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ZEMEMERICSKY 10
VĚSTNÍK 1937

ČASOPIS 'SPOLKU ČS. Z'EMĚMĚŘIČ Ů
•••••••••• XXV. ROČNIK - V P'RAZE 5. prosince 1937

v z tah mez i sní m k ov Ým i a s k u teč n Ým i s ou řad n i ce m i. Pro dalšL
úvahy odvodíme si nejdříve vztah mezi souřadnicemi snímkovými (x, y) a souřad-
nicemi v terénu (X, Y). Uvažujme nejdříve snímek se svislou optickou osou (deska
má polochu vodorovnou) a terén úplně rovinllÝ. V tomto případě (obr. 6.) platí mezi
terénem T a fotografickým snímkem (D) perspektivní podobnost.

Z podobnosti trojúhelníků
6. Oon' '" 6 O OoN' a 6 Oon"
'" O OoN" plynou vztahy

X Z Y Z
x-z' Ji-z

a odtud

X= Z~, Y= ZJL, (7)z z
při čemž, jak patrno z obrázku,
Z je rovno výšce letu Vaz jest
fokální dálka komory f Můžeme
tedy psáti tyto rovnice ve tvaru

y=vJL.
f

I i
'II'
I Iz•v, I
I .
I IRozšíříme nyní svoje úvahy uva-

žováním terénu nerovného, při téže
poloze snímku. Z obrazu 7. vi-
díme, že na snímku vzniká vlivem
výšky h nad srovnávací rovinou
suímkové zkreslení v souřadnici
x: 8", =p'p a 8i1 v souřadnici y.
Toto zkreslení vyplývá z podob-
nosti trojúhelníku 6 P1P' O '" 6
p' P O a 6 PF' 1P' '" 6,p o O :

PlP' 8",-r-y
I
~

Obr. 6.

h
8",=X. V

a z podobnosti 6 o Op' '" OúOP' obd!,ží~e souřadnicový vztah
X-8", X·
-j--V··
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Dosadíme-li sem vztah (8), bude po úpravě
x

X=7(V-k)

a obdobně Y= f (V-k).
Poněkud složitější je výpočet pro snímek s určitým úhlem sklonu a. Pro zjedno-

dušení počtu uvažujeme terén opět zcela rovinný. Z obrazu 8. vidíme, že následkem
úhlu a máme dvě pravoúhlé soustavy osové, při nichž hledáme vzájemný vztah souřad-
nic. Jedná se tedy o obecnou transformaci soustavy pravoúhlých souřadnic do druhé
soustavy pravoúhlých souřadnic při stočení osové soustavy o úhel a. Z obrazu 9.
je patrno, že průmět úsečky OM je roven součtu průmětů úseček MP' a OP' při
promítání do osy Y a při promítání do osy Z je průmět úsečky OM rovný roz-
dílu úseček MP' a OP'. Tedy

pro OM = proMP' + pro OP',
pro OM= proMP' - proOP'.

i"~
f :

cri r' :,
! fo /
I 1/;
,! I~/; •.•~

jr
II,

Itl !// II I
I 1

/1/ jv
/ / I

p/ / I
~hl i

/ 1/ i
~/ V i kRY"•. rgyjM
: !P' A
'--x-

Obr. 7.
z

O r.8.

Zavedeme-Ji skutečné hodnoty průmětů, bude
Y = Zl sin a + Yl cos a,
Z = Zl cos a - 11t sin a,
X=Xl'

Dovodíme-li tyto vztahy do rovnice (7), obdržíme
Y= Z Yl cos a + Zl s~na,

Zl cos a - Yl sm a
X-Z Xl

- Zl cos a - Yl sin a'
při čemž zase Z = V, Zl = f a zavedeme-li označení Xl = X a Yl =Y, dospějeme
k. rovnicím, udávajícím vztah souřadnic skloněného snímku a souřadnic v terénu =

Y _ V Y cos a+f sin a
- f cos a-:. Y sin a'

XX=V ..f cos a - Y sm a
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Uvažujeme-li terén zvlněný, stači obdobně jako dřive zavésti do těchto poslednich
rovnic zkresleni 8", a 8y z rovnice (8) a obdržime obecné vztahy

Y= (V _ h) Y cos a +fs~n a
fcosa - ysma'

x
X=(V-h)f ..cos a-ysma

Je-li úhel a = ° a h= 0, jest sin a = 0, cos a = 1, a tu přejdou tyto rovnice do
tvaru (I).

Vliv sklon u snímku a. Snímkový směrník bodů a (XlYt) a b (x»Y.) je
dán vztahem

tg'I/J = Ys - Yl
Xs -Xl

a. směrník těchže bodů .A (Xl YI) a B (X. Ys) v terénu vztahem

Ys'- Yt
tgp=-X -X's- t

při čemž p = 1/J+ 6 'I/J.Pro zjednodušení z
úvah nechejme bod a splynouti s počát-
kem, takže Yt = O, Xl = O. Dosadíme-li
tyto hodnoty do obecných souřadnicových
vztahů (III), bude Y..

Xt=O, Yt=(V-h)tga. (11)
Bude-li Xs = X, Y2 = Y, Xs = X, Ys= Y,
pak přecházeji její rovnice (1) a (2) ve y

tvar
_ytg 1/J--,

" X

t
_ Y-(V-h)tga

gp- X-·

Dosaďme do druhé z těchto rovnic zá-
kladní rovnice (III), pak bude po úpravě

tg rtl -.JL _1_,
T X cosa

a dosadíme· li za JL rovnici (1') bude
. X

1
tgp=tg1/J.- cos a

a ježto p = 1/J+ 6 'l/J, bude po dosažení a rozvinutí
tg'I/J+ tg61/J tg'I/J
1 - tg'I/J tg 6 'I/J- cos a

tg 6 'I/J= tg'I/J . (1- C08 a).
cos a+ tgll1/J,

Abychom zjistili extrémní hodnotu 6 'I/J,derivujeme rovnici (15) dle tg p~Bude tedy:

d tg 6. 'l/J (cos a+ tg21/J) (1-cos a)- 2 tg21/J (1- cos a) 1
dtg1/J -. (cos a+ tgl'l/J)2 . . cos2vi·
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F'Olojnie, poú.ptavě prvbuderivacirov,nou nule, pak obdržim.e, že

tg 'l/J = + fC'oS a

a dosadime-li tuto hodnotu do rovnice (l5), bude
, 1-cos a

max tg 6. 'l/J --- + ,/
2 yCOS a

azavedenim obloukové ~iry
'." A; ,1-cosa'

max u. 'l/J = + ť ,/---==- .
2 ycosa

Rovnice tato podává nám maximálni hodnotu odchylky v úhlu, způsobené
IJklonem snimku a. V následujici. tabulce jsou tyto odchylky sestaveny pro různé
hodnoty a:

aO I 1° I 2° I 3° I 4°
I 5° I 6° I 7° I

SO I 9'1 10°

'6.<Ji' I 0'16" \1'03" I 2'22" I 4'11" I 6'34"
1

9'2"7"
1
12'51" I 16'49" I 21'17" 26'19"

Graficky je znázorněn průběh 6. 'l/J při různých a v obraze 10. ~e ziskaných
výsledků vidime, že pro svazek paprsků, jichž vrcholem jest ,hlavni bod snímku,
můžeme zanedbati sklon nejvýše do 36, při němž je úhlová chyba 2'22". Firmou
Zeiss lilestrojená přesná kruhová libela určuje sklon a záměrný směr S přesnosti do
1°, při němž se tato chyba zmenši na přijatelnou hodnotu 16".

Vliv rozdi1ů výšek h. Uvažujeme nyni počátek souřadnic v nadiru N.
Pak osa Y splývá s novou osou Y' a osa X' je rovnoběžná s původni osou X
(obr. 11.). V tomto připadě platí pro počátek X = O, Y = O a ze souřadnicový<:h
vztahů (III) vyplývá

Xn=O.
Yn=-f·tga,

kde Xn, Yn představuji souřadnice nadiruve staré soustavě souřadnicové. Výraz
f. tga představuje vzdálenost nadiru od hlavniho bodu snimku. Souřadnice obec-
ného bodu v nové soustavě s počátkem v nadiru budou

Xl=X,
Yl =Y+ ftga

a dosadime-li do základnich vztahů (II!), bude

y = (V _ h) f sin a + (Yl- f tg IX) cos a
. 'jcosa-(Yl-ftga)sina'

X = (V _ h). . Xl
fcos a - (Yl - ftg a) sin a

9
Y = (V __ h) Ylcos a

j -Yl sin a cos a'

X = (V-k) - Xl cosa
'" /-, Yl sin a cos',a'

Zavedeme-li polárni l'1ouřadnice Xl= r cos A, Yl=r sin A,
do druhé z rovnic (19): '

X I 'eV _ k) r cos A <los a .
',; .oj- _~ r sin Asin a cos a

I." •
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'V,-h' "x ./ - r sin As~naCQs a.
r cos Acos a .

Diferencováním této .rovnice plyne " )'i.; ;;

dh _ X - 1: bosI.. eos2 a sin Asina .~(f -,r ~in I..s,ina cos a) cos a cosA
dr -" ,r2 cos2 I..C082a ' .

a po úpravě dh __ X J
dr - r2cos I..cos a'

Dosadfme-li sem za X rovnici (20), bude po úpravě'
f drdh=-(V-h) . . l . .-.'j - r sm /I. sm a cos a r

Přechodem k malým konečným hodnotám odchylek (relativně malým) ~ z~vtjd~IIrírp.
srovnávací rovipy, která půli výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem
(ho= hmax t hd.ln) , přejde prá.vě odvo.zená rovllIce ve tvar ,.

i., i ';._"; ~~,'\.

<', '~

~ )1 ~,.

(23)

A 611. f - r sin hin lx cos a
~r=- V~ho' f .~.

Zaveďme· nyní v obr. 11., kde P je centrální projekce bodu v terénu. a P'
jeho orthogo.llálu,i.pr~j~kce, následující označení;, '.

PP' = t (situační zkreslení bodu P vlivem tvárlivosti terénu), OP' =r, (vzdác
lenost boduP' od hlavb,Ího .bodu snímku), PoP= 6r, ilhel PPoP' = OJ, úhel;
který svírá OPo s oSQUX..:....A. Délka .oN = d=ftg a.

Fllk pl.rne z, 6PP' Po vztah
, ·t= 6 r sin úl (25)

sin (90 + A.) _ sin OJ
r -d-

~p~jením obou rovnicobdržime
, d cos'X

t=6r.--~
r

a dosadhne-li za 6 r vzorec (24) dřive odvozený, bůde '

t
',' ,: '6. 11. • f - r mnI.. SÁDa cos a 'd . l"
== ''''- V- ho . ' " " 'f J ,,' • 'lOS /1..

"

(27)
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6.h ~ (/sin2a . 2 )
t= - .V-ho . cos", . 2 - Y sm a .

Při zavedeni polárnich souřadnic stanovili jsme, že y = r sin A, pak jest

t= - 2 (~ ~ ho) . Cf sin 2 a cos). - r sin2 a sin 2 }..).

Z obrazu 11. plyne dále

a po dosazeni
tg 1\ , _ - 6. h (1sin 2 a cos). . 2 • 2')

w. "'11 - 2 (V _ ho) r sm a sm "'.

Extrémni hodnota 6 h bude ho- hm1n připadně hmax - ho. Bude tedy hodnota
6h = + hmax-hmln- 2

Pak přecházi rovnice (31) ve tvar

tg 6. h - + hmax - hmin (I sin 2 a cos). _ sin2 a sin 2).)
11- 4(V -ho) r

a v obloukové míře

1\ ,,, _ - hmax -hm1n (I sin 2a cos). . 2 • 2') " (V')
w. '" 11 - + 4 (V _ ho) r - sm a sm '" ~ .

Z tohoto vzorce je patrno, že pro}..= 90°, 270° jest cos}..= O a sin 2}"= O
a tedy 6. ).'11 = O. Znamená to, že úhlové zkresleni je nulové, přejde-li paprsek OP'
(obr. 11.) do osy Y (= I'). Pro a= 5°, ),=0°, V-ho = 2000m, hrnu -hrnin = 5Om,
f = 200 mm a r = 50 mm bude na př. 6. }..II" = 14' 57". Tato chyba je tedy velmi
nebezpečná. Chceme-li se vyhnouti škodlivému zkresleni vlivem h, volime větši
výšky snimacich stanovisek a k vůli menšimu zornému úhlu volime fotografický
přistroj s objektivem o větši ohniskové délce f.

Jiné vlivy, týkajíci se přesnosti úhlové. Úhly jsou kromě již uve-
dených chyb znehodnoceny různými chybami systematickými i nahodilými, jež
jsou zaviněny

1. mechanickými a optickými nedokonalostmi strojů snimacich, překreslovaeich
jakož i strojů, jimiž provádime úhlové měření,

2. nepřesnou úpravou úhloměrného stroje na stanovisku nebo cili,
3. nepřesným provedenim vlastního výkonu měřického.
Do prvé skupiny patři zejména různost optiky letecké komory a vyhodno-

covacich strojů, mrtvé chody, excentricita otáčivých os, vadná optika, nesymetrické
anomalie v montáži nosníků desek u přistrojů stereoskopických (stereoplanigraf),
excentricita hlavniho bodu objektivu v restitučnim přistroji a j.

Do druhé skupiny náleži excentricita stanoviska a excentricita cile a konečně
do třeti skupiny spadaji různé chyby osobni, na př. chyby fysiologického rázu
při stereoskopickém orientováni virtuálniho obrazu, jedná-li se o stereoskopické vy-
hodnocováni, chyby v odečitáni a j.

Z á věr. Z uvedeného je zřejmo, že musime všechny snimaci, vyhodnocovací
a měřické výkony konati s největši opatrnosti, s nejvyšší možnou přesnosti a za
vhodných okolnosti, abychom obdrželi úhlové hodnoty aspoň v mezich použitelnosti
pro dané účely.
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Některé články v časopisech Letectví, Zeměměřičský věstník a j.

Résumé. La précision des angles dans les prises de vues photo - graphiques. La détermi-
nation de 180valenr des angles est 180bche 180plus difficile dans 180triangu1ation a,rienne ou
dans l'aeropolygonisation. En dehors des fautes, causées par des infl.uences atmosphériques, par di-
fi'érentes infl.uences durant 180prise des photographies, 180déformation des matériaux etc. se présentent
notamment des fautes causées par l'angle de l'inclination et par les hauteurs h (180configuration
du terraiu). Pour l'inclination, 180faute de l'angle est donnée par 180formule max 6 <Ji' = ± p'
1 - cos a ,. h h .---- et pour les fautes par 1mfl.uence de h par 6 )."",,= ± + mu - mtn.
2ycosa -4(V-hol(.f sin 2ra cos A _ llin2a sin 2 ).,,) p". L'intensité de ces fautes peut etre tres grande comme on peut

constater da.ns les exemples cités et c'est pour cette raison qu'il faut travailler avec 1a plus
grande exactitude et précaution qui soient possibles afin que les résu1tats du mesurage
des angles puissent servir au but proposé.

Zaměřováni stavitelských památek a archeologických nálezišf.
Ing. Václav Váš a.

Spoluúčast zeměměřiče při archeologických vykopávkách a nálezech je zná-
ma. Přesným zaměřením místa nálezu je zachycován stav umístění nalezených
předmětt/" zdí atd. a vyhotovený přesný plán slouží k dalším studiím hi..'ltorických
nálezt/,o Zeměměřič spolupmobí však při záchraně hístorických památek a nálezt1
i jiným zpi),sobem. Přinášíme článek, který informuje o jednom takovém pracov-
ním úseku zeměměřiče. Redakce.

Má-li architl}kt projektovat ve starobylých cenných budovách novou úpravu mist-
ností aneb má-li odbourávat a odstraňovat zdiva novějšího původu, která archeologickou
památku zakrývají nebo hyzdí (na př. místnost s gotickou klenbou porušená příčkou,
2divo novější, zakrývající zdivo původní a pod.), musí bezpečně znát údaje, potřebné pro
své statické výpočty. Je nutno znát síly zdí, přesnou výšku zdiva, jeho eventuální odklo·
nění od vertikály a j. pro výpočet hmoty.

Všechny uvedené potřebné údaje byly by velmi snadno zjistitelné, kdyby byly po
rUC8 původní stavební plány projektem dotčených stavitelských památek. Toho pochopi-
telně nikdy není a proto prvním předpokladem všech adaptačních stavebních prací je
vyhotovení řádných polohopisnÝch i vertikálních plánů stavby ve velkém měřítku, které by
sloužily architektovi jako podklad pro jeho restaurační návrhy. Opatření těchto pláni!
není úlohou jednoduchou; vyžaduje odborných měřických znalostí a značných zkušeností
a proto stále více jsou tyto práce svěřovány měřickým inženýrům, kteří vzhledem k své-
mu vzdělání měř~ckému i k encyklopedickým znalostem v oborech stavitelských posky-
tují nejlepší záruku odborného zaměření a vyhotovení plánů starých stavitelských pamll.-
tek i archeologických nálezů. Výrazem toho je na př. skutečnost, že v měřickém úřadě
hlavního města Prahy (stavební odbor 1) bylo zřízeno z vI á š t n í odd ě 1e n í pro za·
ID ě ř o v á n í s t a r Ý c hpa m á t e k.

Bylo již řečeno, že základní úlohou m ěřického inženýra při zaměřování starých
stavitelských památek je opatření přesných polohopisných i vertikálnich plánů stavby.
Postup prací je asi tento:

V budově, aneb v několika budovách vedle sebe (tento případ se vyskytl při po-
řizovámí plánů staroměstské radnice v Praze) zaměří měřický inženýr situačně sklepy a
pořídí situační plán sklepů ve vyžadovaném měřítku (1: 100, 1: 50 i někdy větším) s ohle-
dem na stavitelské zobrazení (rýsování). Týmž způsobem pořídí plány: přízemí, prvního
a dalších pater. Neméně však důležitým požadavkem pro získání uceleného obrazu bu-
dovy je správné situování plánů i ve směru vertikálním. Starobylé budovy nemívají totiž
svislé stěny. Velmi častým zjevem jsou tu stěny se zdivem náběhovým, stěna v průčelí
bývá někdy značně vypouklá, aneb rdzně zborcená, což býv,á patmo na první pohled.
Pak ovšem je jasno, že půdorys přízemí nebu de odpovídat půdorysu prvního patra a pater
ostatních. (Viz obr. 1.)
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Musí se tedy při zaměřování vycházet z pevp.é sítě ,měřických. bodů stabilisovan~ch
na ulici a ve dvorech a ,na. tuto základní síť přípojují se konE'ltrukce měřických přímek,
připadně polygonální měřeni lve sklepích, přízemí a patrech. Jedině takto je pak zaručena
vzájemná poloha těchto - řekněme - etážových půdorysů i ve smyslu vertik;Uním. Je pak
nejvýhodnější volit pro tuto základní slť trodů vlastní souřadnicový systém. Narýsuje se
sekční list s rámcem souřadnicovým pro každý jednotlivý plán.
· Dosud tedy, pokud zaměřoval měřický inženýr budovy, byla jeho činnost charakte-
iisována dvěma ·rozměry (pořadnicí a úsečkou), v tomto případě se pak rozšiřuje. činnost
měřičova o dimensi třetí, t. j,o "výšku, nebo o hloubku. Jde o měření podzemních a nad-
zemních prostorů a jeho správným' sítuováním oproti prostoru přízemí (princip měřictví
důlního).

Naskytne Se snad otázka, .proč je nutno určit vzájemný vztah půdorysů jednotlivých
.etážových. plánů. Důvod vy.plývá právě z požadavku .projektanta, získati co možná nejpřes-
nější obraz zdiva uvnitř budovy, jak se jeho síla v. jednotlivých patrech mění (na příklad
o jaký rozměr .uskakuje stěna mistnosti v jednom patře oproti stěně v místnosti· v nižším
patře Iežíci) •.PHcházívá se často v tomto ohledu na různé zajímavosti po stránce stav1-
· telské.
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. . Jasně pak oelý obraz vysvitne, pořídí-li se kopie jednotlivých etážových plánů a
položí-li se na sebe v pořadí: sklepy, přízemí, I. patro atd., při čemž právě ke správnému
situování těchto kopií navzájem slouží souřadnicový rámec a základní síť bodú.

_ Vyskytuje se zde však potíž, která docílenou. uspokojivou přesnost značně znehod-
nocuje. Je to, srážka papíru. Kopie pořizuje se na plátno (pro jeho větší trvanlivost) a
'jak známo, bohužel, právě plátno. velice pracuje. - Je to ovšem potíž, která se měřičově
snaze po docílení největší možné přesnosti vymyká a musí se s ní tudíž počítati jako
s nutným zlem. Poněvadž pak pracuje jedno phi.tno v jednom smyslu, druhé pak třeba
ve smyslu opačném, bylo by skutečně dosti ilusorní určovati. přesně vzájemnou polohu
stěn v jednotlivých patrech, zvláště jde-li o měřítko 1: 50 a i větší. Jedinou pomocí je,
že se zmíněný rámec plánu díllmje (po pěti nebo desíti cm) a jde-li potom u zjištění vzá-
jemné pQ10hy stěn pater, přikládají. se plátna na sebe přesně právě těmi dílky, které. od-
'povidají souřadnicovému rozsahu onoho úseku (viz obr. 2.). Pak možno říel, že vyžado-
vané .přes.nosti zmíněného zjišťování je vyhověno.

Pokud se technického provádění těchto měřických prací týče, je velmi odlišné od
obvyklého měření v terénu. Prostor je značně omezený, často se měří v nízkých a úzkých
chodbicích .a měřiči je vítán každý otvor, každé okno ve stěně pro provádění nut,ných
kontrolních měření. Polygonálni tahy mají z těchto důvodů zcela jiný charakter, vyžaduji
zvýšenou pozornost a pečlivost; krátké- strany dosti často nepřesahují délky 2 m, viditel-
nost je velmi špatná, poněvadž v místnostech bývá šero a v sklepích pak úplná tma. Poly-
gonální tahy sev každém možném případě uzavírají. Tato možnost je vesklepeních mini-
·mální a musí se pak měřický ·inženýr spokojit s tahem slepým a měření provádět velmi
pečlivě pro vyvarování hrubých omylů. Z obrázku (obr. 3.) je na př. patrno, jak jediné
je možno zjistit sílu zdiva mezi sklepy dvou domů. Jak vidno, musí se jíti do každého
·sklepení, samostatným polygonálním tahem, obvykle slepým. Na příslušné měřické přímky
se zaměří kolmicemi kouty sklepních místností a ostatní detail. Tento detail pak, vyne •.
· sený v. plánu v žádaném měřítku, dává (obraz) půdorys průběhu zdiva a jeho síly .. Při
'projektu rozsáhlejšího rázu (na př. nových stropů v památné budově po požáru) je odpo-
vědnost zjištění síly a průběhu zdiva veliká.
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, Má-li sklepení světlík aneb osvětlovací okénko, vyúsťující do ulice,. uzavře sepoly.
gon na zřetelně (z ulice) v otvoru okénka vyznačený bod, který se kolmicí zachytí na
základní polygonální měření. Tento bod je pak možno stanovit v souřadnicích. (Na obr. č.3.
jeden z polygonálních tahů.). Normální vytyčky pro měření sklepů obvykle nevyhovují,
a to pro přílišnou jejich délku a tloušťku. Zaměření detailu kolmicemi na měřickou přím-
ku (polygonální stranu) je pak při použití normálních vytyček tím nepřesnější, čím kratší
je tato strana a čím blíže vytyčky je pata kolmice. S výhodou a s přesnými výsledky
.bylo použito svíček v kardanu s olovnicovým závěsem, centrovaných velmi přesně ve
stojánku pro vytyčky na polygonálních nebo měřických bodech (víz obr. 4.). Přímka je
takto stabiIisována světly a špičky plaménků se výborně hodí pro vytyčování kolmíc.

Dalším zajímavým problémem je připojení konstrukce měřických přímek aneb poly-
gonálních měření v jednotlivých patrech na základní polygon. Jsou-li otvory místností
(okna, dveře) tak umístěny, že je možno vytyčit přímku celou budovou, prováží se kon-
cové body přímky olovnici na dlouhém závěsu do ulice a do dvora. Provážené body se
zaměří kolmicemi ke stranám polygonálního měření základního a vypočtou se jejich sou-
řadnice. '
, . Kontrolou pro měření délky v patře jest výpočet délky ze souřadnic prováženýc4

bodů. Výsledky jsou téměř ideální. V případě, že přímé vytyčení měřické přímky provésti
nelze, vetkne se mezi provážené body polygonální měření; výpočet a vynesení bodů pro-
vede se ,v plánu způsobem, používaným při katastrálním měření.

K pečlivosti a obezřetnosti při měření (zvláště detailů) nutí zvláštnosti starobylých
budov. Zdivo ve svém průběhu se často lomí, nebo mění sílu a nelze tu spoléhati nikde
na pravidelnost. Stěny, tvořící spolu pravý úhel, jsou výjimkou; často by se zillilo, že
místnost je pravoúhlá, v plánu se však ukáže mylnost tohoto předpokladu., Velmi jsou zde

p~o8pěšny kontrolní míry křížové a není nikdy, na škodu, míti t1íchto měr nadbytek; Často
poukáží na omyl v měření. Měřič si však nevšímá pouze obrysu místností,' zaměří též
patku ,křížové klenby, vysunutý kvádr ve 'zdi, přizdívku, pasy, různé výklenky; niky,
komínky a pod. a v půdorysu též znázorní,' o jaký druh klenby jde. Toto- tak detailni
zaměření každé podrobnosti je velmi důležité pro archeologií.

Po vyhoto'vení zmíněných etážových plánů provádí se též měření ve směru svís-
lém. Toto měření je podkladem pro zhotovení vertikálních řezů budovy. Podrobnou nive~
lací se zjistí výšky podlaží jednotlivých místností (vyskytne se i místnost mírně svažitá)
a podrobně se zniveluje i nejbližší okolí zvenčí budovy. Místnosti se zaměří' detailně ve
smyslu svislém. Plány řezů zhotoví se pak ve stejném měřítku' jako plány pIldo rysů. Rezů
se, pořídí tolik, kolik jich vyžaduje členitost budovy pro získání jasného a uceleného ob-
razu starobylé památky. . ,

Měřické práce při zaměřování v budovách jsou ztěžovány mnohými nepříjemnostmi
a často se staví do cesty překážky,- zdolávané jen značnou tělesnou námahou. Pomocnící
musí odstraňovati různé překážky (na př. dřevěná přepažení sklepů, odstraňování různých
věci, uložených v soukromých sklepech a pod.). Oči trpí zvířeným (i uhelným) prachem,
často ve sklepeních je atmosféra k zalknutí. 8kizzování namáhá zrak i při dosti dobrém
umělém osvětlení. Mnohdy je nutno vnikati do soukromýCh bytů a prováděti měření v nich.
Prostě i po této stránce' práce mimořádná a námahu 8 ní spojenou si málokdo uvědomí:

Kromě těchto prací, sloužících jako podklad pro rekonstrukci a adaptaci starých
stavitels'kých památek, spolupůsobí měřický inženýr i při zaměřování archeologických
vykopávek. Při výstavbě nových městských čtvrtí v místech regulačních úprav á pod. (na
příklad při komunikačních úpravách v prostoru před Černínským palácem, .nyní minister·
stvemzahi'aničí v Praze IV.) přichází se často na zajímavé objevy historické. Jsou ob-
jevována stará pohřebiště, zbytky zdiva tvrzí, thrámů a pod. Význam těchto objevů pro
archeologická studia, avšak i snaha ponechati pro budoucí věky jasný a úplný popis ná·
lezů, doprovozený přesnými situačními plány, volá po odborném zaměření. Je třeba nale·
ziště přesně' zaměřiti do nejpodrobnějších detailů a vyhotoviti plány ve velkém měřítku
(zpravidla 1 : 100). Měřické práce tohoto druh u vyžadují vedle odborných znalostí i zájmu
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pro archeologii. Měřický inženýr může zde platně zasáhnouti a svou praci přispěti
archeologii k zjišťování historických skutečností a k jejich zachování pro trvalou paměť.

Le mesurage des vieux bátiments. L'article informe sur les travaux de mesurage qu'
il .faut faire pour la reconstruction et la restauration des vieux batiments historiques: On
falt un plan spécial pour chaque étage sur un systeme fondamental des points stabilisés
dans la rue, c'est a dire, les plans de tous les étages sont fondés sur le měme systeme
des coordonnées. Les copies des plans se font sur des matériaux transparents (toile) qui
donnent, - posées l'une sur l'autre - une image des murs du batiment (v. tableau No 2).
II est souvent necessaire de faire le mesurage de la hauteur pour pouvoir faire les plans
des sections verticales (v. tableau No 1).

Zprávy odborné.
Výměny státního území mezi republikou Ceskoslovenskou a Německou říší. Ve Sbír-

ce zákonů a nařízení státu československého byla 21. října 1937 uveřejněna pod čís-
lem 212 smlouva mezi Československem a Německem o hraničních tocích v saském a
bavorském úseku hranic a o výměně částí území na hranicích. K smlouvě jsou připojeny
mapové přilohy, které jistě vzbudí pozornost zeměměřičské veřejnosti a proto nebude
snad bez zajímavosti zmíniti se krátce o vzniku a účelu této smlouvy.

Státní hranice československo-německé určeny jsou mírovou smlouvou versailleskou
z r. 1919, jež stanovila - kromě nových hranic na Hlučínsku -, že tyto hranice jsou to-
tožné s hranicemi Německa a bývalého Rakouska tak, jak probíhaly 3. srpna 1914. Hra-
nice na Hlučínsku stanovila mezinárodní delimitační komise v r. 1923; úkol, provésti roz-
hraničení na ostatní částí hranic, připadl Mezistátní komisi pro úpravu hranic čsL-ně-
meckých, složené ze zástupců obou států. Svoje práce zahájila komise v r. 1926 podrobnou
přehlíiJkou hranic, při které byly zjištěny tak vážné závady, že se rozhodla k důkladné
revisi hra<ničníhooznačení a k vyhotovení nového hraničního dokumentárního díla na
podkladě nového podrobného měření metodou polygonální.

Základem pro toto nové měření hranic byla trigonometrická síť podél hranic čsl.-
německých účelně položená a na existující trigonometrické body navazující. V p~r u s-
k é m díl u hranic byla hra.niční triangulace vypočtena a vyrovnána v čsl. j e dno t n é
s o u s t a v ě (v konformní kůželové projekci s pošinutým pólem) a pro zákres státních
hranic do map katastrálních byly souřadnice převedeny do soustavy rakouského' stabil-
ního katastru. V s a s k ém díl u hranic bylo navázáno na poměrně podrobnou trigono-
metrickou síť s a s k é h o k a t a str á I n í h o vy měř o v á ní a v soustavě tohoto vy-
měřování (s počátkem souřadnic Grossenha.in) by:a hraniční síť vypočtena a vyrovnána;
při tom bylo pamatováno na navázání na čsl. triangula.ci a lze tedy přetransformovati sM-
řadnice podle potřeby buď do čsL jednotné soustavy, nebo do soustavy stabilního katastru.
V bavorském úseku nebylo triangulováno z důvodů úsporných i jiných; polygonové po-
řady jsou podle možnosti navázány na - bohužel velmi poskrovnu se vyskytující -
trigonometrické body stabilniho katastru a na pevné body katastrálních map.

Právním podkladem pro novou úpravu hranic byly hraniční smlouvy mezi býv. Ra-
kouskem a jednotlivými zeměmi německé říše, t. zv. hraniční recesy. Mapová dila a po-
pisy hranic, tvořící součást těchto recesů. existovala jen zčástí a byla po technické stránce
tak nedokona<lá,že mohlo k nim býti sáhnuto v případě potřeby jen výjimečně. Ostatně,
jak už výše podotknuto. nerozhodovalo průběhu hranic stav zakreslený v hraničních ma"
pách, pocházejících z poloviny 19. století, nýbrž stav z 3. srpna 1914, který bylo nutno
v pochybných nřípadech rekonRtruova.ti dohodou obou stran. Potíže při tom vznikly
hlavně na hraničních tocích. t. j. na místech, kde státní hranici tvoří střední čára vodních
tokfi. Z celkové délky 1545km hranic čsL-německých je neméně než 502km hranic t. z,v.
mokrých; tyto hranice sledovaly v úseku saském přirozené změny vodotoku. byly tedy po-
hyblivé, v úseku pruském a ba,vorském byly nepohyblivé a na změnách toku proto nezá-
vislé. Právně bezvadné sta.novení průběhu hranic na vodních tocích narazilo na těžké pře-
kážky hlavně tím. že valná většina tokJ1 pfivodně hraničních změnila svoji polohu pfisobe-
ním přírodních sil, nebo umělými zásahy.

Tyto poměry přiměly Mezistátní komisi k tomu, aby sjednotila a účelně stanovila
charakter hranic ve vodních tocích na celé hranici čsl.-německé a aby provedla úpravy
hranic hlavně tím., že je přeložila opět do středu koryt během času - ponejvíce regula-
cemi - změněných. Při této příležitosti byly také odstraněny některé nevýhodné výběžky,
enklávy i exklávy. Výsledkem těchto snah byla smlouva z 31. ledna 1930,uveřejněná ve
Sbírce zák. a nař. pod č. 218 z roku 1933 a smlouva úvodem citovaná. Ježto jde o změny
státního území, byly obě smlouvy projednány a schvál~ny v Českosloven~ku Národním
shromážděním jako zákon ústavní, v Německu pak kabmetní radou. Techmcké podklady
těchto smluv jsou měřickým dilem značně rozsáhlým. Vyměněno bylo celkem 1184 dilcfi
pozemků ve výměře 432ha 58a 36m', roztroušených po celé délce hranic, jež byly těmito
územními změnami zkráceny o 51km.

V nově vyhotoveném hraničním dokumentárním díle čsL-německém jsou veškeré
změny již obsaženy. Jest to ,obsáhlé dílo, které v 15 atlasech na 695 listech map v měřítku
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1 : 2500 a na 981 listech nárysů s číselnými měřickými údaji obsahuje zpodobnění a číselné
zajištění hranic čsl.-německých, vyznačených v ptírodě 34.712 mezníky a znaky. Hraniční
dokumentární dílo bylo počátkem listopa.du 1937 podepsáno zmocněnci obou států. Sou-
čl!-sněbyla také podepsána smlouva o úpravě hraničnich poměrů s Němcckou říší (hra-
mční statut), čímž bylo ukončeno celé velké dílo úpravy hranic československo-němec-
kých, na němž svojí prací čestně se uplatnili měřičtí úředníci českoslovenští i němečtí.

Vrchní měř. rada Ing. Stanislav Veverka.
Kolonisace při pozemkové reformě. Jedním z pracovních úseků při provádění

československé pozemkové reformy bylo též zakládání n o v Ý c h selských usedlostí o ta-
kové výměře, jež je schopna uživiti hospodáře a jeho rodinu. Účelem této t. zv. vnitřní
kolonisace byly sociálně-zemědělské snahy osídliti oblasti s poměrně malou hustotou země·
dělského obyvatelstva rolnickým živlem. Byly to zejména jižní kraje Slovenska a Pod-
karpatské Rusi, kde vyrostlo během posledních 10-12 let mnoho takovýchto nových
usedlosti, jež tvoří někde zcela nové obce. Zeměměřičští inženýři byli spolubudovateli
kolonisačního díla při pozemkové reformě, které tvoří dnes pevnou baštu státně spoleh-
livého živlu v pohraničÍ, Jako úředníci býv. Státního pozemkového úřadu, nyní minister-
stva zemědělstvi, pracovali na přídělově-technických pracích, t. j. především na vytýčení
přídělů jednotlivým kolonistům; dále na revisi a superrevisi měřických elaborátů, které
slouží jako podklad pro zaknihování přidělených nemovitostí na kolonisty a na jiných
různých prac.ích, týkajících se zřízení kolonií a zabezpečení hospodaření na nich. Civilní
kolegové byli pověřováni býv. Stát. poz. úřadem, aby vyhotovili geometrické plány pro
knihovní zápis vlastnického práva na nové nabyvatele, a kolegové od katastrálních měř.
úřadů pak provádějí zákresy vzniklých změn do katastrálních map a do pozemkového
katastru. Právem můžeme proto tvrditi, že na kolonisačním díle, provedeném při po-
zemkové reformě, jest zúčastněna velká část čtenářů našeho časopisu. K jejich informaci
a k informaci zeměměřické veřejnosti vůbec uvádíme proto několik dat o rozsahu ko-
lonisační činnosti podle dat k 1. č e rve n c i 1937.

Kolonisačními usedlostmi jsou nazývány zemědělské usedlosti střední plošné veli-
kosti (t. zv. usedlosti soběstačné), t. j. ,.samostatné podniky zemědělské, které stačí k ob-
žívě hospodáře a jeho rodiny, na kterých hospodář se svou rodinou může hospodařit bez
stálé cizí pomoci, a jejichž provozování tvoří výhradně anebo aspoň hlavní povolání drži-
telovo a zároveň výhradný anebo aspoň hlavní pramen jeho obživy" (§ 2 zák. Č. 81/20
Sb. z. a n. - zák. přídělový). Velikost výměry takovýchto soběstačných podniků měla
. se pohybovati zpravidla mezi 6-10 ha, po případě 15 ha, zemědělské půdy podle jakosti
piidy a poměrů krajinných (§ 16 zák. Č. 81/20 Sb. z. a n.). Všechny kolonisační usedlosti
omezeny jsou t. zv. řádem nedílovým podle ustanovení hlavy II. zák. přidělového. Toto
omezení je vyznačeno v pozemkové kniíle a v záhlaví knihovní vložky, v níž je koloni-
sační usedlost zapsána, je nadepsáno "Rolnický nedíl kolonisační".

Osidlovací akce podle těchto zásad vztahovala se na všechny země našeho státu a
o d z ahá jen í p o zem k o v é r e for m važ doL č e rve n c e 1937 bylo zří z e n o
cel ke m 3 069 u sed los t í, o nichž bližší data jsou seřazena v této tabulce:

Tab. 1.

Země

Česká \MoraV8~o\Slovenská\Podkarp.
ČSR.

slezska ruská

Počet kolonisač. usedlostí .. 565 237 2000 267 3069
Celkovávýměra půdy v ha. . . . . . . 7212 26í8 24763 3844 38502
Průměrná velikost jedné usedlosti v ha . 12"7 11'3 12'4 14'4 12'5
Dospolečnéhovlastnictví kolonistůmv ha - - 3434 323 3757

Rozdělení kolonisačních usedlosti podle velikostních skupin závodů je zřejmo z ná-
sledujícího sestavení: (Viz tabulka na straně 156.)

Kolonisace vztahovala se na 243 osidlovací skupiny, povětšině přičleněné k dosa-
vadním politickým obcím. Došlo však i k založení obcí nových. O právní existenci nových
politických obcí bylo dosud rozhodnuto v Čechách v 1 případě, na Slovensku v 11 pří-
padech a na Podkarpatské Rusi v 1 případě. V zemi Moravskoslezské k založení nových
obcí nebo osad v důsledku kolonisace vůbec nedošlo.

Vedle přídělu půdy od individuálního vlastnictví jednotlivým kolonistům pamatováno
bylo na Slovensku a Podkarpatské Rusi na pozdější rozšíření kolonií přídělem půdy do
společného vlastnictví. Na Slovensku bylo přiděleno do společného vlastnictvi kolonistů
3434 ha zemědělské piidy, na Podkarp. Rusi 323ha. (Srov. tab. 1.)

Diiležitou otázkou při výstavbě kolonisačních usedlosti byla otázka s t a v e b ho s-
pod á ř s k Ý c h a o byt n Ý c h bud o v n o v Ý c h u sed los t í. V některých případech
bylo lze s úspěchem adaptovati budovy zabraných velkostatků (ovčíny, různé hospodář-
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Počet usedlostí v zemi

pOdkarpato-1Velikostní skupiny České Moravsko- Slovenské
Celkem

slezské ruské I
Absol. t '" Absol.l "/0 Absol.l "/" AosoI.1 "/0 IAbsol.I %/0

0- 5 ha 129 22'8 48 20'3 567 284 11 H 755 24.6
5-10 ha 116 205 58 24'5 206 10'3 55 20'6 435 14'2
10-20 ha 228 40'4 116 48'9 904 45'lj 172 64'4 1420 46'3
nad 20 ha

Součty.
92 16'3 15 0'.3 1323 16'1 29 10'9 459 14'9
565 100 237 100 2OUO 10U 267 100 3069 100

ské budovy stojící v poUch, často však i celé budovy dvorů), jež byly vhodně rozděleny
na něk,olik usedlostí. Stavba nových budov dála se podle vzorných plánú, vypracovaných
S. P. Uřadem. Stavěny byly jednoduché, avšak účelné stavby, při nichž bylo .přihlíženo
ke všem moderním poznatkúm při výstavbě selských usedlostí s ná~
lež i tým z ř e tel e m n a Ú s por n o s t v e f i n a n ční c h n á k I a·d éc h a na to, abý
kolonista měl m o ž n o s t P o z děj š í hod o p ln ě n í s t a v e b d a I š í m i pří s t a V"
bam i. Asi polovina kolonistů se sdružiIa do stavebních družstev a prováděla stavby hro-
madně. Druhá. polovina stavěla ve vlastní režii. Po dobu platnosti zákonů o stavebním
ruchu bylo použito výhod tohoto zákona. .

O rozsahu stavební činnosti při výstavbě kolonií a o stavebních nákladech na nově
postavené kolonisační usedlosti' informuje tabulka č. 3.

Počet kolonisač. usedlostí .11
Počet budov starých-adaptov.
Počet budov nově postavených
Celkový stavební náklad na
nové budovy v Kč

Průměrný sta'·eb. náklad na
1kolon. usedlost nově po-
stavenóu v Kč

česká_' Moravsko-Islezská .

I

, Podkarp-
ruská

20no
287
1552

126,980.000

267
18

229
19,5S0.000

II
3069
565

I
2276

214,000.000

K výši stavebních nákladů dlužno podotknouti, že výstavba kolonií dála se v letech
vysokých cen stavebníhó materiálu. (Pour.)

Literární novosti.
Odbornápn.fednání v Črrsopisech.

Zprávy veřejné služby technické. tís. 29 přináší exposé ministra veř. prací Ing. J. n o stá I k a předne"
sené v technicko·dopravnim výboru senátu dne 20. října 1937o úkolech ministerstva veřejných prací. Pan ministr
zminil se tOž o fotogrametrickém měřenI. V posle dni době zaměřovány jsou touto metodou územ I pro trasovánl
nově projektovaných železničnlch trati. Obdobně užlliá se lélo melody pto zaměřeni k účelúm projeklú rúznýcb
vodních staveb. - lnj!. A. H I o u šek: Problém automobilových dálkovych silnic.

Věstnlk Inženýrské komory. Čls. 21. Zpráva o schúzl představenstva Pracovnl sekce I. K. v Brně.
Lesnická práce: Čls. 10. Ing. Dr. K. Mat ě j ú: O významu a užiti letecké fotografie v lesnictvi. V tomto

čisle je uverejněn referát (str. 502) o činnosti Stát. výzkumné stanice lesnickégeodesie a fologrametrie v Brně
(přednosta prof. Dr. Ing. AJ. Tichý).

Časopis ti. InženýrlÍ. Čis. 20. Ing. Fr. S I a v í k: K vývoji agrárních (scelovacích) úřadÍ1 na Moravě.
Vojenské technické zprávy: Čls. 10. 1ng. V. P o k o r n ý: Zaměřovače potnich děl.
Zem. Čís. \7-18· Ing. ů. Gavora: Úkoly ŠtefánikoveJ techn·ikv. Čls. 19. Ing. Hoh. Pour: Zeměděísk~

stav v Maďarsku. Cis. 20. Ing. Boh. P o u r: Zemědělský stav v Maďarsku (dokončeni). .
Schwelzerlsche Zeltschrlft fiir Vermessungswesen und Kulturtechnlk. Čís. 10· R a a b: Die Anwendung

des Bildmessverlahrens aul Grenzmessunl(en hoher Uenauil(keit - ein Problem. Čis. II. B a u mg a r lne r: Wett-
bewerb fUr einen Bebluungsplan der Qemeinde Uster (s při1.). P. S.
. AlIgemelne Vermessungs-"achrlchten. Čís. 29. P i n k W a r t: Eínschaltung von Hlihenfestpunkten. Čis. 30.

NI t t ing c r: Zur Einschaltung von Aufnahmepunkten in ein Landesdreiecksnetz' unter besonderer BerUck-
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lllchtigung der gebrochenen Strahlen. Čls. 31. S c h I li t ze r: Die VermessungsUbungen an der Techn. Hochsch.
Karlsruhe. Čls. 32. Ber rot h: Aufgaben des MeBingenieurs bei der Lagerstiittenforschung (a PQkr.). F. 's. '

Zeltschrlft. mr Vermessungswesen. Čís. 19. O a m per t: Erlleuerung und FortfUhrung der bayrlschen
Landesvermessung~ P i n k w a r 1': Oie Fehlerfortpflanzung in Pelygonnetzen(a čls. 20). éis.20. Lan g e od o r ff:
Oas deutsche Kriegsvermessungs- und Kartenwesen. Bar tel s: KatasterbUcher oder Kartelen? (Kartoteky).
Čls. 21. O Un ~ I e r: Dle Flurbereinigung in Bayern. Am m e r m a n n : Anwendung der rationalen Transfórmation.
S c 11m e hl: Uber den Normalschnitt eines ErdeIlipsoids. F. S.
. Rlvlsta dl'I catasto e del servlzl tecnlcl erarlall. R.oč n I k IV., čls.2. Ing'. Dr. Sergio Far u 11i: O výpo-
čtu vzdálenosti a směrniku dvou bodů řešených s ohledem na zakřiveni země. Formule doplňuj[ italskou katastr.
instrukci Č. I. Dr. Ing. Luigi S o I a i n i a Ing. Dr. Oino C a s s I n l. Poznámky z oboru fotogrametrie (sta tě o snlm'
cích co perspektivách, vnltřnf orientace, komparátory, fototeodolity. Poměr snfmků k polohopisnvm plánům). Dr.
Ing. Antonlo Car t a n eo: Případy neurčitosti v některých trigonometr. úlohách v měřictvf rovinném. - V člsle
referuje prof. Boaga o článku ,z. V. v čis. 8 a 9 z r. 1936 prof. Lva S o po c k o o studiu nových metod vyrovná-
vacích v trígonom. sítích SSSR. Dále týž r~censťnt referuje o článku ,z. V. č. 6 z r. 1936 Ing. Dr. Prant. Ma š k a
o přesném dálkoměru Breithaupt-Heckmannově. V temze člsle je reprodukce referátu prof. Petřika o práci
Dr. Pavla Pot U žák a o základech letecké fotogrametrie.

Roč n I k IV., čis. 3. Ing. Dr. Antonio A g o s t i n i :.Nový způsob číslováni lati. Popisuje nové děleni nívet.
latě, kde vzdálenost 1 cm jE' konstruována tak, že lze odečltati mm a dily mm vypočilávati. Ing. Dr. C a s s i n i
a S o I a i ni: Poznámky z fotogrametrle (pokračováni partie: vJlější orientace dvou snlmků). Ing. Dr. Serglo
Far u I I i: Transformace souřadnic. Ing. Dr. Pietro Z a v a g I I: Organisace vceňovánl v oddělenlch italské
flnančnl správy za účelem odhadu nemovitosti, evidence zpracováni prvků důchodových I trhových.

Roč n I k IV, čls. 4. Redakčnl: Zprávy o vývoji trhových hodnot nemovitosti ve světle zjištěni úřadu
statistického. Prof. Dr. Beniamíno O u I o t ta: Problém vrcholu pyramidy. (jednoduchá grafická konstrukce sta-
nOViska a výšky.) Dr.~Ing. Alfredo Pár o I i: Příděl plochy jezera Traslmentského sousednim obclm. Dr. Ing. C a-
s s I n I a S o I a I ni: Poznámky k fotogrametrli. (Klasická fotogrametrie. stereoskopické vidění, m~řeni a přistroje,
stereoautografy.l Dr. Oiovanni di P a o I o: Problém zdaňováni zeměděl. usedlosti. Oeometr Luigi Mi c o ni:
Katastrálnl vceňovánl a hodnoty zemědělských usedlostí. -' V čfsle je zpráva o organisaci lIového vědeckého
ústaVu pro použitou matematiku v rámci národ. rady badatelské. Ing. řalta.

Redakce, považújío I. výstaV'll praoí zeměměřičskýoh inženýr'l1 na Sloven-
sku v Bratislavě za podnik, mající význam pro .celý zeměměřičský stav, otvírá
pro výstavní sděleni samostatnou hlídku, v níž budou až do dubna 1938 uveřej-
ňovány všechny zprávy výstavy se týkající.

Zpráva o schůzi ústředniho vystavniho výboru. ľTstřední výbor výstavy pořádal dne
8. XI. 1937 plenární schůzi, které se zúčast nil jako milý a vážený host také p. profesor
Ing. Dr. h. c. Pe tří k. Předseda schůze, vládní rada Ing. Mu s i I, dal při zahájení
schfize za' souhlasu všech přítomných (bylO jich na 40) najevo radost nad touto vzác-
nou návštěvou. Přítomní vyslechli zprávy funkcionářů o stavu přípravJlých prací pro vý-
stavua v debatě sdělovali svoje návrhy. Referáty podali kol. Ing. Nos e k, Ing. Z e ID á-
n é k, Ing. K tiš t o fík, Ing. K I u s á č e k a Ing. R y k r. Do debaty zasáhli kromě p. prof.
Ing. Dr. h. c. Petříka - který slíbil ochotně podporu našemu podniku - a kromě
referentů kolegové Ing. Farka, Ing. Lhota, Ing. Ročák, Ing. Tvarůžek a j. Výstava se
bude konat ve dnech od 10. do 24. dubna 1938 v budově Zemědělského musea v Brati-
slavě. Bude umístěna ve třech výstavních místnostech, v nichž dvacet výstavních od-
borů vyloží ukázky těchto druhů prací: sfé rická astronomie, triangulace, vývin měřic-
kých sítí, modely signalisačních staveb, ukázky z elaborá,tů původního a nového měření
katastrálního, ukázky z vedení pozemkového katastru a· vtříďování, reprodukce země-
měřičských prací státních úřadů a podniků, práce úředně autorisovaných civilních měřic-
kých inženýrů, měřické práce pro pozemkovou reformu, práce na úpr;.tvu pozemkové
držby, regulační plány měst, staré právní listiny a zápisy o pozemkové. držbě a grafícké
pomůcky k nim, práce ze všech oborů měřické praxe, fotogrametrie. nivelace, tachy-
metrie, měřické práce při archeolog'ických vykopávkách, kartografie, abaky, odbornou li-
teraturu a· příručky; stroje. Kromě toho ukázky z prací posluchačů zeměměřičského in-
zenýrství. Uspořádáním exposic byli pověřeni kolegové Ing.: Bauer, Batisz, Farka, Fiker,
Ivanov, Klimeš, Klusáček, Krča, Krištofík, Kretz,' Mikuša, Mrkvička, Pejchota, Trančík,
Tvarůžek a .i. K financování výstavy ochotně přispěli kolegové ze Rlovenskazvláštní
stavovskou daní. Příspěvky začínají docházet také od kolegů ze zemí historických. -
žádosti výstavního výboru o zapůjčení výstavních předmětů vycházejí vstříc všechny
ústřední státní úřady, na něž se výbor obrátil. - Je potěšitelným, že zeměměřičtí' in-
ženýři, kteří věru si nemohou stěžovati, že by ve službě měli dlouhou chvíli, dávají
rádi k disposici své síly a ten trošek svého volného času, který jim zbývá, aby náš
stav se mohl .při svém prvém větším souborném vystoupení před širší veřejností slušně
representovati. R.

Zpráva poldadnika. Výstavní výbor s potěšením oznamuje, že většina kolegů, ze-
jmén!L ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, splnila očekávání a přispěla stavovskou daní
na výstavu, která v jubilejním roce republiky ukáže jejich práci a význam stavu pro stát.

Do 15. listopadu 1937 bylo přijato celkem 4150 Kč, vydáno 1250 Kč, zbývá tedy
hotovost 2900 Kč. .

Předběžný rozpočet výdajů na výstavu je však 50.000 Kč. Je proto lllItno, aby
všichni kolegové konali svou stavovskou povinnost.
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Výstavní výbor děkuje srdečně všem kolegům, kteří jíž příspěli, a doufá, že i ostatní
kolegové tak učiní a tím projeví svou kolegialitu a stavovský zájem.

Ing. Kadeřábek, pokladník.
Katastrálným merníckým úradom na Slovensku. Odvolávajúc sa na obežník vý~

boru 1. výstavy prác čsl. zememeračských inženierov na Slovensku v Bratislave expe-
dovaný dňa 5. okt. 1937 pod číslem 55/37, žiadame kolegov, aby poslali poriada:tefstvu
výstavy výsledky svojich pátraní po vhodnom výstavnom materiálu.

Ziadame, aby pre krátkosť času tak učinili čím skol', lebo termín výstavy ustálený
bol na 10.-24. apríla 1938. Ing. Slezák, jednatel.

Soutěž na výstavní plakát. Upozorňujeme na oznámení soutěže na výstavní pla-
kát na 3. stránce obálky a vybízíme kolegy, aby se soutěže v hojném počtu zúčastnili.

Zajímavý podnět k úvaze. Na oznámení v posledním čísle našeho časopisu o tom.
že na jaro příštího roku se připravuje v Bratislavě 1. výstava zeměměřičských prací,
vykonaných od převratu v zemi Slovenské, došel redakci dopis, podepsaný několika ko-
legy, obsahující zajímavý podnět hodný úvahy pořadatelstva výstavy a všech zeměměřič-
ských spolků. Dopis v podstatě říká toto:

Zeměměřičtí inženýři v celém státě s radostí vítají myšlenku bratislavských kolegů
oslaviti 20 let trvání našeho státu výstavou prací, které zeměměříčský stav vykonal
v zemi slovenské. Obětavostí kolegů pořadatelů bude veřejnosti slovenské i z celéh()
státu ukázáno, co neokázalá, avšak velmi namáhavá a důležitá práce zeměměřičů při-
nesla rozvoji hospodářského života a technického podnikání na Slovensku. Věříme, že
výstava v Bratislavě bude vhodnou příležitostí, aby veřejnost si naší práce povšimla a
ocenila ji. Předpokládáme též, že všichni kolegové - pokud jen trochu budou moci -
navštíví výstavu v Bratislavě, aby shlédli výsledky práce kolegů na Slovensku a demon-
strovali svou účastí odborný zájem na pokroku zeměměřičství. Za tohoto předpokladu
předkládáme pak zeměměřičské veřejnosti a výstavnímu výboru návrh, aby u pří lež i-
tosti 1. výstavy zeměměřičských prací na Slovensku byl ve dnech
výstavy uspořádán celostátní sj ezd zeměměřičských inženýrů
v B r a t i s I a v ě, jenž by manifestačním způsobem upozornil na práci zeměměřičů v Čes-
koslovensku a na požadavky zeměměřičského stavu. Zejména bylo by možno důstojně ma-
nifestovati za d á v n Ý p o ž a d a vek z tJ m ěměř i č Ů, aby d o s a vad n í tří let é
s t u d i u m zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s tví bylo pro h I o u b e n o a z d o k 0-
naleno rozšířením studijního programu o některé praktické i teo-
ret i c k é d i s c i P I i n y, jež d o s u d zem ě měř i č ů m pře d náš e n y ne j s o u.
Máme totiž vážné důvody k tomu, abychom se obávali, že - přes přání, projevená jed-
nak kulturními výbory poslanecké sněmovny a senátu při projednávání zákona, o zřízení
vysoké školy technické Dr. M. R. štefánika v Košicích, jednak různými kruhy hospo-
dářskými a technickými (i nezeměměřičskými) - naše věc dostala se opět do mrtvéh()
stadia, a že košická technika vstoupí za rok v život se zeměměřičským inženýrstvím
jen tříletým. Vzpomínáme na velký ohlas manifestačního sjezdu. za. prohloubení studia
v r. 1924 v Brně a soudíme, že bratislavská výstava může být mimořádně vhodnou pří-
Ležitostí (i svým místem - v hlavním města Slovenska) k podobné akci. -Redakce tlu-
močí tento pOt'Oruhodnýnávrh a ráda vyslechne k němu stanovisko čtenářů Z. V.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. inženýrů státní měřické služby, Moravská

odbočka v Brně. Po šestiměsíčním přerušení spolkové činnosti konal výbor odbočky dne
10. listopadu t. r. první poprázdninovou schůzi, kterou předseda odbočky zahájil pietní
vzpomínkou velkého Moravana, zemřelého prvého presidenta republiky '1'. G. Ma s a r y~
k a. Ve schůzi bylo pojednáváno o otázkách stavovských, o usneseních a námětech ústře-
dí spolku, o kterých je odbočka pravidelně informována. Zdůrazněno, že je nutno pod-
pořiti snahy o prohloubení a rozšíření studia anketou, pro jejíž urychlené svolání do-
poručuje výbor odbočky střed republiky Brno z důvodu, že jedině v Brně jsou oddělení
zeměměřičského inženýrství n a o b o u vysokých školách technických. K návrhu západo-
českého sdružení o přiznání přiměřeného paušálu (měřického přídavku) bylo zaujato příz-
nivé stanovisko a návrh doplněn připomínkami odbočky. Také k projektované úpravě
náhrad cestovních a služebních výloh státní()h' zaměstnanců je nutno zaujmouti zavčas
stanovisko vzhledem k zvláštní povaze služby měřické. M.

Mimořádná valná schůze Jednoty čsl. úř. aut. civ. geometrů v Praze konala se v ne-
děli dne 7. listopadu 1937 o 9. hod. dop. v B r a t i s I a v ě v zimní zahradě Zemědělskéh()
musea s pořadem: 1. Zpráva činovníků. 2. Referát o zřízení techniky v Košicích. 3. Re-
ferát o změně stanov Jednoty. 4. Referát o stavu unifikačního zákona o CIV. inženýrech.
5. Referát o zřizování odboček Jednoty. 6. yolné návrhy. . . . v vv' o

Po zahájení Ing. F li r s tem promluvil vI. rada Ing. Mu s II o praCl zememer~ču
státních a civilních a podal velmi zajímavé náměty pro práce na Slovensku. Ze sch,!ze
byl zaslán projev min. předsedovi Dr. M. Hod ž o v i a ministru škol. a nát. osvety
Dr. Fr a n ke mu. Odpoledne konala se důvěrná porada účastníků.
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Různé.
Vyznamenáni. Vláda republiky francouzské udělila rozhodnutím ze dne 24. září 1937

na návrh ministerstva národní výchovy řád důstojníka Akademie profesoru Českého vy-
sokého učení technického v Praze, J?rof. Dr. Ing. J o s e f u R y š a v é m u za jeho zásluhy
na poli učitelském. Prof. Dr. R y š a v y má dlouholeté vědecké i společenské styky s Francií.
Z podnětu prof. Petříka odešel v roce 1908 jako stipendista I-1lávkova nadání na celý rok do
Paříže, aby zde studoval geodesii a astronomii u pi'ednÍch francouzských odborníků. V té době
poznal se s čelnými representanty zeměměřičských kruhu francouzských, (z nichž dlužno jmeno-
vati zejméUll p. R. Dangera) a pHlnul nejen k francouzské geodetické škole, nýbrž k celému
francouzskému národu a jeho kultuře. Má četné osobní pi-átele mezi francouzskými zememěi'iči,
kteří dovedou oceniti jeho vědecké znalosti, široké vzdělání všeobecné a milé vlastnosti o8obnÍ.
Vědecká činnost prof. Dr. Ryšavého došla ocenění ve Francii již brzo po válce, kdy Journal
des Géometres fran~ai8, v němž prof. Ryšavý publikoval (a publikuje dosud) četné své vě-
decké práce, ho jmenoval členem redakční rady. Téměi' 30tiletý vědecký, odborný a společenský
styk prof. Dr. Ryšavého s francouzským světem došel nyní i oficiálního uznání se strany
francouzské vlády. - Blahopřejeme srdečně p. profesoru Dr. Ryšavému k francouzskému
vyznamenání a přejeme mu další zasloužený úspěch.

Vzpomínka k odchodu vrch. měř. rady Ing. Aloise Krejcara na odpočinek. U pří-
ležitosti odchodu Ing. Aloise Kr e j car a z vedoucího služebního místa měřické služby
u Zemského finančního ředitelství v Brně, pokládám za povinnost uvésti zde některá data
z jeho života a z jeho činnosti, která mu zajišťuje čestné místo mezi budovateli čsl. po-
zemkového katastru.

Ing. Alois Krejcar narodil se v r. 1877 v Klenici,
pol. okres Hradec Králové. Po absolvování vyšší reálky
r. 1896 a oboru zeměměřičského na vys. škole technické
v Praze r. 1899. přijal misto zeměměřiče na panství Col-
loredo-Mannsfelda v Opočně. V roce 1899 přestoupil do
státní služby u evidence katastru daně pozemkové v No-
vém Bydžově. V r. 1900 byl přídělen novému méření
města Mladé Boleslavi a Hadersdorf-Weidlingau u Vídně.
V r. 1901 byl přeložen defínitivně do triangulační a po-
četní kanceláře min. fin. ve Vídni, kdež působil do stát-
ního přvratu. Jako vedoucí úředník řečené triangulační
kanceláře vedl podrobná měření katastrálních území
Slezské Ostravy (r. 1901\ Krakova (r. 1902), Opavy (r.
1902), Opavy (r.1903-1907) a provedl triangulace katastr.
území Kyjova (r. 1908), VOlkendorfu, Pera u, Sv. Martina
v Korutanech (1909) Pardubic (1909 a 1910), 'rovačova
(1911), štyri!ko-ehorvatské hranice v úseku Frýdava-Ro-
bič (1912), Haagu a Sv. Petru, Hinterbriihlu v Dol. Ra-
kousíeh (1913) včetně nivelace, a v Čes. Brodu (1914).

V době Vfílečné 1914-1918, po jednoroční službě
vojenské, byl přidělen r. 1915 vojenskému zeměpisnému
ústavu ve Vídni, zem§kému měl-eni, odd. Č. 1 v Sand-
žaku novopazarském, Cerné Hoře, Bosně-Hercegovině a
Albanii, jako triangulátor v hodnosti poručíka.

V r. 1919 byl Ing. Krejc~~ převzat do služeb re-
publiky československé a ustanoven dohlédacím měř.

úředníkem u zem. fin. ředitelství v Brně.
V letech 1920-1921 zúčastnil se rozhraničovacích prací při delimitačni komisi na

Hlučínsku, Valticku a Vito raz ku.
Vynesením ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16. února 1921, č. 65.493/21,

byl jmenován honorovaným docentem a pověřen konáním přednášek z "Nauky o ka-
tastru po stránce technické" a ustanoven zároveň členem zkušební komise pro státní
zkoušku v učeb. běhu pro vzdělání zeměměřičů, později pak r. 1929 při odboru země-
měřičského inženýrství na České vysoké škole technické v Brně.

Od r. 1923 zastával funkci zkušebního komisaře pro oprávnění aut. civ. geometrů.
Od r. 1924 byl ministerstvem financi pověřen prováděním revisi geodetických prací, ko-
naných agrárními úřady země Moravskoslezské. V r. 1937 supluje na vysoké škole tech-
nické v Brně přednášky o knihách veřejných.

Výše uvedené práce zeměměřičské - vesměs rozsáhlé - provedl Ing. Kr e j car
li úspěchem a vždy v krátké době, neboť byl pracovníkem s vyvinutým technickým cí-
těním a vytrvale pilným. Jeho znalost předpisů pro všechny práce v pozemkovém ka-
tastru budila respekt a úctu všech jemu podřízených úředníků a byl jimi proto jako
dobrý rádce vyhledáván.

Oceňuje mimořádnou služební činnost při. výkonu služby, vyslovil pan ministr fi-
nancí Ing. Krejcarovi dík a uznání. Rovněž ministerstvo veřejných praci vyslovilo Ing.
Krejcarovi uznání za cenné služby při rozhraničovacich pracich a ministerstvo školství
dík a uznání za úspěšnou činnost po dobu působení na vysoké škole technické v Brně.
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,Měřičtí ~ředníc!, v z~mi M~ra_,:~k?slezsk~ a já osobně, při vzpomínce na spolupráci,
ktera byla vzdy pratelska a duvenva, projevujeme tlmto ing. Krejcarovi pí'aní všeho
nejlepšího do dalšího života s ujištěním, že jeho práce pro povznesení naSeho 'stavu
v každém směru nebude zapomenuta. Ing. Alois Šimek.

Nový doc_ent; Roz~od~IUtím profesorské~o "~?oru Vysoké školy speciálních nauk
na Čes. vys. ucem techmckem v Praze ze 16. nJna 1937 byl pověřen konáním předná-
šek z "Encyklopedie inženýrského stavitelství vodohospodářského a kulturního" pro po-
sluchače zeměměřičského inženýrství vrchní odborový rada ministerstva školství a národní
osvěty Ing. Dr. techn. J o se f V I' b a. '

Výsledky' zápisu na stud. rok 1937/38 na české vysoké škole technické Dr. E. Be-
neše v Brně. Ve školním roce 1937/38 jest zapsáno celkem 998 posluchači! řád'ných a
30 mimořádných. '

Z toho jest z a p s á n o na oddělení zeměměřickéhQ inženyrst~í: v I. ročníku 32
(+ 1) posluchačů, v II. ročníku 29 (+ 1) posluchačů; v III. ročníku 50 (+ 1) posluchačů'
celkem 111 (+ 3) posluchačů. ,,'

Ve školním roce 1936/37 složilo II. odbornou státní zkoušku na inže-
nýrském stavitelstvi konstruktivním 57 kandidátů, vodohospodářském 24 kandidátů země-
měřickém inženýrství 42 kandidátů, strojním inženýrství 47 kandidátů, elektroinže~ýrství
18 kandidátů, architektuře 19 kandidátů, chemickém inženýrství 9 kandidátů' celkem tedy
216 kandidátů. .'

IV. Mezinárodní sjezd pro dějiny reálných a technických věd. Málo u nás známý
"Nár~~~í.komitét.p,ro d.ěji~ny}eálných a techníckých věd" pověřen
byl poradamm "IV. Mezmarodmho SJezdu v Praze ve dnech od 22. do 27. září 1937. Sou-
časně se sjezdem byla uspořádána výstavka v knihovně universitní a v Zemském museu.
Sjezdové práce rozděleny byfy do sekce pro vědy exaktní, sekce pro vědy přírodní sekce
prq vědy lékařské, sekce pro vědy zemědělské a sekce pro vědy technické včetně' vojen-
ských věd technických. '

Ve středu 22: zá,říbylo slavnostní zahájeni sjezdu v Purkyňově dvoraně lékařské
fakulty za přítomnosti min. školství a. nár .• osvěty Dra F I' a n k e h o s přednáškou prof.
Dra B. Něm c e "Od Newtona k Darwmovl", Odpoledne sí účastníci prohlédli hrad a Stra-
hovskolt knihovnu. Na,večer byla prohlídkl!' kongresové výstavy v Klementinu.

Ve čtvrtek 23. září dopoledne konáno plenární zasedání a po něm zasedání jednot-
livých sekcí. Odpoledne slavnostní zasedání "M e z i n á I' o dní a k a dem i e p I' o děj i-
n y věd" v Pařiži.

V pátek dopoledne byla plenárni schůze sjezdová a zasedání sekcí, odpoledne ná-
vštěva Týnského' kostela, Staroměstské radnice, Valdštýnského paláce. V sobotu dopoledne
dalši plenární schůze. V neděli výlet účastníků na Karlův Týn, Křivoklát a Lány.

V llondělí 27. záři bylo zasedání sekcí a konána závěrečná schůze sjezdová, v níž
byla podána zpráva o průběhu sjezdu a schváleny navržené resoluce,

Z jednáni sekce mají pro zeměměřiče význam zejména referáty přednesené v sekci
pro vědy exaktní, v níž předsedal ředitel státní hvězdárny Dr: O. S e y dl, a stálým
sekretářem byl Dr. V. Mat u I a. V sekci bylo předneseno celkem 38 referátů z to-
ho 18 referátů českých účastníkú. Z českých referátů buďtež uvedeny alespoň tyto:
Dr. O. Se y dl: Počátky pražské hvězdál'ny, prof. Dr. Jan Voj t ě c h: O Bolzano-
vých snahá-ch v geometrii, Dr. A. D I' a t v o v á: Newton filosos, Dr. A. H I' U d i č k a:
vývoj meteorologie v Čsl. ren. v XVIII. století, Dr. K. K uch a ř: O historicko-kartogra-
fických pracech v Čs!. republice, .T. Pe tří k: 'Mapa Čech ve století XVII. a XVII!., Dr.
nit t I' i c h: Chronologie a, astrolog-ie Indiánů Ma.ya, Dr. F. K! a d e ř á vek: Daniel
Schwenler (1585--1636), matematik, totožnv se spisovatelem Theofilem Schweighartem, Dr.
V. T e i s s I e 1': Josef Petzwal, Ing. F. K'ř e č e k: Vědecké počátky prof. K. V. Zengera,
Dr. V. H I a v á č: vývoj meteorologických pozorování v Praze od založení 1'.1752 do dneš-
ka, Dr. J. S k o k a n: Geofysikální studie Řehoře Mendela, Ing. G. Ve j š i c k ý: Erasmus
Habermehl, mechanik Rudolfa II., Josef M a I í ř: O triangula.ci v Ptolemaiově Germanii a
Sarmatii. prof. Dr. A. Ti c h Ý : Grafické vyrovnání souřadnic trigonometrických bodů, Dr.
Ing. J. H I' Ub a n: Ekonomie pozorování v geodesii, Dr. E. B uch a 1': O některých pra-
cech astrOnoma A. Davida, Dr. K. Pe.i ml: Vědecká činnost lékárníkova v době 1750 a,ž
1850, Dr. Mat u I a: Přehled dějin chem. výzkumu minerálních pramenů na území ČSl.
republiky. "

Jednání s e k cep I' o děj in y tec hni k y bylo za onemocnělého Ing. L. Nováka,
ministra m, B., zahájeno prof. Ing-. K. Ryskou. Stálým sekretářem byl prof. Dr. B. Mend!.
Bylo přihlášeno celkem 18 referátů.

V sekci pro vědy při rod n í bylo přihlášeno 15 českých zpráv, v I é k a ř s k é sekci
7 a v sekci pro vědy zem ě děl s k é 22 zpráv.

Příští V. kongres pro dějiny reálných věd bude zasedati v r. 1940 v Lausanne ve
švýcařích. ,

Osmdesát let scelování na Moravě. V říjnu letošního roku je tOlllu 80 let, co bylo
provedeno a schváleno první scelování zemědělských pozemků na Moravě. Z popudu pos!..
Skopalíka byla scelena obec Záhlinice na Holešovsku. F. Skopalík, inteligentní zemědělec,
viděl nevýhody hospodařeni na rozdrobené pozemkové držbě a proto sám vypracoval ná-
vrhy a výpočty pro scelení ve své rodné obci. Práce byly provedeny v r. 1856-57 a
7. října 1857 provedeno hlasování o rozdělení scelených parcel. Skopalík byl též autorem
Bcelovacího zákona mora.vského z r. 1884.
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Přednášky vydané Ústřední vydavatel. komisí při Českém vys. učení tech~
nickém v Praze, Prah~ II. Karlovo nám. 14. Prof. Dr. éensJr.ý: Vazba cihel. zdiva stud.
ceny Kč 18'-, Otvory ve zdech 12, Tesař. vazby dřev 18, Ing. Cížek: Enc. pozem. stav. 35,
Dr. Felber: Tech. mechanika 1.29, Zákl. kinematiky 27, Hydraulika 22, Statika soustav se třením
45, Dr. F. F i a I a: Kartograf. 2'Obrazování35, Geodet. počtářství II. 26, Dr. Du s I: Vybrané části
z analyse 22, Diferenc. geometrie 34, Ing. Ha ue r: Enc. inž. stav. konstr. a dopravní 20, Ing. Her z án:
Enc. staveb. inž. 30, H lí dek: Topograf. měření 20, Dr. Hr á sk ý: Balneotechnika 31, Dr. Ku b e c:
Právo veřejné 30, Zeměděl. právo správní 26, Zeměděl. právo a pol. 16, Zákony komasační 7,
Lesn! zákony 7, Ing. Nechleba: Les. účetnictví 18, Dr. J. Petřík: Agrár. operace 10, Nivelace
11, Uvod do katastru daně pozemk. 6'80, Zák. evidenční r. 1883, 1894,18968'30, Stavba měst ~).Dr.
Prokeš: Nástin nauky o zeměděl. 5, Dr. Quadrát: Chem. metal1urgie 30, Dr. Racek: Enc.
inž. vod. a kult'

v
I4, Dr. Ryšavý: Geodesie nižší I. 50, II. 50, Inž. Spála: Pružnost a pevnost

s dod. 24, Inž. Su b rt: Elektrotech. slab. proudů I. 25, Dr. J. Pe tří k: Nauka o katastru daně
pozemk.18.

Ztráta theodolitu. Pohřešuje se theodolit firmy Starke-Kammerer Č. 3409. Nynější
držitel stroje se žádá, aby se přihlásil měřickému úřadu hl. m. Prahy v Nové radnici.

ZEISSův
přesný nivelační

stroj A
pro základni nivelace I. a II. řádu.
pro pře s nám ě ř e n i ssedání
půdy a průhybů s dalekohledem
obzvláště výkonným: zvětšení

44 násobné, průměr o b j e k t i v u 55 mm.
Odečitání Iíbely děje se v zorném poli da-
lekohledového okuláru soustavou hranolů
umožňujici odečltáni odchylek od normální
polohy. Přesnost v urovnání a odečtení± 0'2". Klínová značka nastavuje se na dě-
lení latě m i k r o m e t r e m s p I a n par a-
I eI n í des ko u. Průměrná výšková chyba
kiJometrová ze dvoji nivelace je ± 0'3 mm.
TiSKOpisy a vysvětlení dodá bezplatně:

CARL ZEISS, JENA.
Generální zástupce pro ČSR.

R 1 C H A R D F 1 S C HER, P R A HAl I. , U P ů j č O V n y 8.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se



Zprávy osobní.
z katastrální služby měřické. A. Čechy. 1. Přijati: Měř. koncipisté Ing. Karel

Pecka pro Falknov n./Ohří, Ing. Jiří Schorník pro Milevsko a Ing. Josef Strnad pro Do-
mažlice. 2. Do trva I é výsl užb y přelo ž en i: Vr. m. rada JosefDoškář v Praze, m.rada Rudolf
Pitschak v Rumburku a vr. m. komisař Ing. ]{arel Koppmann v Rokycanech. 3. Jmenováni:
koncipisty aspiranti: Ing. Bedřich Bartík v Zatci, Ing. FranJišek Hronek v Karlových Varech,
Ing. Bedřich Reihhorn v Mladé Boleslavi a Ing. Arnošt Sibrava v Čáslavi. 4. Převzati
z osobnJho sta.vu měřičských úředníkfi min. financí do osobního stavu měřických úl-edníkfi
v zemi Oeské měř. radové Ing. Karel Pulpit a Ing. František Lev. 5. Přeloženi: M. koncipista
Ing. Emanuel Viták do Ohrudimě, m. komisař Ing. Josef Kunt do Rumburku a in. konci·
pisté Ing. ]<~rantišek Vlk do Prahy (z. f. ř. správ. odd. XXII) Ing;. Miloš Mejsnar do Prahy,
Ing. Karel Mestek do Ohomutova, Ing. Vladimír Stárek do Prahy, Ing. Egon Walentin
do Prahy, Ing. Jaroslav Tuma do Prahy.

B. Morava. Jmenováni: mčj'. komisatem Ing. Alois Kotačka, měř. koncipistou
Ing. Oldřich Mrkos. Přeloženi: Ing. Miroslav Ouberka do Brna (odd. pro nové měř.), Ing.
Alois Kotačka do Napajedel, Jindřich Doležal do Přerova, Jan f::llámado Vsetína.

C. Slovensko. 1. Jmenováni: m. komisaři Ing. AnJonín Vildvald, Ing. Stani-
slav Valenta. Ing. Vladislav Veis, Ing. Josef Obst, Ing. Jaromír Stěpán, Ing. Oldřich Mrázek
a Ing. Bohumil Pernica; m. koncipistou Ing. Frant. Políak. 2. P j.e I o žen i: Ing. Václav
Elznic v Košicích ke k. m. ú. tamtéž; Ing. Emanuel Urban v Košicích k i. k. V. tamtéž j

Ing. František Stodola ke k. m. ú. v Bratislavě a Ing. František Neumann ke k. m. Ú. v Le-
vicích. 3. Pensionován: Ing. Karel Kratochvíl·Jelínek. v

D. Pod k a r pat s káR u s. Jme n o v á ni: mliř. aspiranti Ing. ý'rantišek Oálek, Ing.
Václav Folkert, Ing. Karel Letocha, Ing. Leop~ld Smíd, Ing. Karel Stěpánek, Ing. Václav
Borllvka vesměs od k. m. Ú. v Užhorodě a Ing. Stěpán Ilyuk od k. m. ú. v Ohustu měř. kon-
cipisty s účinností od 1. prosince 1936.

Druhé státní zkoušky ze zeměměřičského inženýrství. Nač e s k é vysoké škole
technické v Brně složili druhou státní zkoušk~ pánové: Michail Katrenko z Krem.enčugu, Rusko,
Jaroslav SlaVÍček z Deblína, Josef Fiala z Oes. Budějovic (s vyzn.), Karel Seda z T!,eště,
Frant. Bábík z Mistřína, Vladimír Pícka z Brna, Vilém Quitta z Brna, Josef Doleček z Oeské
Třebové, Fraut. Novotný z Maloměřic (s vyzn.), Jan Poláček z Jiříkovic, Josef Tomášek
ze Slatinic, Leopold Vrbka z Líšně. Na německé vysoké škole technické v Bmě složili n. stát.
zkoušku

v
pánové: Hampe Otto, z Teplic Šanova, Šembera Arnošt z Gruntu Doln!ho u Vams-

dorfu v O., Sukenik Wilfried z Opavy, Schuster Rudolf z Krynšperka nad Ohří V O. a Schmerz-
ler Josef z Bilska. - Loschner Bedřich složil II. stát. zkoušku z vodohosp. inženýrství.

ZEISS-ův
dálkoměr S provažovac:i tyě(
S klonlfelným dalekohledem

KIPPLODIS.

K optickému merení pravoúhlých souřadnic
v rovině a hornatém terénu a pro profilové
měřeni. Schopnost sklopeni dalekohledu ± 30 o
odečítáni noniem s lupou I' redukčni děleni,
niv. Iibela. Přesnost vzdálenosti 1 cm pro 50 m.

Theodolity - Nivelačnf strole . Re-
dnkčnf tat::hymetry - Přfstrole pro
fotogrametril a lit::h zprat::ovánf.

Tískopisy a dalši informace podá

CAR LZE I S S • JEN A.
Generální zastoupeni pro ČSR.:

Ricbard Fischer, Praba II., U PŮjČOVDYčís. 8.
Telefon 285-38, 219-81.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se



samostalně pracujícího ~sistenta. ahsol. zeměměř. inženýrství.
národnosti čsl. Nastoupit možno Ihned. Nabidky s udanim podminek
do redakce tohoto časopisu pod značkou "Samostatný asistent".

ZEHĚMĚŘICSKÝ VĚSTNÍK
Vychází měsíčně zpravidla vyjma červenec a zarl.
Nakladatel a vydavatel. Spolek čs, zeměměřičUv Praze
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št. kp~voj. zeměp. ú~tavu, Praha, Ing. Jar. ,Fejlek, měř. rada,
v Brne, Ing. Dr. A. Flker,Brno, Ing. VI. Fl1kuka, emer. prof.
vys. školy techn. v Záhřebě, úř. aut. civilní geometr, Brno,
Ing.Vác. Hlavsa, vrch. měř. rada, Pra.ha, Dr. B. Kladivo,
prof. vys. školy techn., Brno, Ing. J. Peň áz, měst. T. měř. rada
Brno, Ing. Dr. techn. h. c. J. P e t ří k, prof. vys. učenítechn. Praha,
Dr. Ing.A.Pokorný, vrch. měř. komisař, Praha, Ing. Fr. Prok u-
p e~, úř. aut. civilní geometr, Nymburk, Ing. Dr. Jos. Ry-
šavý, prof. vys. učení techn., Praha, Ing. Ant. Štván, měř.
rada, Opava a Ing. Fr. Wiesner, vrch. měř. rada, Užhorod.
Pi'edplatné rQční i s poštovným pro ČSR. 50 Kč, pro ostatní
státy 52 Kč. Clenum spolku zdarma. Jednotlivá čísla 5 Kč.
Účet poštovnf spořitelny v Praze čfs. 14.614. .
Přihlášky za člena Spolku čs' zeměměřič1\. a za odběratele
Z. V. přijímá pokladník Ing. Jar. P ayer, kapitán zem. voj.
staveb. ředitelství, Praha-Košíte,· U tennisu 354.

Rukopisy, určené pro otjštění v Z. V., nechť páni autoři do-
dávajífsa.né (pokud možno psacím strojem) po jedné straně
plHarchu. Přílohy obrazové musí být doloženy zvětšené (dva-
krát až třik~át), než mají býti v tisku. - Výstižné, několika-
řádkové resumé ve francouzském (nebo též v českém) znění je
třeba připojiti hned při dodání originálu hlavních článků. -
Rukopisy,. jež nebudou otištěny, vrací redakce autoru tehdy,
žádá-I~ toho autor při zaslání rukopisu.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se



Zeměměřllskj IDlen1r,
mladAi,s autorlsacf civ. geometra bvde ptllaf Da welkfm sonllromfm
velkosfarlln. V. pfipadě osvědčeni se, jest misto stálé. Nabldky uchazečl1
s udánfm referenci, curr. vitae a pfatových požadavkl1 co nejdřiv&na adresu:
Latorlca, ho~p. a prl1m. akc. spol. v Mukačevě,Podkarp. Rus.

Zprávy osobní.
z katastrálnf služby měřické. A. C ech y.t. Přijat m. konc. Ing. Rudolf Rossel

pro Přibram. 2. Dó výslužby přeložen m. rada Ing. Karel Vosáhlo v Poděbradech. 3. Ze-
mřel v. m. kom. Ing. Zdeněk Lhotka v Praze (k. m.ú.). 4. Přeloženi: M. rada Ing. Karel
Malý do Poděbrad" v. m. kom. Josef Livora do Jablonce n./Nisou, m. kom. Ing. Záboj
Cervinka do Pardubic, In. kom. Ladislav Sajdldo KoUna a m. konc. Ing. Jaroslav Ovak
do Prahy Ing. Miloš Stehlíček do Ceské Lipy, Ing. Robert Friedel do Rokycan, Ing.
Hubert Chowanetz do Něme,ckéhoBrodu, Ing. Jaroslav Rijáček do Děčina, In~ .Miloslav
Leš do Prahy, Ing. Jaroslav Vítek do Chebu,Ing. Karel Petr do Horšovského Týna, Ing.
František Skála do Plzně.

B. S I o-ven s k o. 1. Přijati m. konc. Ing. Václav Steklý, Ing. Tomáš Střída, Ing.
Arnošt FoU, Ing. Jan Kánský, Ing. Bartoloměj Mika, Ing. Stanislav Brožek,Ing. Josef
Langer, Ing. Jan Mošna, Ing. Leopold Vrbka, Ing. Karel Šeda a Ing. Karel Svoboda a.
sm!. měř. úředník Ing. Alexander Tomaše,vský.2. Do yýslužby přeloženi: vrchní m. rada.
Ing. 'Jozef Cingroš a m. kom. Ivan Kod. 3. Vystoupili: m. kom. Ing. Jozef Pintér a sml.
měř. úředník Ing. Teofil Tomoruk. 4. M. kom. jmenován Ing. František Mojžiš a. Ing.
Jaromír Zižka. 5. Přeloženi: m. rada Ing. Jan Krištofik k odd. XVi. gen. fin. řed. jako
dohlédaci úředník kat., služby, měř. kom. Ing. Oldřich Mrázek ke k. m. Ú. v Tniavě
a m. konc. Ing. Oldřich Šanda ke k. m. Ú. v' Bratislavě.

C. Pod k a r pa t s káR us. Přijat: Ing. Josef Fogel, m. konc. pro Mukačevo.
V měřické službě u ministerstva zemědělstvf: A. U I X. od bor u mi n. zem ě d.

jmenován m. radou Ing. Zdeněk Vacke a Ing. Karel šulc, m. vrch. kom. Ing. Ladislav
Patera, m. kom. Ing. Níkolaj M:aksimov.U stá.t,ni.~h obvodových ,.,11řadoven
pro po z. r e for mu jmenováni: m. vrch. kom. Ing. Leopold Jurek, m. kom. Ing. Vse·
volod Gerasimov, Ing-.Ceněk Březina a Ing. Jiří Brousek.

'B. U a g r á r n í c h o per a c í. Přijat: m. konc. Ing. Jan Chramosta. Jmenován m.
kom. Ing. Jan Vávra.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se



Zprávy osobnL
z katastrální měřické služby. A.O ech y: 1. Do služby při j itpkonc.: Ing. Vla-

dislav Prchal pro Oeský' Krumlov, Ing. Alfreq. Zecha pro Novou Paku~ a Ing. Dr. -Jan
Votruba pro Hradec Králově. 2. Do trvalé v Ý s 1u ž b y pře 1ož e n měř. rada Ing. Vojtěch
Kejla v Pardubicích. 3. Jme n o v á n i: Vrch. m. radou rada Ing. Josef Prokop v Praze _
(z. f. ř.odd. XXII.), m. radou m. kom. Ing. Waldemar Czermack v OeskéLípě, vrch. m, kom.
m. kom. Ing. Jaroslav Vávra v Praze (k. m. ú.), Ing. Vladimír Valdman v Kaplici a Ing.
Vojtěch Synáč v Ledči nad Sázavou, m. kom. m. konc. Ing. František Vlk v Praze (z. f. ř.
odd. XXII). 4. Pře I o žen i: M. kom. Ing. J. Janele do Nejdeku, v. m. kom. Ing. J.l3eneš do
Příbramě, v. m. kom. Ing. A. Zelezný do Pardubic, m.konc. Ing. E. Viták do Prahy (k, m.
ú.); m. kom. Ing. J. Pschorn do Karlových Varů, m. konc. Ing. V. Herštdo Sušice, m. kom.
Ing. Z. Brych do Oes. Budějovic, m. kom. Ing. V. Krátký do Ústí n. L., m. kom. Ing. J.
:Melzerdo Poličky, m. kom. Ing. V. Dovolil do Písku, m. kom. Ing. K. Prajzler do Dubé,
m. kom. F. Jánský do Nové Paky a m. konc. Ing. K. Domečka do Prahy (k. m. ú.).
, B. Mor a va: Pře 1ož 9 n i: Ing. K. Jeřábek, m. ·kom., z Kroměříže do Uher. Hra,
diště, Ing. Jindř. Lunga, m. konc. z Uh. Hradiště-do -Brna (nové měření). , .

C. S 10 ven s k o: 1a) d o s I u žb y při ja t i m. k o n C. Ing. L. Tobrman, Ing. V.
Quitta, Ing. J. Kábrt, Ing. J. Doleček,Ing. J. Teplický,lIng. F. Koubek, Ing. Ji:' Jirát, Ing.
J. Tomašek, Ingo.O. Růžička, Ing. A. Kaláb, Ing. K. Jaroš, B. Nádvorník. 1b) s ml u v.
ú ř e d. Ingo.J. Vanický, Ing. P. Koťátko. 2.J m e n o v á ni byl i: vládním radou Ing. A~
Musil, vrch. m. radou Ing. K. Hanzal, vrch. m. kom. Ing. J. Buja, Ing. A. Goldberger, Ing.
13. Zdiara, Ing. F. Kristek, Ing. Vi.Elznic, ,Ing. J. Jenisch, Ing. V. Schaal, Ing. R. Konig".
Jng. L. Lovy; ID. kom. Ing. J. Ptltřík, Ing.E. Partyngl, Ing. E. Urban, Ing. H. Kokeš, Ing.
J. Schwarz, Ing. N. ROtlenkranz.3. Pře 1o ž e n"i byl i: Ing. J. Zdímal z Bardějova do
Trenčína, Ing. J. Krejčířik z N. Zámků do Turč. Sv. Martina (i. k. v.), Ing. F. Maradaze
ZL Moravců do Trenčína (i. k.-v.), Ing. F. Kovárna z V. Kapušan do Trenčína (Lk. v.),
Ing. A. Zagorodnikov z N. Zámků do Turč. Sv. Martina (i. k. v.), 4. Zem ř e 1: Ing. A.
~~~ , ' , " ,

Z měřické služby hl. města Prahy. P o výš e n i: do 2. pL stupnice Ing. Ant. Beneš,
přednosta stav. úřadu odb. 1 (měřický), do 3. pl..stup. Ing. Josef Jaroš, zástupce přednosty,
do 4. pL stupnice Ing. Gustav Varvažovský, Ing. Ant. Nývlt, a ;fng. Fr. Erjavec, do 5. pL
stupnice Ing. Ant. Hobza, Ing. Ant, Miro-vský, Ing. Otto Hně-vko-vskýa Ing. Ferd. Bole-
hovsk:t ' '

Drúhou stát. zkoušku ze,měměř.inž. na vysoké- škole technické Dr. Ed. Beneše vy~
konali dne 3. května t. r: tito pp.: Svoboda Alois z Tavíko-vic, Brázda Miloslav z Podolí
u Tišnova (B vyzn.), Havelka Frant.z Dobroslavic, Otisk Jan z Lišně, Schubert Jindřich
z Mohelnice;Bílek Stanislav ze Svitávky, Filkuka Vladimír z Brna, Zák Frant. z Brna,
Sobotka Frant. z Bobrůvky a Gaďourek Jan z Lipníka, Skácel Dobroslav ze Zdounek,
Dvořák Miloslav ze Dzbel (s vyzn.), Fielder Jiří z Hluboké n. VI. (s vyzn.~, Kovář Mi-
loslav z Kunštá,tu (s vyzn.), Smutný Ignác ze Zbraslavi. , '

Změny ve stavu úřed. opráv. civ. j(eometrů. aJ Oprávnění (autorisaceY na byl i:
Ing. Ivan Le ví c k Ý v Praze-Podolí, Ing. Ivan Ke..J: ž..v Praze VIII., Karel K r on g e i-
g e r v Písku, b) Pře s i'd 1 i I i: Ing; Ivan Lev i c k j z Prahy do Kyjů-va na Mor., Ing.
Iva,n R o z d oh lld k o z Prahy do Tainaly na Slov., Ing, Jaroslav Kru š i fr a do Prahy-
Nuslí, Ing. Konstantin Pl a to n o v z Hory Kutné do Uhlíř. Janovic, Ing. Juraj E h r I i c h
z Novák do, Prievidzy. c) Oprávnění s e v z da 1 i: Ing. Ant. H o I u b v Pra.ze, Ing. Ema-
nuel Bar t í k v 'Čes. Budějovicích. ff) Zeměměřičské op r á vně n i pro Si o ven s k o
na byl: Ing. Jan Wolanský v BratiSlavě. -

Oprávněni úřednfků města Bratislavy ,k podpisováni geometrických plánÍ!
podle § 51 kat. zák. PoaIe vyhlášky min. spravedlnosti ze dne 8. května 1937 čj. 25.352
jsou oprávněni podpisovati geometrické plány tito úi'edníci města Bratislavy: Ing. Igor
Ruppeldt, techn. ředitel, mag. vrch. techn. rada:, Ing. E. Zaporožan, mag. vrch. měř.
kom., Ing.J, Mrkyička, mag. měř. kom., Ing. A. Zacbarov, mag. měř. kom., H.Raidl,.
mag. vrch. aktllárský tajemník'.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se



,Zprávy osobní •.
-Katastrátni měficklÍ sl~ž:;,a: A. Ze m ěč es 11:á. l.:-Do služby~při jat i m. konc.

Ing. Erich Manlikpro Klatovy~ Ing. Karel Býkora pro Teplice-Sanov; Ing. Emil Ulm
pro Duchcov. 2. Na. dočasný o'dpočinek přeložen m. Kom. Miloslav Vodička.3.
Pře 1o žen i: Vrch. lIl. kom. Ing'. J. Novotný z Čes. Budějovic do Litoměřic, m. konc,
Ing. J. Kořínek z Ústí n. ·L. do Čes. Budějovic.. , , -

B. Země M()ravsk·oslezská. 1. Na trvalý odpočinek přeloženi: vrch.
m. rada Jan Orel, vrch';m; rada Ing'. Alois Krejcar. 2. Pře 1o žen: Ing. Dr. J. Bohm
z Opavy do trillJiguI.káílcel.áře min.fin.' . .

C. Ze měgloV' en -ská. L J m.e,no v á n i byli m. komisaři: Ing. aho Císař, Ing.
Ladislav Kadeřá,bek,' In~.František Paška aIng. Antonín Herold. _M. konc.: Ing. Ladi·
slav Vaiz, Ing, Václav Dlabáč, Ing.. Valentin Javorský, Ing. Viktor Kyškyn, Ing. Ivan
Tjučev, Ing:. Nikolaj Karinazin, Ing. Vasyl Krasněnk6, Ing, Grigiri,i Šišolín, Ing. Grigo-
rij Ana,nskij, Ing. Grigori.i RudněY, Ing".Georgij Vladykin, Ing". EUmMacov, Ing. Kon-
stantin Grum-Gřimajlo,Ing. Nikolai Michalovský,.Ing. ,IvaIiOlševský, Ing. Sim{)nMarko,

'
Ing. JOzefB,'tafí.o, Ing. Mic.hal 80.10vjev,Ing. Vik.tor"m,tverilwv, ln,g. Dja Abrame.nko, Ing.
Mikuláš Malinovský, a Ing; Vasil· Tatarinov. 2. P ř é lože n i byli: m. rada Ing. Jaroslav
Markalous t Lipt. ~v,Mikuláše do Čadce, vrch. m. kom. Ing. Antonín Chytil z Čadce do
Ziliny, m. konc. Ing. Oldřich Rdžička od k. m. ú.v Trenčíně k insp. kat. vym; tamtéž a
mnL ID. úř; Ing. Ivan Ljutenko z Komárna do Zl-atýchMoravctl. 3. Ze služby vys to 11-
P i I : Ing'. Karel Ulrich.

D, Ze ln ě Po dk a rpa t o r u Ská:Ze služby v y'st ou pil: 'Ing. Ivan Kolosov.
Zprávy z vysokýchškQt. A..Pro fu o c e. Dne 26. červnat. r. prohlášen byl na Čes.

vys~ učenLtechnickém dóktoremvěd technických koL Ing. Josef K 10 b o u če k, asistent
prof. Dr. Ryš&vého. Disertačni jeho práce měla název: "Zkoušení zpdsobilosti stereofoto-
grametrického měřeílí~'. - Gratulujeme. . '.. "

B. Dr.uhé stHnLzkou'šky.1. Na vysoké škole technické Dr.;E. Beneše
v Brně složili •. červnú t. r. pp. Ilja Atlanov z .Jelenské v Rusku, Josef Mikulášek z Ma-
toměřic, Otakar Kratochvil ze Senova, Alois Rosendorf z Jaworziny, Karel Dostál ze Slez-
ské Ostravy, Jan Dubový z Mor. Ostravy, ;Ladislav Hromádka z Rozdrojovic, Et:vin Kri-
.stek z Vína, Matěj Pokora z lvanovic, Ladislav Vysloužil z Hulína, Jal;'oslav. Tribula
z Brmt. 2. Na 'Německé vysoké škole technické v Brně pp. Edwin Kleiber z Butovic',.Ru-
doli Weipertz Merboltic, Frant. Michel z Vidnavy, Karel Eckhardt fo Dh'ebu,Heřman Praus
~eSternberka, Jindřich.Tuma, i Oken,Wolfgang Blaschke zMohelnicea:Erich Thun z Gerštorfu.

ZEISS
.~IlTAGHYITRa UllYUSÁLlfTEIIBOLIT

.'. .' fBOSSBA.ŘPt.ZEÍSS.).
'Přesný optlckýpfistroipro polygonálnia dílči' měřeni•.
Přimé odečítán'! horll/:ontálnLvzdál.~i1ostl.· ' .
Jednoduchá práce s měřlckou I.ati,;.:
Odečltáni .až do vzdálenosH200. m. .,"
Současné odečítáni všech kruhů v okul.áru dal.ekohledu.
Jasné obrazy. '
Společné osvětleni pro veškeré body kruhu. .
NedostIžtl~ hospodárnost.--- 3O-liOo/(júspóry pflpohu práci.
Vel.ká přesno~t střednfchchyb fj1~.OOOdol/5QOO vzdálenosti.
Malá váha (přistroj I se skřinkou 10'5 kg). •..... , _ .
Přiručka pro optické". měřeni vzdál.enostl od R.Bosshardta.

(Ve frattcouzskéma německém vydáni.)

Nlvélathfptlsfi"ole .dálkoDlěl', to~s ,.....teodoUty.
Tiskopisy a další informace zdarma od fy<:A.RI.ZEISS-IENA., nebo od:

~ ,Gen erální h o z as't oupen( ..... ". "
...::.uc Richard IUscber, Praba'II.,U.Pl\lcQVRY8.

. . .' Telefon 285-38,2-19--81.' .

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se



POZOR!
Přlležifosfná koupě! Přlležitosfná koupě!

Prodám málo použitý, přesný universálni nivelačni stroj. výrobek firmy
R.& Rost v dřevěné skřiňce (bez stativu), velmi zachovalý za Kč 8500

-0

B. Kronerov6, Praha XVI. • II. Ženskf Domov.

Soutěž na výstavnfpJakát
1. výstavy prac1 čsl. zeměměřičských inženýrů

na Slovensku v Bratislavě.

K propagaci 'výstavy hodlá pořadatelstvo vydati výstavní plakát.
Žádáme kolegy, aby pořadatelstvu zaslali návrh výstavního plakátu, jehož myšlenka
by účinnou kresbou tlumočila cíle uspořádání výstavy. Rozměry plakátu budou.
v poměru 2: 3, kresba trojbarevná,' námět vyetihitjící povolání čsl. zeměměřičskýcn
inženýrů.

Text plakátu je:

1. výstava prác čsl. zememeračských inženierov nal Slovensku v Bratislave v budove
Zemedelskéhó muzea od 10. do 24. apríla 1938 '

Stačí případně zaslat náčrt s ideOVÝmřešením na formátě 201x 30 cm.
Soutěž je až do rozhodnutí komise o nejvhodnějším návrhu anonymní.· Komisi
za nejvhodnější uznaný návrh bude odborně vypracován a rozmnožen s uvedením
jména autorova. .

Lhůta dodání návrhu do 31. prosince 1931 na adresu:

Výstavn{ kancelář, Bratislava, Raš{nova 2jV, vrch. měř. rada Ing.' Nosek

Vzhledem ke skromným peněžnún prostředkům pořadatelstva ,nemohou býti ná-
vrhy honorovány.

Vybrané zajímavější informace vytištěné na obálkách časopisu,
text na ostatních obalech se týká převážně jen inzerátů a opakuje se


