v prvé polovici měsíce pro-
since. Bližší informace o členské schůzi budou sděleny ve Věstníku Inže-
nýrské komory., jakož i v Zeměměřičském Věstníku.

Kol. Zuklin a kol. Krejza pověřeni, aby se informovali o nynějším
stanovisku profesorského SbOl'Učeské vys. školy technické a aby o tom
na příští výborové schůzi podali referát.

Poté referováno členy komorního představenstva o návrhu zákona,
kterým se mají upraviti poměry úředně oprávněných civ. ínženýrii (tech-
niků). Schůze komorního představenstva o návrhu tom trvala celé dva
dny, a sice 9. a 10. záH t. r.

Každý paragraf referentského návrhu byl detailnč probrán a na-
vrženy k němu buď změny neb doplňky. Civ. geometrů se týká hlavně
změna titulu, podle které budou míti na příště m\zev civ. inž. mči·ičtí.

Pokud se týče oprávnění ('iv. inž. měHckého, nebylo proti nynějšímu
stavu nijak rozšířeno, ale bylo upraveno tak, v.by se zamezilo všelikým
sporům při výkladu zákona, což se ostatně stalo u všech odboru.

Ncjdůležitější požadavck civ. geometrů, týkající se odborného studia~
byl v představenstvu Inženýrské komory po delší debatě pi·ijat. Rovněž.
tak byl i pHjat s určitými dodatky návrh zástupc!'l Jednoty o praktickém
zaměstnání kandidátu civ. inž. měřických.

Též i ostatní požadavky civ. geometra, na kterS'sh se pracovní výbor
Jednoty usnesl, byly po menších změnách pH.iaty. Sirší referát o návrhu..
zákona o civ. inženýrech bude přednesen nn příští členské schůzi v Bruě,
na což se všichni kolegové tímto upozorňují.

Kol. Fiirst a Zuklín referovali nato o. výsledku intervence v mini-
sterstvu financí. Intervence učiněna za. účelem, aby známo bylo Jednotě
stanovisko, zaujímané min. financí k návrhu zákona o civ. inženýrech,.
zejména pokud se týče praktického zaměstnání kandidátů civ. inž. měřických.

Poté deba.továno opracích, spojených s prováděním pozemkové reformy.
Při ukoncení schůze konstatováno, že členové Jednoty přes to, že byli:

již několikráte vyzváni, aby se zúčastnili schůzí pra.covního výboru, tak.
nečiní a usneseno, znovu je k účasti na schůzích pracovního výboru vyzvati ..

PHští schůze pracovního výboru koná se v Praze dne 8. listopadu,
v Obecním domě u Prašné brány, v mezaninu, pokoj č. 5, o 5. hodině
odpolední.

V Nymburce dne 7. října 1924. Ing. Prokůpek Fr ..
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Různé zp~ávy.
Státní úřad statistický dovoluje si upozorniti, že vyšla právě

v "Knihovně Stati5tického Věstníku" (svazek 5.) publJkace "O d bor o v é
o r g a n i s a c e z iI.mě s t n a n e c k é v r e p u b I i c e C e s k o s loven s k é.
Statistická studie za léta 1913-1922", napsaná drllm A. OberschaIlem, 80,

92 str., 4 diagramy. Cena 15 Kč, k dostání v knIhkupectví Bursík a Kohout
v Praze II. Obsah této p r v ní ú ř e dní p u b I i k a c e (v bývalém Rakousku
podobná publikace nevyšla) o o d bor n é m hnu t í v r e p u b I i c e
é e s k o s loven s k é jest následující:

A. Text: 1. Úvod. 2. Odborové ústředny. 3. Hlavní přehled oq,boro-
vých útvarů, s 1 diagr. 4. Názvy odborovjch útvarů. 5. Sídlo odborových
útvarů. 6. Rok založení odborových útvaru. 7. Velikost odborových útvarů.
8. Příjem a vydání odborových útvarů. 9. Odborové časopisy. 10. Volná
sdružení. 11. Odborové útvary duševních pracovníků. 12. Odborové orga-
nisované ženy. 13. Síla odborových ústí'eden v jednotlivých třídách povolání.
14. vývoj odborových organisací zaměstnaneckých, s 2 diagr. 15. Francouz-
ský výtah. - B. Tabulky I.-;XIII. - a. Seznaní odborových organisací
zaměstnaneckých v republice Ceskoslovenské 31. prosince 1922. - Rejstřík
předchozího seznamu. Zit předsedu Dr. Klein.

I. kongres pro vědecké řízení práce v Praze .924. O tomto mezi~
národním kongresu, konaném ve dn~ch 20.-24. červenCe t. 1'., uveřejnil
odborný časopis "Zprávy vei'ejné služby technické" v čísle 16. přehledný
referát, podle něhož kongresu se zúčastnilo 881. osob, mezi nimi 224 zá-
stupcft cizích státft. Kongres umožnil navázání styků s četnými zahranič-
ními odborníky a přispěl k vážnosti čsl. republiky, jak dobře bylo znáti
z proslovů cizích zástupců, kteří po ukončení kongresu ve dnech 25. až
30. července při exkursích do Skodových závodů v Plzni, do železRren ve
Vítkovicích a do závodů v několika jíných městech měli příležitost na
místě se přesvědčiti o dovednosti čsl. lidu a výkonnosti závodů i o správě
a veřejnych zařízeních měst v CSR. v •

Zástupci cizích států vyznačili zásluhu Ceskoslovenska jako prvniho
státu, který pozval k součinnosti ostatní národy ve vědeckém řízeni práce.
Při kongresu bylo předneseno přes 1.00 referátů a proslovů, z nichž pro
omezený čas byla část odkázána dodatečnč do tisku. Porady byly zapo-
čaty všeobecnými úvahami o vědeckém řízení práce, načež jednaly o v,ý-
robě, prodeji a dopravě, jakož i o veřejné správě a odborné výchově.
Nejen na organisaci práce průmyslové bylo poukázáno, ale též připomenuta
potřeba účelného řízení práce v zemědělství, jehož důležitost plyne z kon-
statování, že jediné zorání polní půdy v čsl. republice znamená pohyb asi
12 miliard krychlových metrii země a odvezení sklizně značí výkon asi
14 miliard tunokilometril.. Co by tu znamenalo, kdyby účelnou organisací
práce bylo dosaženo téhož výkonu s únavou a vynaložením sil o 10 0/.
zmenšeným I Přednesené řeči čsl. ministru veřejných prací, obchodu a ~.emě-
dělství byly skvělým dokladem pochopení pro snahy kongresu vědeckým
ŤÍzením práce,přispěti ku povznesení lidstva.

Zp~ávy osobní.
Ministerstvo financí pověřilo měř. vrch. kom. Ing. Jana N o s k a

v Napajedlích funkcí dohlédaciho úředníka pro dozorčí službu na Slovensku
a připustilo absolv. zeměměHče Jos.Podstatného k jednoroční zkušební
službě u evid. katastru na Slovensku v hodnosti prov. měř. adjunkta.

Provolání. Na upozornění p. prof. Pe t ří k a hodlá redakce otevříti
nový oddíl, nazvaný "Dotazy." Na tom místě by byly podávány informace
odborné i stavovské. Zádáme tedy pp. kolegy, aby projevili zájem hojnými
otázkami.

Oprava. V 8. čís. na str. 117 řádek 13 shora místo "na str. 12" má
býti "na straně 137".

Za redakci zodpovidá Ing. Jos. Rftžlčka. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměmě~lčft v Praze,
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