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V roce 1928 vyzval mne továrník Václav Kolář, majitel závodu pro
jemnou mechaniku v Praze-Modřany, bych vypracoval teoretický základ pro
nový restituční přístroj.

Podmínky jsme stanovili takto: 1. jednoduchá a pevná konstrukce,
2. snadná a pohodlná obsluha, 3. co nejmenší rozměry, 4. snadná doprava
.autem a drahou, 5. zautomatisovati všechny pohyby částí stroje, pokud lze
tak učiniti. Přístrojů, které mohly sloužiti za vzor, byla již celá řada. Byly
však buď příliš těžké a mohutné konstrukce, nebo sestrojeny na základě ne-
dokonalé teorie. Studoval jsem tehdy zrovna novou teorii Dr. Odenkranze,
který první odvodil exaktní vzorce pro případ, že rovina terénu je rovno-
běžná s úrovní.

Šťastnou náhodou se mi podařilo, nalézti nový zákon, který určuje po-
lohu hlavního bodu snímku při restituci. Objevením tohoto zákona byla dána
možnost, zautomatisovati i pohyb hlavního bodu' desky, a to způsobem velmi
jednoduchým.

Jelikož málokterý z kolegů měl příležitost pracovati v novém, tak za-
jímavém, oboru aerofotogrametrie, pokusím se zde stručně na-stíniti teorii
i použití prvního restitučního přístroje domácího původu."

U restitučních přístrojů mluvíme o s tup n í c h vol n o s t i. Chci tento
pojem zde stručně vysvětliti. .

Pořídí-li letec snímek naprosto rovinného terénu a je-li čočka fotoko-
mory bezvadná, obdržíme centrální průmět roviny terénu na rovinu desky.
Jelikož mapa a terén se. pak liší jenom měřítkem, jsou mapa a snímek pro-
jektivní. Jichv7.ájemný vztah je dán, jsou-li v obou rovinách známv čtyři si
Qdnovídající body. z nichž neleží více než dva na jedné přímce. Pak libo-
voln~- bod centrálního průmětu určuje odpovídající bod na mapě a opak.

Restituce není nic jiného, než přefotog-rafování leteckého snímku tak,
že nový průmět jest podobný terénu. Nanrosto přesně dá se tento úkol splniti
ovšem jen tehdy, jecli terén ideálně rovný.

Představme si nyní, .že se nám podařilo tento úkol splniti. Pro restituci
jsme použili čočky o libovolné ohniskové vzdálenosti F (obraz 1.).

Při tom jsme musili splniti dva optické zákony. Aby bod i se v bodu j
ostře zobrazoval, musí vzdálenosti a, b" vyhovovati rovnici čočky a proto
musí býti:

Aby však i ostatní body roviny D se zobrazovaly na rovině P ostře, musíme
spl{).iti ještě pdncip Scheimpf1lg'ův, t. j. roviny D, P a H musí se protnouti
v jedné společné přímce g.
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1. 2, 3, 4 č~yřúhelník na desce
1', 2', 3'-; 4' čtyřúhelník na mapě

D rovina desky
P přůmětná t. j. rovina mapy
R hlavní rovina čočky
O hlavní (Gaussův) bod
h optická osa
i,i konjugované body na opt.

ose
g společná pi'ímka rovin

D, PaR

Při restituci však neznáme polohy čtyřúhelníků v rovinách D a P, ani
polohu centra promítání, ani sklon rovin p Tyto prvky třeba vyhledati
zkusmo.

K tomu je zapotřebí, aby stroj dovoloval tyto pohyby:
1. změniti ,libovolně vzdálenosti a, b konjugovaných bodů i, j od hlav-

ního bodu čočky. Při tom musí a, bodpovídati rovnici čočky.
Jinými slovy, stroj musí dovolovati změnu měřítka průmětu,

. .2. měniti libovolně úhel p, při čemž se musí zachovati ScheimpfugůlT
prmcIp.

Abychom čtyřúhelník 1, 2, 3, 4 přivedli z libovolné polohy do polohy
správné, musí býti možno posunovati snímek ve dvou k sobě kolmých smě-
rech (x) a (y) v rovině D a otáčeti jím okolo osy (z), kolmé na rovině sním-
ku D. Obecně na tom nezáleží, jak osu (x) volíme. Máme tedy· další nutné po-
hyby stroje: .

3. posun leteckého snímku na Ose (x),
4. posun leteckého snímkJu na ose (y),
5. otáčení leteckého snímku kolosy (z).
Těmto pěti možnostem říkáme stupně volnosti. Restituční přístroj, který

chce řešiti obecný případ, musí míti všech pět stupňů volnosti. Obecný případ
nastává, když rovina terénu není rovnoběžná s úrovní, čili když se jedná
o restituci svahů. Pro případ specielní, v prak8i nejvíce se vyskytující, kdy
rovina terénu jest rovnoběžná s úrovní, stačí tři stupně volnosti a to 1., 2. a 5.
Je sice nutno i v tomto případě posunovati desku v její rovině kolmo na
přímkug tento posun jest však funkcí 1. a 2. volnosti a nelze jej proto na-
zvati volností.

Odvoďme pro tento specielní případ podmínky restituční, při čemž sle-
dujeme postup, udaný Dr. Odenkranzem. Postup jsem zde poněkud zjedno...
dušil a přehledněji uspořádal. I
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Představme si nejdříve, že letec ofotografoval rovinný, vodorovný terén.
Do terénu vložíme souřadnicový systém (viz obr. 2.) jehož osa (+ D) spadá
do směru pohledu. Osa (+ S) jest kolmá na směr pohledu. Počátkem systému
jest prdsečík optické osy s terénem H.

Letec použil komory o ohniskové dálce f, komora ,byla skloněna pod
úhlem w. Výška letu jest V. Souřadnicovému systému (D), (S) odpovídá na
desce systém (ď), (š). Ohceme nyní zjistiti vztah mezi souřadnicemi v terénu
a ve snímku. Pro bod P1 jest:

Dl. cosw: (Dlsinw+---.Y-) =dl:/cos w

d _ Dl cos2w
I -f V +Dl . sin w cos w

d =/ Da cos2
w .

2 Y +Da sin w cos w

Všeobecně mdžeme tedy psáti:
d =/ IJ OOS2 W •

V + D sin w cos w
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. . 8cos co
8=f v± D sin cocos co

D= V.d )cos co.Cf cos co- d sin co)

S= V.š .'
fcosco- dsinco

Nyní zjistíme, jak se vyobrazuje čtverec, jehož střed leží na optické ose a
jehož diagonály spadají do os systému (D), (S). Délka diagonály jest dvoj-
násobná jako výška letu (obr. 3.).

Pak mají body P1 až p. v rovině terénu tyto souřad-
nice:

P {
D..l=+ V {D2= - V

1 Sl :- I) , P2 82= O '

{
Ds=1) P fD4=O

Ps 83~+V' Q84:--V'
S použitím rovnic (1) a (2) obdržíme souřadnice obrazu:.

{
dl=/ cos 2 co

P1. 1+ sin cocos co,
81=0 .

{ds = O
Ps Šs= fcosco'

P2{~2 = -f 1- :~~::osco }
82=0 .

O{d4=0
P4 Š4,= - fcos co

d2 ) d1,Š3 = - š •.
Vypadá tedy obraz čtverce asi takto oe

(viz obr. 4.):
Jelikož jest:

cos 2 co <Jcos 2 co <f------ --- fcos co1+sin cocos co 1 o o

máme:

cos 2 co cos cof-----=fcosco. =fcosco.m
1-sin cocos co. 1- sm cocos co

v mezích co= O až co= 90° probíhá m hodnoty od O do 1·5456 .....

d2( š.1·5456 .....

Desku s obrazem o P1 - P. vložíme nyní do restitučního stroje tak, aby diago<:
nála P1 - P2 ležela v rovině, která obsahuje optickou osu a stojí kolmo na:
přímce g.
. Restituce jest pro~edena správně, když obdržíme opět čtverec P1--:--p~:
v žádaném měřítku. (Pokraě. _ A .uivre.)j-
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Dr. Václav Š pač e k. (Pokračováni - Suite.)

Hodinový stroj se spustí na větší rychlost 12 cm/min., štěrbina v regi-
stračním přístroji je stále otevř,ena a přerušení paprsků nastává jen v oka-
mžicích, kdy stínítko přebiliá přes štěrbinu, když totiž elektromagnet kotvu
přitáhne a když odskočí. Chronometr uzavírá proud každou vteřinu, takže
přerušení registrační křívky nastává v intervalech přesně vteřinových. Asi po
půl vteřině nastává přerušení proudu, kotva odskakuje a vzniká také ve vte-
řinových intervalech druhá ř:tda přerušení, která padají přibližně doprostřed
mezi přerušení v prvé řadě. Kdyby doba kyvu byla stejná jako interval,
v němž se děje přerušování, tvořila by ona př.erušení přímku, ve skutečnosti
tvoří sinusoidu. Její pravidelný tvar bývá porušen následkem vertikálních
urychlení při pohybu lodi. Po několika minutách se rychlost papíru sníží na
třetinu až čtvrtinu a teprve několik minut před ukončením se opět zvýší
na 12cm. Celá doba činí půl hodiny. - Při konstrukci stroje byla snaha
uvésti na minimum počet operací nutných při chodu stroje, ty pak musí ná-
sledo;va-ti za S1ehouv určitém pořádku, takže celý postup přejde v rutinu. Ji-
nak při stísněných poměrech na ponorc,e bylo by nebezpečí častějších omylů.

S ta n o ven í dob Y k y v u. Doba kyvu určí se z registračního zápisu
na počátku a na konci pozorování. Je-li a úhel, o který změní svůj směr pa-
prsek vystupující z čočky, vychýlí se na papíře vzhledem k její ohni::;kové

vzdálenosti o délku x=111arca=1111;oaO=1·938aO(cm). Naopak z x
plyne a. Na obr. 3. paprsek, dopadající na zrcátko Z2 pod úhlem 30u

, nechť
leží v rovině papíru, rovněž i normála zrcátka. Otočí-li se Z2 o úhel :f, zvedne
se normála nad rovinu nákresnou též o:f, kdežto odražený paprsek tvoří
s rovinou tou úhel 2 :fcos 30°. Výchylky hypothetíckého kyvadla budou tedy
x = 1'938 X 2 (:f1 - :f2) cos 30° = 3·35:f. Paprsek 3 odráží se od Z2 pod úhlem
10°, kyvy jsou registrovány ve větším měřítku než u hypothetíckých kyva-
del. Aby se mohly obojí výchylky srovnávati, je třeba násobiti výchylky střed-
ního kyvadla poměrem cos 300/cos 10° = 0'88. Uvedené fluktuace na časové
křivce vyrovnají se graficky, ostrou tužkou vede se po ní čára bez oněch ne-
pravidelných vybočení, jež zůstávají od ní střídavě na jedné a druhé straně.
Pak se určí čas příslušný prf1sečníkům této křivky s osou křivky registrující
pohyb kyvadla.

Přerušení nepadne totiž pravidlem na tuto osu, ze dvou přerušení
ose nejbližších jedno je nad, druhé pod osou. Přerušení udávají celé vteřiny,
jejich zlomek, příslušný průsečíku, určí se na 0'1 sek. podle délky dotyčného
intervalu na ose, neboť papír se pohybuje rovnoměrně. Osu není ani třeba vy-
značovati, její poloha se určí pomocí sLupnice. Těchto průsečíků se urči ně-
kolik na počátku a několik na konci pOZtorování.Doba, připadající mezi dva
sousední průsečíky, zove se koincidence. Během ní učiní kyvadlo o jeden kyv
méně (resp. více, jsou-li jeho kyvy kratší než půl ook.), než udává chrono-
metr polovteřin. Je-li T doba kyvu, c doba koincidence (počet vteřin), je

. 0'25
kyvů 2 c-1, takže T (2 c -1)= c, z čehož T = 0'5 -+ c _ 0'5' Uvedený způ-
sob stačí k určení c vzhledem k tomu, že chyba v nejistotě opravy E6tvosovy

2

je značně větší. Střední chyba doby kyvu mT je dána výrazem m
2
T= 8"~'C2 ,

je-li t doba celého pozorování, p počet průsečíků na počátku a na konci mě-
ření, fL stiíední chyba v určení jednoho průsečíku. Hodnotu c je možno počítati
pro kontrolu z doby mezi prvými prf1sečíky, stanovenými na počátku a na
konci měření, mezi druhými průsečíky neb mezi třetími, musí se spolu shodo-
vati. Do vedení druhého elektromagnetu je zapiat chronometr, jdoucí podle
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času hvězdného, dávající také dvě časové křivky, takže je možno dobu kyvu
určiti též podle času hvězdného .. Spolehlivější je křivka časová, vznikající při
přerušování proudu.

Opravy a redukce, které nutno k měřené době kyvu T připojiti vzhle-
dem k různým pohybům lodi, plynou z teorie, která je podána v následu-
jícím.

Rovnicí pohybu kyvadla, jehož břit koná jakýkoliv pohyb, odvodíme
z obecných rovnic pohybu

dix (d,2z diV)
1Jmdt~=EX, Em Ydti---Zdti =.E(yZ-zJ;),

(1) .Em ~~r= E Y, Xm (Z d;t~ -x ~:n=.li (zX - x Z), (2)

d'z (diy diX).Em dt;J= XZ, .lim x dt2 -Y dti = l;(x Y - yX),

kdež značí m částici hmoty, x, '!I, z její souřadnice, X, Y, Z složky sil ve
směru os souřadnicových. Osu Z volme svisle dolů, Y vodorovně dopředu ve
svislé rovině, položené počáteční polohou břitu, X vpravo. Vedle těchto os
nepohyblivých, zůstávajících v prostoru na témž místě, budiž soustava ~, 1}, ,
spojena s kyvadlem tak, ž'e břit tvoří osu 1}, kolmice, vedená těžištěm na břit,
je osou, a průsečíkem obou 01 vedena osa § kolmo k rovině 1} ,. Značí-li a, (l,
r cosiny úhlfi,. jež svírají spolu osy obou soustav, jak vyznačeno ve schematu
4), souvisí spolu obojí souřadnice podle rovnic následujících

§ 1] ,

x=xo +~al + 1] {l1 + 'rlJ
y=Yo + ;a2 + 1}{l2 + 'r2'
z = Zo + §aa + 1]{la+ 'ra,

Při tom značí xo~ '!Io, Zo souřadnice počátku
vztahy

x a1 {lI rl
y a» {li r2
z aa {ls rs

01• Mezi směrovými

ali + {l12+ rl! __ 1, al{ll + a2{l2+ as{la = O,
al2 + a22+as2= 1, a1a2 + {l1{l2+ hr2 = O

a obdobné pro cosiny, stojící v jiném řádku neb sloupci (3), (4).
Břit (t. j. osa 1}) nechť je udržován ve své p·oloze (i při pohybu) silami,

působícími ve dvou jeho bodech A (O, 1}1, O), B (O, 1]2' O), jejichž složky jsou
Xl> Y1, Zl v bodě prvém a X2, Y2, Z2 v bodě druhém. Jimi bylo by možno na-
hraditi tlaky, kterými ve skutečnosti konsola na břit působí. Dráhy bodů A,
B jsou určeny rovnicemi, které vyjadřují jednotlivé souřadnice bodů těchto
jakožto funkce času .

Xl =fl(t), Yl =A(t), Zl =fa(t),
X2 = Pl (t), Yi - P2 (t), Zs = Pa (t).

Funkce f, P musí vyhovovati rovnici
(Xi - Xl)! -+ (Ys - Yl)! + (Z2- Zl)2= (1]2-1}l)2,

vyjadřující, že vzdálenost obou bodů je stálá, totiž AB = 1}2-1}1' Označíme-li

dělicí poměr gl ~ = 1]1= 1, bude dráha počátku Ql dána rovnicemi
1 ~ •

xl-1X2 Yl-'J.Ya Zl- 'J.zi
Xo = ·1_ A.' Yo= 1-A. ., Zo = 1_).. .
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Je-li 1]2 > 1]17 jsOu směrové oosiny břitu 1]

(8) {I - X2 - Xl tJ _ y. - Y1 (J _Z2':""" Zl
1 - 71.- 71ľ 2 - 71. - 711' S - 712-1), .

Kromě složek Xl' Yl ..• 22 působí v těžišti T (Xl! Yt, z,) tíže 2 = mg, takže
momenty ,sil na pravé straně ro'vIDc (2) jsou.

ylZl + YjZa + mgYt -Zl Y1 - Z2 Y2 = YO(Zl + Z2) - zO(Y1 + Y2) +.+ (J2 (711Zl + 7111Z2) - f3s (711Y1 +712 Y2) + mg Yt

(9) Zl Xl + Z2X2 - Xl Zl - xIZ. - xtmg -Zo(Xl + X2) - XO(Zl + Z2) ++ (Js (711Xl + 1)2X,l) - (JI (711Zl + 712Z2) - mg Xt
Xl Y1 + X2 Y2 - Y1Xl -- YaX2 = XO(Y1 + Y2) - Yo(X1 + X.) +

+ (JI (711Yl + 'Y/. Y.) - (J2(1]1Xl + 712XI),
vyjádřÍJme Xl' Yl ...• Z2 pomocí (3). Součty (Xl + X2) atd. plynou. ~ (1)

~ . , dl!.x . d2 Y d2 z
{10) XITX2=2m dt2.' Y1+ YII=.L'm dt2' Zl+Z2+mg=Zm dtll

a převedeme-li tyto součty 2 nalevo, n:1budou rovnice (2) tvaru

2m [CY - Yo)~t~- (z - Zo)~t;J= (J. (1]1 Z, + 1]2Zj) - (Js (1]1 Yl +712 Y2) +

+ mg Yt -.,- mg Yo'

(11) 2m[ (z - Zo) d;t~-(X-- xo) d;;] = (JS("Il Xl + 1]2Xii) - (JI ("112, + 1)2 Z.) -

- mgxt + mgxo,

2m [ (x - xo)~l-(y - Yo)~t~J= (Il("Il Y1 + 1]2 Y.) - (J. (~1Xl T "12X,l).

Násobíme-li tyto rovnice pořadem Pl' P2' Pa a sečteme, obdržíme napravo
, mg [(Yt - Yv) (Jl - (Xt - xv) (JIl = mg [Y2 {JI - 1'1f3.] ~,.

Zde jsme vyjádřili souřadnice těžiště x"Yt pomocí (3), přičemž g,=O, "I, =0.
Vyjádříme-li podobně na levé straně rozdíly. X - Xv, Y - Yv, Z - Zv, obdržíme
rovnici pohybu

d·x
2 m dtl [g (as {I. - a. (Js)+~((Jars - (Js r2)]

dBy
(12) + 1:m dtl [g (a1 (Js - as (Jl)+,(1'1 (Js- rs (Jl)]

, dlz
T .L'm dtl [g (a. (JI - al (JI) +~(1'2 (Jl- rl (J,l)] - mg (r. (Jl - r1 (J.) ',.

Rovnovážná poloha kyvadla je ta, nalézá-li se těžiště ve svislé rovině
břitem položené. Bude-li kyvadlo v klidu, j~ou dierivace nale!V'ove (12) rovny
nule a rovnovážná poloha osy ~ (rl0, r20' r30) je tudíž stanovena rovnicí
1'20Pl - rl0 P2 = O; a ježto ~J. 1], je též Pl rl0 + P2 r20 + Parao= O. Tvoří-li "I

.s osou 2 úhel Pa, je úhel *) mezi rovnovážnou polohou' a osou 2 roven 90-
Pa neb fJa-90, podle toho, zda ps~ 900; cosinus tohoto úhlu je tudíž rao=
sin Pa. I plyne z posledních rovnic

. (JI (Js sin (Ja (JI (Js (J2(Js . (J
(13) rlO=- (J li ..L (J li - -;--(J ,r.o = - -:---p ,rso = SIn s·

1 I I SIn s SIn s

..*) Ve (3) a dalších rovnicích značilo ~3' /X3 atd. cosiny těchto úhlii; kde značí ~3 ••• úhel,
položíme předn? značku <to

1933/27



Je-"liosa ~ v rlJvině svislé, je g v rovině Vodoroivné.JSOttJli a10" altO,O:sQsrně'-;
rové OOtŮlly teto osy g', bude a.ao -0, naoož z rovnic al02 + a20

2 = 1,
al0 '{J. + ~1l fJ2 = O ,obdržíme

(14) a10 =, . (J2R ' , allO=- .P1l1 , ' aso= O.
sm I"S sml"s

Veličiny a11,a2, a3, )II' )'2, )'s můžeme vyjádřiti pomocí {J a výchylky kyvadla
:J, t. j. úhlu, jejž tvoři osa ~ se svou rovnovážnou polohou t. Je totiž

cos:J = 1'1YI0+ Y2Y20+ YsYso= +s t:I ,sm [JS

• n (r~) , ~~-~~smv'=cos;,;, =YlalOTYlIa20= . t:I •
sm /-'s

Z prvé rovnice plyne )'3; ze druhé {J2)'1 - {J1)'2 a použijeme-li j,eště rovnic&
{J1 )'1 + {J2 )'2 + (Ja )'s = O, nalezneme '

(15) '" - /l2 sin :J - /l1 /ls cos :J ~. /l1 sin :J + /l2 /ls cos:J, _..t:I n.1 - . t:I , Y2- ,- . R , Ys- sm /-'sCOSv
sm /-'s Sml"s .

Posléze pomocí těchto hodnot plynou ze (16) cosiny a (17).
(16) a1= /l2 Ys- /ls Y2' a2 = fJs~ - fJ1Ys, {Ii = Y2 as - Ysa2,

(17) _ /l2 cos:J + /lI (1ssin :J - /l1 cos:J + {l2 fJssin:J _ . f.1 • n
a1 - . R ' a2= . f.1 , as - - SIn /-'sSIn 'tF.sm I"S sm /-'s

Se zřete~em k rorvnicím (16) a dalším plynoucím odtud: cyklickou iáJměnou at
{J, )I neb ind!exů, obdržíme z,e (12) "
(18) :1:m { (~at - ; YI) (xa" + ; at + 1] /l/' +~Y'\) + (~a2- ; YlI) (ya" + ; at +

+ 1] /l/' +~yt) + (~a3 ---; Ys)(za" + g at + 1] /ls" +~Ys")}= mg ~t as.
kdež dvě čárky značí druhé derivace dle času. Ježto osa ~ prochází těžištěm,
je ;,=0, 1]t=O a tudíž také 2m;=O, 2m1]=0, 2m~=m~t. I nabud&
rovnice pohybu tvaru

m ~t( a1 xo" + a2 Ya" + as za") - 2 m;2 (1'1 a/, + 12at + 1s aS") -
(19) -2 m; 1] (.11 /lt" + 12 fJt + Ys/ls") + 2 m ; ~ (a1 a/, + a2 a2" + ag as"-

- 11Yt --:-121t -- 1s1s") + 2m~:J(a1 1t" + a2 Yt + as Yt) +
+ 2m 1] ~ (a1 /lt + !X2fJt + as /lt) = mg I;t as·

Je-li rovina 1] ~ rovinou souměrnosti, je 2m;I;=O, 2m1];=0, a je-li
kyvadlo souměrné i vzhledem k rovině ;~, bude též 2 111 1] I;= ° a dotyčné
tři členy z rovnice pohybu odpadnou.

Z poruch následkem otáčivých pohybů lodi, jež jsou jen malé, je třeba'
hleděti jen ke sklonu roviny kyvu. úhlové pohyby kyvadlového stroje při
ponoření lodi zůstávají totiž v mezích 1°/2. Omezíme se tedy při řešení ro,,"-
nice na případ, kde břit koná jen postupný pohyb, takže zůstává s počátečnf
polohou rovnoběžný.

Splýval-li v počáteční poloze s osou Y, je
<t (11= 90°, <t (12= 0, <t /ls = 90°, /l1= O, fJ2. 1 {Js= 0, sin Ps=1,

a1 = cos:J, a2= 0, as - - sin:J, Y1= sin:J, Y2= O, 1s= cos:J.
Rovnice pohybu se zjednoduší

(20) (K11+ Kss):JI' + mg s sin:J +'ms (xo" cos:J - z;' sin:J) =°
a položíme-li pro velmi malé kyvy sin :J=:J, cos:J = 1, bude

(21) :J" + g ~ zo" :J+ xf = O,

. , " K
kdež s= 1;1> Ku = 2m;J, Kss = 2m~:J, K = Ku + Kss, l-:- ms'
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Uvedené omezem Je přípustné, neboť poloviční amplituda byla nejvýš
5mm, t. j. 108'. Útlum činil za půl hodiny 15 procent.

Urychlení ve směru břitu nemá tedy vlivu na pohyb kyvadla, rovněž ne
stálá rychlost lodi v kterémkoliv smeru. Je-li břit na konsole zcela pevné, je
zo"= 0, z:' = O a rovnice kyvadla nabývá nejjednoduššího tvaru

.:f" + t.:f == O, z čehož plyne doba kyvu T= Jr yl;g.
Odečteme-li od sebe rovnice tvaru (21) pro obě stejnodobá kyvadla, ký-

vající na téže konsole v téže rovině, bude

".:f" +U lz~.:f =0,

Kdyby bylo urychlení $0" konstantní, bylo by T = JI Vl/(U - zo"), takže místo
gurčila by se z doby kyvu hodnota U ~- z/'. Avšak zo" se při pohybu lodi
stále menÍ. PiŠlffietudí,ž rovnici (22) takto:

pH čemž n~ = U/l, S= - zo" .:fll.
;(Pokrač. - A ouivre.)

Samuel Globicz z Bučína.

Samuei Globicz nalI'odil se oko,lo r. 1618. o jeho běhu života je málo známo, neboť
mlJádí jeho padá do válečných let, boj,orval prý 1648 pífoti ŠvM,ům. Sám píše, že 1651 byl
přijat za měřiče zemSlkého. Uvádí dále. že bylčla,sto tálZán po mllirách, neboť mnoz,í v kI'o;
nice Václava Hádka četli, že míry byly od krále PřemYsla Otaikara nařízené-.

Po lIlIID.ohémvyhledávání shledal, že v r. 1601 byla pokláJlJado sněmužádoot šimona
PodolskéhJo z Podolí o úpravu měl' zemských. Stlavové na sněmu 1609 držaném a 1610
zavřeném, na tom se usnesli, co prorvazec zemský a lán dJl1žetiÍmá. Konečně na sněmu 1615
dJrž.anéi1nse usnesli a na,řídili Šimonu Podolskéúnt. aby všecky míry v knížku uvedl. a to
rozepsal a vysvětliL jak se těch měl' po všem království v jednostejném způsobu užívati
má. Knížku když zhot:oví; aby ji nejprve soudu zemskému předrnesJ. a když od soudu
zemflMho schválena bude, ji tim způsobem, jak M někdy Jakub Menšík z MeDŠtejna, PUl'-
kmlbě hmdu T}fa;žISlkéhol,stJ1'laalydržení soudu IIiIezního učinil, vyttsknouti dal. šimon Podol-
ský tuto knížku 1617 zhlCltovil a d'oi ll"ukapit\11nakreBlil též čtVlt lokte pražsiké>ho1), rozdě·
lenou na 6 palců. Knížlka nebyla na sněmu přednesena a při roz,j.l'Ž:ilÚost,e0hválečných byla
zaJožem a dostala se do země míšeňské. Globicz hledal ji a ikonečně ji našel a předlolžil
SIlOOnu1678. Sněm usne,sl s,e. aby v příŠltím sněmu od st,ayů uvážena byla" .Již dne 14. čelf-
vence 1679 je předIolžena z.pil"áva2). kterou ",lestav:iIi Vilém z KololV1fat.František 'ze Reyd-
leril. ~ Pe1Jr Mikuláš Skalka Z Nedabylic. k čemuž připojeno prohlášení Tomáše z Čechott'odu
ze dne 19. května 1679. Glohicz žádá dne 2. dubna 1682 o povolení k tísku, uváděje. že
by mnozí rádi· tu knížku oetli. V odpovědi ze dne 11. září 1682, podepsané Kiolovratem,
Slavatou, W,ttbou a Harachem, dOPŮll"uč1ljese mu, a:hy sPi;SbYl vydán též v jazyku němec-
kemS). Globi<lz vyhověl tomUtOI přán,Í, takže 19. května 1683 došlo cisařské p,rhválelllÍ, datO'-
vané v Laxeniburku, v němž se připomíná. že se obě knižky vrlacejí. CíS3Jř Leopold však
uvádí mÍJstodržidm, aby knížka neměla žádné platnosti 'zákooítého vyměření a prav,idla.

Samuel Globicz vytiskl tuto, knížku u .Jiřího ČCrnoich!av P,mze 1683, jazy;kem čes-
kým i němookým. Druhé vydáni~) knížky této vyšlo česky nákladem .los. Fra.nt. Devo-
ty-ho tiskem J. H. POlspíšila. v Hradci Králové 1828.
. Samuel Glolbiczbyl p10výšen 4. února 1653d'0 šlechtického stavu. Patřil mu nákladní

dům "U tří koulí" na Perštýně 5). Zanechal dva syny. Samuela Rafaela, později malfře,
JIaruI.Daníela. později lékaře. a dceru Ver1oniku. Zemřel 6. prosince, 1693 ve st4ří 75 let a.

1) Rukopis v kThiho'Vně unive:rBi,tní y Pra,ze.
2) Archiv mirniBterstvia vnitra .

. 3) Čel>ký vÝltiskz~Cihován je, v kniho v ně universitni v Pr3Jze, něme1cký v Lobko-.
knihovně v Roudnici.

~) Jke'ček, Dějiny litera;tury české. 1875.
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pocbová.nbyl u sv. JiIií O}. ZJáw:am'Zní: 1693 Decembe'r Mortuus est PraeIlJObi1isDominu8
Samuel Globicz oe BucziIna;amnorum 75, sepultus est ad St. Aegidius.

JIstě n.ileiŽívděčná Vlzpomínka.všech zeměměříčú Globic:Lovi,neboť zí1>k:al8IÍ zásluhy
nejec.l tím, že neliftorv'.'lllIlláJIImhya rnk,0p,iszprávy Pod'Olského vybil.eda.1,nýbrž i tím, že
~'rval1e se staoc'al.o !to.,aby vymohl povoffení,aby knÍJŽk.umlohlvlastním nálda.iOOmvydati
tiskem a 1Jakv době j1azykučesíkémumálo pří:LllIivé()Iboha.titin&íí [iterartmu a prokázati,
že v Oechách:bylo již ve středověku o míry polní řádně pClstarmo.

Posudky.
Honor. doc. fug. E d. K'Or sel t: Užitá geodesie v lesnictví. LiJto~a.foVMliépřed-

nášky, vyd.aillénáJdadem !Spolku posluchačů les. illžlemýrstvív Brně Ir. 1932. .
ZprlliOOV'análáJtkIajest romělena do těCJhto ·statí: I. ÚV'odní pozn.ámky. Pojem a.

předmět [esníhio měření. Základy lmtastru. II. Měření teodolitem. Trigonometrické a po-o
lygon()f)DJejtriekévýIpočty. III. Měiíení busolmím strojem. IV. Měiíení' a výpoče.t, děle<ní,
scelováni ploch a úpmva. hriarnc. V. Řešení různých úkoilů v praksL VI. Baromeťriclté
měření výšek. P:řilooony jsou tabulky dovolených odchlylek, vedulroe !Šikmo měřených
délek, 71Illiěndleklimoo srrunce, ·mbulky na přB1Vodčasu v mím ()IhloukJovou,přiklaďy tri- .
gooometr. a polyg. výpočtů, t;a,bulky p.ro vyl;ý>čení~omů přímýlClhodpadů;, přlJkopů a cest,
srážky papíru, tabulky pro převod plo0h, pro výpO'ěet merid.· konverg1elnce aj tabulky
baromem~é.

Řádné pocO'zuaněnílátky, která jest v přednáJšk:ác.hzpra00váInJa,předpo·klá.dáurčíté
geodetirJk:é"\"ěděníz pi'edmšek ŠIÍlršíhoa teoiret~ckého r:íJzu.Piíedinášky dIo0. Ing. KorSleJta
s[edují tuto ,záJsadu,dJoplňujíce dříve absolvované přednáJštky2: goodesíe nazíráním prak-
tllm na jednotlhné mocÍ0ké úkony lesního ínženýra. Vzhledem k pi\edpo1cládJanému.vědoo:í
milžle se zdá-ti;.že .by byly mohly býtti pominuty vý!kJ1adyo některýťJh 'z.ák1ak1Jníchpojme!CJl
ge'Odetickýl0h,čÍJllŽby se bylo vyhnul0 e,vent. IlliámitJc,e,ž,e jsou podávány přili:ši struěně
a v d~}.edku toho kuse (zemská trmngu1ace). Autor na.stiňuje pOUlWprincipy, ruhy tím
pr.1vděpodobně dal přleld:náškámuce~enějBíráz, což n~ní naškudu. V přednáJšká;c.bijest
u"\"edeno~oho prak si oo,bytých 7.kušeností a zevrubně jsou probrány právě ty otázky,
před které bývá ~enýr v životě posta'Velll(pO'lyg.měřeni, hUlsola, ploohy atd.).

GoodIeisiejest věda pm..ktická, stvořen{~'Z p~aíkJtÍcképoúřeby a do ll:Íse musí vm-
oeti í výkJlady '0 ní. Vysoké školy ·te~hnkkého směru musí vedle teoretiťJkého, vzdmání
<lliv&típilisluc·MčŮJmco nejvíce 'zkUiŠenostíživ:otnícllJ,ukáJzati ltaké, jak vypadá toohniCiký
~ivot. Této . povinnost\ chce aurto,rvyhověLi a je k tomu j~ko dlowhoretý výkonný tecll-
ni}{ povoJ:á.n.'000 je wdnoz cennÝ'Chnámětu. obS3Jžienýlchv piíednálškooh.Pro upotřebení
těcht.() přednášek i v praíktickémživotě inženýra vítány jeou četné početní př1k.lady i při-
pojleiné ÚaJbulky.

Vydaná brožuira ~st prv;níčástí piíed.,áJšekdoe. ]jng'. ffiorselta !lIJ ,bylo by záhodno,
aby i druhá část byla 00 JJJejd:ří'Vedána k diilsposiClit,echn1ckéveřejnosti.

Prof. Ing. Vlad. Filkuka .
• PhDr. Miloslav V aJ o uch a RNDr. Milos1JaNVal o u iC h: Sedmimístné logaritmy

čísel od 1 do 120.000. Ti.sIkema náMadem Jednoty os. matema.tikd a fysiků v Praze
1932. Cena vázaného výtIsku 28 Kč.

Po převratu vydi3J.prof. Dr. VMouch v Jednotě čs. matematiků a fysíků sedmi-
místné . lag-arítmické tabulky dle vzoru známých tabulek SchronoVÝ0h. .avšak zasoba.
jejich byla brzy vyčerpána. Naléhavá potřeba přesnějšich tabulek v české litera.tufe
přiměla autora, že se svým SYJMIID ~pl'\1,0ovaltabUllky nové, odlišné úprl\vou odřečenýeh
tabulek Schronových. Zlatim vyšly toHko sedmímí,stné logaritmy číse1. Sedmimístné loga-
ritmy geome1:iIfuk:ý'cb!fUnk~í, jejiCih~potřeba je u nás zvláště na.léhavá, vyjdou co nej-
dříve jak,ožto druhý samostatný svazek.

Vydané ta.buJky, jež byly ministerstvem školství schváleny jalkožto vyučov:aclpo-
mdcka pro obchodní akademie. obsahují v úvodě veškeré věty o logaritmech, jichž je po-
třebí k správnému upotřebení tabudek a z,vláiŠtějlsou Vyloženy metody pro hledáni loga-
ritmfl .geonretrických funkcí malých úhlů na. záJkladě pomocných veličin S a T, jelf jsou
m přísluŠID:ýichmístech logaritmů vyčísfeny, jakož i :nretody interpolruěni pří nutnlém po-,
užiti vy>ššíchdíferencí než prvnich. Uvedeny jsou pro Interpolaci vzoroo Newtondv a
Evere,ttův a mL pfí.k.lJarlOOhuká,zámQupú'třel>$Í,

ThbuJky oíbs3iliJujísedllIŮmístmémantisy briggsových 10g3lritm.ůod ěisla 100 do
1109 na st.m.ně 2 a. 3, na stranách 4 až 43 čísel 100:000 až 120.009, takže lze zde přímo
v tomto intervalu najíti ik še,sticífernému číslu přímlO- bez illterpolaoo - 10g.aritmuRo

5) Arohiv moooo.Prahy.
~)Matrika q.emřelých:.Falia u ,sv.• Jiljí.
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sedmimístnA IIlilWtii!e;na dalších stranálch j&ou přímo vyčísleny mantisy pouze pě'tl~
.ei.ferných čÍSel Od 12.000 d:<J.100.000.

Mianthly Jsou uspořádány velic.tl čitelně a lze v každé z nich, koorá končí cifrou
5, pOZllla-ti, vznikla,-li z.aok:Touhlenim z nižšího (5) neb vyššího čísla (5), což' je zvláště
tehdy výhodmé, chceme-Id z těchto tabulek bezpečně vyhledati .jaké správné lo~aritmy o
InellŠím pOČ<tu míst. V každém;ř~u mantis jes.t připojena' logaritmická dIference d
poslední mantisy téhož řádku a první mantisy následujícího, takže stačí většinou tato
4iference pro běžnou interpolaci, již rychle poskytují parte.s proportiOll1llJ.es.,přípojené
bned vedt~ .

KJ briggsovým logaritmům Čís.el jl80u přidány někte.ré da.Iš,i tabulky jlako p.řevod
··.·.log;uitmů obyčejných na přirozené a naopak, koeficienty Everettovy interpolační for-o
.. mule. již lze pak velioe rychle vyčísmi na pf. počítacím SJtrojem, rtabu1Jk:a;pm vHv druhé
diferen~, tabulka logaritmů Ú1'ooite,lů, sedmatřicetimísuných logaritmů čísel od 1 do 9 a
aísel tvaru 1 + a .10-n pro a = 1 až 9 3011 = 1 až 23, dále tabulky druhých a třetích
mocDiÍn a odm!ocIliÍJIli jinýoh Výrazfi pro celá čisla od 1 do lúOO.

Tabulky mají vzornou úpnavu, čtení a hledání v nich je snadné a neunavuJIC! a
budou-li brzy doplněny ještě tabulkami gOlliOlIIlietrických fumkcí, Si1:anou se nepostradlar
te1né i pro naše kianceJjáře zeměměřičské.· Fiala.

III' Kalender fUr Landmes8Ungswesen und Kulturtecbnik. I. dill' 1933. Vyd:Ii1 prof.
C. Mti 11 e r - Boon v niaJkl. K. WiJttwera, StutJtgart. 36 + 112 + 136 + 48 stran formátu
HX 17cm v plát. VMJbě 4'5 .ř. m. .

K Nověmu roku vyšel - p'řas vi'E,chny hospodářské potíž,e -.56. ročník i u nás
vítanénoz.em:ěměiíi,čskéhio kabetndáliíe. stejrně· pečllivě up'ravený j:ak vydava;'"elem. tlak i ~a-
k1adatelem. Obsah kaJendá<ře nedoznal žádnyc.hzm·ěn.Miimo .kaleooaria" dat 1listronom!c-
kych,. rŮJzm&chs8loob. pokynů a stmt,is,tických dat, talhulek a VZO[\CŮma.tema,tických a
fy:sikálnkhi, pře,Medu měr, Vlah a měn, sestaVl€tní dovolenýe<h chyb pro mělřick.é práce ve
$řední EVflopě (i pokynŮ' t. 'zV. Beiratu f. d. VelrmeBlsUllg-swef,en) přínáJši kalendá.ř jciltě
jako no'Vinku v J)řH01z,etabulku pm převod st:arých pruskÝ'eh měr na. metry. Nutno pak
zvláště vyzvednouti 27. 'zJ)rávu Ů' novink.á,ch zeměměř',čský1ch v dOlbě od září 1931 do
září 1932 .. ZpráiVy týkají .se čirmioSlti konstruktivní. pubHkaJční Ia organiS3JČní.

II. dil kaJI€inrl!áďe,T a;s c h e n b uc h der Lan dme ISs u n g u n d K u 1t u rte c h-
h i k (500 F<tra,nformátu 13 X 19 cm). nevy,šel dosud v novém vydáni. O jooo bohatém
ób&ahu bylo referováno v llillJŠ,emčasopis;!! v čús. 5/1931. ---< Sf -

Térképészeti Kozlotly. (Zprá.vy maďarnkého 'z:eměpiSnlého úW'tVu.) SVllJ~ek I., seiiit 3.
Budapest, srpe!Il 1931.

.• . Ve článku ..,Marsij:!"liho mapa Dun'tjlťJ" poljedimí.no je·st o činnosti ge.n. Ma r ,s i-
g I i h ,o k 200. výročí jeho smrti a oceněno ieho ilillo . DauUloiuls" (6 Rva7..ků), kde byla
1Weřejn~Ilia též na svou dobu ve.1mJi slušná JOO,pa Dunaje v měř. .přiblížni:) 1: 100.000
z úseku 1400 km s pfileJhlým okolím.

Stať ,.M a p o v 'a cíp r áe e v r. 19 3O" obsahuje pokr3IČováillí výpočtu o činnosti
. ůlltaivu (viz . zprávy S'€lšit1-2) a .jeho odborů (geodetický s od'dělelním fotognametrickýim
! l.J.topografický).
. V;e čIlánku ..Maď. zeměpisný ústav na curyšské11l mezin4rodním kong'rasu fotogTa-
metrickém v ·r. 1930" podává A. K r u t ,t sc hni t t Izprávu o nověj,šÍ'ch fotogrametric-

'. ký'Ch plraceeh v ,Maiď,'lrsku. Při t ran 's for m a ,to r u líčí praco'Vní postup, zkoumá přes.
nost a hospodárnost. Bylo dodbetno úspory 7-'-..15% proti obvyklému měření v f: 25.000 .

.•.•Zpracováno bylo ,eelk·em 1800 km'. Pojedn.ávaje o st e re op 1a ni g r a fu obdoibně' jako
:utmn,sfonn~to'ru, srovná~JÍ, v přípoj-ené tabut'c,e vVdaie na 1 topografickou sekci (260 km')
i.a uvádí. .~e pří tacJhymetrii: .stojI v měř. 1: 25.000 78.308 petng-ó v měř. 1: 10.000 129.166
.pllngó, kdWo při leúelCké stereofotogrametrii v měř. 1: 10.000 77.821 pengó: jev:í se tedy
~snačná úspora. Touto metodou by to 'zpr8lcováno do l.&'1'pllla 1930 500 km' azfotogr<tfo-
"vAno 800 km'. Lete,ckýchl' snímkŮ' !bylo s výhodou použIto též pro revisní a reaIIlibulaění
','pr3Ioo. Tato okolllOS!t vyp,lývá hílavně ZIeI.skuteěnosti, že Maďarsko je z převá:žné části
;1'()vlI1né území.. .
. V čáSlti neúřední je otilštěna prnoo Dr. OkoliClsányi()v.é: M!a[lla Uhea-z r. 1528. Pojed- .
r,nálvá o La.zarově mapě, která VlZlI1iklav době po bitvě u Mo!13JČea zaehoV1ala. se, v j:edi-
~;ném výtisku. Kle studii jest připojen seznlaJll jmfflI Ulžitých 00 m~~, které mohou bý:ti
itltliaŠím názvos.loVtnJýlm odborníkům zajímavým studijním Il)Iateriálem.
;'. Vilém P3IChlIofer v r<eferMu Topografické pr~e byv. monarchie a dnešního Maďar-
::~ Učí zprvu také u náJs dobře, známé okolnOSiti o vzniku top. pooů a &pooiáJ.nI JOO,PY,
'~& v da1Jším králtee vývindioošrnho JOO,ď.stát. 'zJelměpi'StnéhoústaV1u, jenž vznikl z t. zv.
lď:~pogrMlcké ,skuJ)iJnJy,kWrá s.e již v r. 1919 utvořila 'z býv. č~nů vídeňského ústaJvu.
~;i~ tohoto ústavu jeslt popsánia úplně shodně s ofioiá.lllími ,zpr!ÍNami tohoto ústavu,
~ .~ o tom v nllJŠe.m1istě již referovali.
~;.: Přesnost :'a spolehlivost topograd'ické mapy popisuj.e štěpán PucWin. Studiel ne-
~~ tutoot..áJz<kju 8 konečnou plJatností řelšiti. sleduje ·spíse slIlla.hudMi i.nioiwtivní impuls
rťJť·zah!ijení disku~, která má vésti:. aj k zjištěni přesnosti, jakou nutno J)OIŽaďomti od
~1~ - .
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topogratfa., b) k ,sta.oorv~DÍ .a též vyZiÍWlČení na map4ch (}naho stupně spolehlivosti, ktei'é>h() .
m~ k3lŽdý právem od IDJapy pOiŽadomti. .

LátkJa jefrt. rozvržena do těchto kJa.pitol: 1. Vooooocné pOlž.adavky klad,ené na topo-
graf. IDJaPY. (Měřítko.) 2. Přoonost a spolehlivost rtopogml;f. map. (O:tázk,a p,řes'llJOsti vii&-
obeooě, teorie chyb pd'i měření, zkoumÓJli čit~itclů ovlivňUJjicích přelSnost a podrobné 'Zkou-
mání přesnosti ve SIl1y!S11uvod,orovném a s'vis1ém).

Pojednání K.. Lendvay;e "Opra.va názvoslovi v našich stal1šÍch mapáť!h", sleduje
příěiny nespiráVillý1ch nálzvů na mapách vídeií<ské pmvoo.ienoo. Cesty, jakými se vadné
nálZvoslovíz map oosrtraňujJel, jsou totožny se způsobem, jakýJmopmvuje. náJzvosa.oví čs.
Voj. zeměp. Úl'ltav. V člálThku uvádí autor řadu pří~larlů a vysrv'ětluje, Vlzuik těchto chyb.

"Přesný zpilJsobtrigon(}me~rického určení výšek ~omiÍnů" řeěí Evžen Ho'fha.user tak.
že s koncový'ch. bodů lioovolně zvolené ~ákLadny měří horizontáLní a- vertikální úhly.
HŮNozontállní ,směr (osa. komínu) doSitává jako střed dbou Mení na pravý. a !levý okrajový
bod VT0hu komínu. Vý1škový ú~tl měří se zdánlivě nejvyIŠšího boou Ihorního okraje
komínu. Dále vypočte podle uveden'ých vzo;rců poloměr horního otvom komínu a bere
zřetel natrojúhellnik 'VýIškové0hy1by.

V kJapito~ BibHogroi.ie je posol1Jzen spis L. Hercze'ga .,.R3JCiOtIJJálníkonformní wbra-
zovací metody 'zvláště pro3Jerofotogrametrické mapování", dle IZpoůsobu, pocháJzejíciho od
dm F&;ching.a. Úloha 'Zní takto: dána. jest trigonometrická síť, jej~ Il'ozloha od.porvidá při-
bli~ně ÚJzemrí meruíího €Ivropského státu. Jest vypočísti co nej'lJ'ich16joi, aVlŠak s do-sta.-
teč'llJOU .přesností, souřa.dn~ce v!ŠeClh trig. bodů v jOOné ~obrazovacf rovině. Jako zobra-
zovací ~pt'l.soo mMie přijíti v úvahu pouze metoda.úhtlojelvná (konfolrrrmí) a t(} zobr3JZení~
stereografi:eké, konf:ormní válcové a konformní kuželové. Aby ,roouklČJlí výpoČity byly
jedn<lduché a Il'ychle provediJtelné. VlOM Fasching ,stereograf1cký ,způsob wb'ra,zení, jsou-Li
Wigooometry rooOlžlellly přibližně v kruhu, nebo válcový" j,sou-li tyto v přibliJžn.éan ob-
dé&níJrn. Ná.padIlJé výhody Faschingova způsobu jsou, i,a nepmcude vůbec se" zeměpisnými
soUJřa.dnicem1 bodů,. čímž si ušetří ,zdlouhavé a prllJcné přepočítání, dále, že přesné hod-
noty .směrových. resp. délkových redukcí zjišťuje' pomocí argrlllllientů, které dostává joo-
nodUiChým odměřením z p11ánu sítě.

Úvaha Herc'l.egovaJ přináší několik kontrolniClh výpočtů, podle jejichž výsledkft
prohlialŠUje, ,že úsporný: způsob dm F\1schinga vyhovuj,e všiem po'Žadavkůmcivilním a.
vojenlSkým a rLnamená 'značnou úsporu fusovou a pmcovníc,h s.il.

Voo.'1e jiných knih je referováno o práCli K. O1taye: ,.Činnost maďaI1ského Geode':'
ticltétho úst;a.vu od svého za1Ložení do r. 1931." Přepychově vypravené dílo jlest překladem
fmncol1JZského orig-imUu, j'enž byl sepsán jako zpráva. pro IV. zaBedání (v Štokholm!U
r. 1930) Mezilllárod. Geodetické a (j.eofysikální Dme. .

V posudku spisu Dr. G. Strtlmpla: "Tw:istiCiIDé mapy maď. ,zeměpisného ústavu,"
zmíněn jesIt historn,cký vývoj rturist1ckých map v býv. Miaďa,rsku, po,čínaje p1"VillfKolben·
heyeroV\ou ma.poou Vysokých Taoor. PooTobně 00 autor 'zaJbýv.á· činností maď. zeměp. ústavu
od r. 1928, kdy tento ústaN zahájil SiP'8cMlní výrobu turisto map. V ústavě pr3Jcuie od této
d~by zv1áštmi návrhové oddělení výhl1adně pro tento účeL Nové turisto ma.py mají měřítko
1 : 50.000, jsou vícebareV'llého tisku a vydáva-jí se postupně podle turistiClkého význa,mu
určitých kIl'ajů. Teréln ;ie~ vyjádřen 10 m vrstevnicemd a lavorvánÍJIn. K článku jest přiložen
vý\sek mapy z ok!oU MiškOlVce.

Vyšlé knihy.
Město a upravovací plán. Vydáno k 10. výročí založení Ústavu pro stavbu měst při

Masarykově akademii práce, Pra-ha 1932,. Návrh osnovy a zpracování látky provedli archi-
t(lkti Dr. Oto F i e r I ing e l' a Ing. K. Ř í ha; spo,lupracovalo 14 členů ústavu. Cena
22 Kč v su1E!k.ripcl, jin~ 25'5. Stran 138. K c10iltání u fy Te<'lhnické knihkupectví a n~
datelsvi. Praha. I. - Dům čs. inženýrů.'

Monumenta Cartographica Bohemiae je název sbírky starých map, které vydávány
j&ou za. redakce prof. Dra V. S y a m ber y a Dra B. Š a lom o ID. a geografickým ústa-
vem Karlovy university (Praha JI. - Albertov 6). J3Jko p,rvní vydána. byla M. C I a u·
d i a na: Mapa čech z r. 1518, s textem Dra. Honla a Dm Kuchaře (za cenu 156 Kč).
druhá pak: Mapa čech z 2. pol. 16. stol. t,ypu C r i n ing e r o va s textem od Dra Ku-
chaře! (za oonu 132 Kč).. Formát map jest 54 X 70 cm, text český neb francouzský. Upo-
zorňujeme na tento záslužný podnik. .

Ing. Dr. techn. Fr. Ma šek, Praha: !.pcerejums par izdevigikis projekciJas izvěli
Latyijai. (Volba nejvhodnější ka.rtografickélJroje\koe pro Lotyšsko.) Separát z "Merniecibas
un Kulturtechnikas VestnesiE". Riga- 1932. Stran 16.

Prof. A. B uch h o I t z: Uber einiJ{e Probleme der Radialtriangulation. Riga 1932.
Vydala Inženýrská fakulta university v Rize, Stran 135.

8 u c k o w a E II e r hor st: Uberblick uber das deutsche Vermessungswesen. Na.
skladě R. Reiss, Liebenwerda (v SaBku) 1932. Cena 6'75 ř. m.

-8 c h 6 dle r - Top e r c z ev: Die Verteilung der erdmagnetischen Deklination in
Osterreieh zur Epoche 1930'0.
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Jo r d a n - R e i n h e rt z \. E g-,g ejnti: Handbuch der Vermessungskunde (Hohen-
m$sung,en, Tachymetrie, Photog-rammetrie und Absteckungen); II. svazek (2. půlsvazek).
Nákladem J. B. Mevzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1933. Cena 25'25 ř. m. br,ož.,
28'25 ř. m. váz ..

Odbol'ná pojednám v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické. č. i z 1933. JUDr. K. K o s c h in: Příspěvek

k chystané novelisaci stavebních řádů.
Przegll~d mierniczy. 1932. Č. 11. Ni e d z i el sk i: Oc,elové věže měřické. B e n t-

k o w s k i: Ro,zšířclní oprávnění civ. zeměměřiče ve smyslu právním. W.: Chybné užiti
zákonů stavebních v samosprávě. M a k s y é: O situačních plánech měst a obcí (pokrač.
:z Č. 10). V "Kronice katas,trá.lné" jsou ottštěny rozpravy o úpravě poz. katastru. Č. 12.
K 1o c z k o w s k i: Civ. zeměměřič a plány na scelování pozemků k z<tstavěni. J ach y-
m o w s k i: Vyrovnání polygonů vzhledem na chyby délkové a úhlové (pokrač.). C h o j-
nic k i: Civ. zeměměřičské kanceláře v cifrách. V "Kronice katastrálné" piše Ing. By-
ohawski "O návrhu na organisaci měř. služby katastrální. .
, ' Geometarski a geodetski glasnilk. č. 4 z 1932. And o n o v i č: O katastru (srh-
~kém) z r. 1918 (pokrač.). Mil a 'č i é: Zeměměřič a jeho poslání. V u k a š i n o v i é: Ka-
tastr a jeho udržování.

Geodezist, č. 9-10. V i no g rad o v: Druhá pětiletka moskevského aerofotogeo-
deltického trustu. K o rot č e n k o: K výsledkům geologicko-geodetické konfer·ence Gos-
plánu SSSR. pro přípravu zeměměřičských kádrů do druhé pětiletky. Va r,} i c h: Inter-
fer,enční komparátor pro etalonísaci invarových drátů. S. B. : K otázce o zjednodušených
metodách zpracování a.erofotogrametrického' materiálu. M a k s i m o v ič: K otázce o vý-
robě filtrů pro aeroměření. Š CI Š í n: Způsoby zjištění hrubých chyb při měřických pra-
eích. P a z e I s k i j a K o r e n ě v: Vzrůst chyb v nadirovém triangulačnim tahu. K a-
han: Tabulky pr,o výpočet g-eodetic.ké nivelace na aritmometru. Z a k a t o v: Zjedno-
dušené vyrovnání goodetického čtyřúhelníka. P i r jat in:. Bezprostředni řešení Poteno-
tovy úlohy pomocí aritmometru. Prof. Č e bot are v: Pi()IÍhenotova úloha. C vět k o v :
Rozděleni území SSSR. podle základních měřítek topografického měření (dokončení).
D o I g o v: Momenty periodíckých signállL

Maanmittans. Č. 4 z 1932. J li:i s k a I ii i n e n: Odhad rybních vod s ohledem na
bonitaci. K o k k o n e n: KuJturně-teclmické práce v souvislosti s dělbou pozemků. Týž:
Určování hraníc při dělbě po,zemků. Nic k ul: O spolení různě přesných triangulací s n
identickýmí body.

Merniecibas un Kulturtechnikas Vestnesis, č. 10--12 z 1932. S la u cit a j s: Určení
oprav 'chronometru. Jun g s: Měřffili tížnicová u měst Rig<a., .Telg:wa ... (dolkonc.). Z iz i-
k i n s: Přík,lad polyg. vyrovnání p,odle rovnic podmínkových a nepřímého pozorovruní
{dokonč.). Bi k i n s: Nivelacel kanálu .,MUlgravis". Dan g u I i s: Nejstal1ší "Geode.zie"
v lotyšském jazyce.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen u. Kulturtechnik, č. 12. Ba e s c h-
l in: Ahleitung einer Porme,l fUr den Richtungs- und Hohenwínkelfeh1cr eines Theodo-
liten unter gleichzť;litiger strenger Beriicks.ic-ht.igung von Kollimationsfehler und Horizon
ta.lachsenschiefe. A n s e r m e t: L'O'rientation ďun stéréogramme en photogrammétrie.

-8-
Osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen. č. 5/6. A u b e II: Eine Hyperbel-

.tafel zur Beurte.llung der Fehlerfortpflanzung in Dreiecken und Dreiecksketten. Týž:
Bestimmung des kiirzesteill Abs,tande,s zweier sich kreuzender Geraden. S c h i f f m a n n :

, Schníttbe.rechnung mittels Spmssenrad-Doppelmaschínen. - Abschiedsfeier fur Prof. Dr .
. RobJrer. . -s-

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, č. 50. H CI r r m a n n: GenauigkeIt der poly-
gonometri:schen Punktbe'stimmung mít Beriicksichtigung der Polarmethode. (a č. 51, 52) .
. C. 52, Richt1iníen fiir die AusbiIdung der Kandidaten des hOheren VermessungsfachE'lS.
Obsah 13. ročníku literárních přehledů.. -8-

Tijdschrift v. Kadaster en Landmeetkunde. 1932. Sešit 5: Vzpomínka nr t J. van
Riessena. J o n a s: Katastr a soudní pravomc,c. P o I m a n: Výchova zOOlěměřiče' (viz i
sešít 6). Dog t e r r O'm: Kolem moře Maracaibo. - Sešit 6: Fa n s: Grafické určeni
. 'Střední chyby pd'í protínáni ViP,red. W e r km e i IS t e r: Nivelační stroj A. Fenne1. - Zpráva
- komise pro měření stupňové a nivelaci. - Zpráva komasačního oddělení ve ZvoJle.

II geometra italiano. ročník 1932 (IX) .. Č. 1. Lup i: Italští techniotí odborníci
v afrických z·emích. (Veli.ké národohosp. problémy.) To d i s co: O reformě katastru ital-
ského. Č. 2. E g i d i o: Scelování pozemků. R a v e t ti: Řešení někte,rých úloh vyrovnání

:O''hraníe pozemků. R a m e 11a: Novinky v konstrukcí nivelačních strojů. Č. 3. Organisace
"Mkvalifikovaných (náměty k zákonné ochraně práce techniků a kompetence jednotlivých

c' .odvětví). _ Aplikované přiklady z topografie (úloha prof. de Fabro). - Stanovy kraj-
.ských fašistických spoJeOélnstev zeměměřičských (viz i č. 4). Č. 4. Pro mlč ovací lMty
>:i!oukromoprávné sníženy na 10 roků (návrh zákona o snížení preskripčních lhůt občan-
i;)ského zákoníka z. 30 na 10 let). R o ma no: Jak rOJzděliti pozeUlek, sestávající, ze dvou
i(.~tle ruzné ..hodnoty (viz íČ. 6). Č. 5. Lup i: Velké státní problémy: nesnázCl urba-
~{;fliSmUa návrat k venkovské půdě. - Dálkoměry redukční a autoredukční. Č. 6. R 0-
:~.:

1933/33



t on di: Hodnota země {hospodářská kri&e itáJlská, viz též č. 8 a 10). N a n ni·: Meéha.-
nický výpočet ploch (planimetr, systém "Aenne"). Č. 7. S a 1v i e t ti: Hodnota zeniě
(viz č. 9). R o il : Polární měření polygomi. R o SoS i: Příspěvek ktoorii apra.ksi vytyoo.
vací. Č. 8. L u i g i: Životní problémy italského zeměměřiče.D'Ono for i o : Věda a prout-
kM'i. R 3. n e 11~: Státní vydání log-mtm. tabulek - Tabulka převodů. úhlů. s desetinným
děl~ním (prof. D. Arg-entieri). Č. 9. For n e r o: Výpočet výtěžku pozemků..P i g o z z i :
Polygony s úhly, měřenými v desetÍJIlnémdělem.í. Č. 1.0. Fa nt i: Organisační věci, re-
forma studía zeměměřičského, stavovské zájmy, zákonná oc·hrana jejich, mezinárodní fe-
derace (zpráva generáJ. tajemníka v národní radě zeměměřičsM). Lup i: Škola a pole.
- Práoe národní rady zeměměřičské. Č. 11. F a n ti: Stálý výbor mezinárodní federaoe
zeměměř. ve Varšavě. - Zeměměřičské studium v Polsku. Č. 12. Fr a t ti ni: KriS&
či nové údobí? - Úloha: výměna pozemků rů.zných hodnot. Bo a g-a: Pozorování úhld
při triangulaci. -c- Variace na řešení úlohy Potenotovy. - Soubor predpisů. nového ka-
tastru (uveřejněný v úředním věstníku "Gazetta Ufficiale" dne. 7. ledna 1932), obsahuje
zákonné předpiBYkatastlrální od r. 1886, kdy byl t. zv. ~ový katastr zaveden, až do roku
1923. Pokračování z č. 11. Ing. Falta.

Zprávy spolkové.
XX. řádná valná schůze Spolku čs. Zeměměřičů

koná se dne 5. března 1933 o pů.l 9. hod. dopol. v Isáletč. XVI čes. techn. v Praze
(Karlovo nám.).

Nesejdecli se dostatečný počet členů, koná se valná schůze o půl hodiny.
později.

P.ořad:
L Zahájení. .
2. Zprávy činovníků.
3. Volby.

Volné návrhy buďtež podány výboru 8 dní před valnou schůzí.
Zpráva· o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 18. ledna 1933.

K zápisu o poslední schůzi poznamenává kol. pokladník, že odměna Kč 100'- zřízenců.m
brněnské knihovny byla vyplacena. Zápis se schvaluje. Pak projednány došlé dopiáy.
S návrhem redakce, aby byla v jednom případě povolena další 5procentní sleva k stano-
veným insertním sa.zbám,projevuje výbo·r souhlas. Předseda prof. P,etřík oznamuje, že
jednání s Oeslw:tľMaticí Technickou o vyd á n í s p i s k u Š. Pod o 1s k é h o ,,0 mírácb
zemských" bylo úspěšně skončeno a spisek se právě tiskne. Ve spisku bude kromě životo.
pisu autorova také faksimi1e dvou stránek rukopisu: Předseda doporučuje. aby byla Ma.-
tice požádána o šekové vplatní lístky, které by byly vloženy do Zeměměřičského Vě'et-
níku, v němž by redakce vhodně na tuto Libliofilii, která je z nejstaršíeh českych země.
mU. publikací, upozornila a zároveň doporučila, aby kolegové vplatními lístky na spiilek
subskribovali.

Zástupce .ka I t'I n d á ř ov é k om i s e sděluje, že komise sestavila minimáJní pro-
gram obsahu kalendáře a že rozsah kalendáře vychází na 250 stránek. Kol. Pudr obstará.
do příští schů.ze komise rozpočet. na jooO'žpodkladě budou stanoveny zálohy, které by
poskytly jednotlivé spolky na přípravná vydání. Zpráva byla vzata na vědomost.

Nato byly čteny z p r á. v y f u n k 0 i o n á ř ů. pro příští valnou schůzi, a to zpráva
jednatelská, zpráva pokladníkova a revisorll. Podle pokladní zprávy je stav jmění spolko-
vého ke dni 18.I. 1933 Kč 6.463'15,stav dlužných. příspěvků Kč 6.180'-. Za nové členy
se hlásí: Ing. R. Schneider a JiJ'í Antoniuk, oba byli přijati. .

Posléz.e bylo jednáno o pří š t í val n é s c h ů z i. jt>Jížtermín byl stanoven na.
5. března 1933. Z výboru podle stanov vystupující třetina sestává z pánů.: Brandla, Souě-
ka, Payera, černého a Klegy. na členství ve výboru resignuje dále kol. Suta. Náhradníéi'
budou určeni po návrzích našich zájmových spolků..Prof. Petřík oznamuje, že .S<evzdává,
jak už před rokem ohlásil, předsednické funkce. J!:'IŽtona re<lignaci setrvává, navrhuje.
po debatě prof. Fiala, aby se předsedou stal některý prakti<\ky činny zeměměřič a dopO-
ručuje kol. Ant. Beneše, vrch. měř. radu hláV. m, Prahy. Výbo'r pověřuje Dr. Fialu, aby
s kol, Benešem jednal. Předseda končí schů.ziupozorněním, že před valnou schUzíbude.
se konati Ještě jedna výborová scMze, v níž budou projednány případn~ volné návrhy~

Sp.olku čs. inženýrů stAtní měřické službY (ústředí).
Výroční valná schůze

bude sekonati v neděli <lne 12. b ř eIzn a 1933 o 9. hod. d1opoJ.v ~aBedáJOi,frlllÍ
In.ženýrsMho diomu (Praha II., Dvořák~v:onábřeží) s obvy~ pořadem: Zpmvy či·
no:vníkd a prehJížitelů.úětd, V'oJibyra.volné návrhy; tyto buďŮéIŽzaslálny IIlIejporz-
ději týdén před schUrLipředlood()vi.spolku (to ě. Ing. J. Kiav:ll1.:ír,rvroh. mě['. rada,
Praha XII., Leglllfova 64).

V sobotu 11. březm 1933 'o 20. hod.koná se mmtélž přátel,ská s.chůzka.
Vybor1ová schů.ze bude se lkonI'Ltirv' ,sobotu 11. 'března 1933 o 16. hod.,

v sini ě. IV v' .1. poschodi·Inž. domu.

4. Jmenování zástupců do Svazu.
5. Volné.návrhy.
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. u p o z o r n ě 11 f. Na z4kladě informace v odboru: VII. min. financí upozori'lUjeme kolegy,
že jarní terrnďny pro rp.řihlášky ke z k o u š k á ID U s ta n (}v o v a c í ID i p o v y Š o v a,c í ID
budou vypS1ány v březnu t. 11"., a to i tedhy, n:evyjd,ecli do té doby definitivní zkušehní
řád.

Zprávy stavovské.
Zeměměřič řádným profesorem vídeňské techniky. Po vstUJPu prof. Dra h. c. E. D o I e-

·z a I a na odpočinek r. 1930 upl'lázdnila se profesul'a 1. sM>lice ge,ode,&i.e.Merou po StMI1P-
. ferovi, Hartnerov:i, HellTovi a TinterOlVi pIl'ofesor Dolezal spraViOval s velkým zdiarem po
25 let. V podzimu 1932 jmooOlVán byl profelslOľem geoďe,&i.eIng. Dr. Ha. n s Ro h II" e r, mě-
řiČSlký l1arut Sipolkového úiíaďu pt10 oejchování a vyIIlJ.,ěřů!Vám.í,a pově,řen 'řízooiÍm II. s~olice
geodooi~, kdežto 1. stolici g1eOdesie po prof. Doležlalovi převz'al prof. Ing-. Dr. T. DokuJiL

" Jmenorvání měř. rrudry vysoIDoškolským profesorem pozdiravi1i rakouští k,oleg-oiVé·s po-
city radosti <avidí v tom nový llSpěch jak odbOlrné výchovy, tak i stJavOlVskéhovlivu, který
:podJpořil účinně pIIof. Dol'ežaL I my s rmkOlolskými - a t.éž říšskoněmeokýnni kolegy. kd'e
podobná jmenování jsou již zjeNemobvyklÝm - se zájmem sledujeme tento' úkaz. který
je novým dotklaidem vzn1stajíoího vlivu zeměměřičské .činnosti,. - bohužel v OSR zásluhou
úřadů a n~k1oLika vyšších č,j,nitelů uměle zP'OmaloVlamého,.

Proď. Rohre,r - od několiJka let spolUTedak,tor prof. Doležalem řízeného č'as,opisu
'"Ůsterre~chMche Zeitschirift mr Ve,messulligswesen" -slliožID. p.lieď24 lety odbornou zkoušku
,.zeměměřiČiSkou; 'pII'a,coval první lét.a u evidence k1atl3Jst.ru,pak u triangulace. Po re1Jormě
studiJa zeměměř1čslké>ho slo'žil II. státní zkoušku a dDsáhl hodnQiSti doktora věd technických.
Řadu svých prrucí vědeckých OItis'k1v č3JS1opisech.

~Olllští kolegové, upozorňujiceobsau.ným čláDJlrem na význam tohoto jmenování
v čís. 5f6 Ů. Z. t V. z 1932, uvádějí. že z řad jejich člooů jest to vlaistně již čtvrtý profe,s.Ql'
goeodesile (Ing-. JíO/s. Lička. Ing. Dr. techn, A. Seme!t'ád a Ing. Dr. techn. B. BastI) .. Pr,of.
RJohrer je stár 46 let. tedy "0 věku. kdy naklěje naň kladené odbo:rnýmí a vědeckými kruhy
mů~e s.plniti - a snadněji pIloto; že ocitá se na půdě pevné, dO/bře pll"Oakademické pů,so-
boni pd'ipmvené pmf. Dole,žalem. '
· Oeš!tí zeměměřiči blahopřejí kol. Rohrerovi k jehlO jmenování řádným profesmem
velmi srdečně. jar.

čtyřleté 7.eměměřické studium ve Svédsku. 1. červencem 1932 bylo zřízeno ve
Švédsku na vysoké škole technické ve štokholm'll čtyřleté studium zeměměřické. Před-
měty studijní osnovy švédské jsou: Matematika (100. 100) *). deskriptivní geometrie
(28. 42) geol!olgie a ped()~og1Íe (92, 37) ná<rodní hospodářství (35, -). zemědělství (186,
42), le-snictví (110. 14). g1eodesi.e (2148, 647),st'arvební inženýrství (34, 51\ sfa.viteLstvi sil-
'niční (28, 49), inženýrské stavitelství vodohospodářské (107, 62), právo (124. 248), sta-
,vitelství pozemní (78, 92). s,tJavba měst a upravovaci plány (51. 68), lwmunikačni tech-
nika. (16, 16), agráJrní opeTace (125, 222), rybolov (36. -), archivnictví (27, 9), ochrana
'památek přírodních a historickýcll (27, -). Tento prrogram je doplněn exkursemi a
polními cvičeními, kte,ré se konají ve 3 ročnících v letním semestru a trvají dohromady
~'-25týdnti. Poslední semestr studia je věnován PTOved€ní samoS1Jaitné !práce. připuštětni
k závěrečné zkoušce je však vázáno na podmínku, že ik.andidá.t byl po jilltou dobu
· v zeměměHčské praxi. Pro přijetí do státní služby je absolventu předep'sána ještě další
'dvouletá praxe.

Různé.
Průzkum archivu katastrálnícll map. Dopisy kolegů, je2 jsou zasílány red~ci

Z. V. cha'rakteriisují mnohdy lecjaký po·zoruhod:uý detail lZe slu~by IzerněměřilČské. Vy-
.jimám 'z jednoho takovýicih dop[sil" psaný,ch jak j-e pravidlem p r OV:.TI i t ř n í u s p o ik o~
.'jen í a.utom, tyto řádky:

" ... V a'Ilchivu map katas,trálnich shledávám V'Šelikou ,zajimavost. škoda, že IIJemám
',Ulowoo,t zde působit - aspoň nlli 'čas a pr03tud1ovlat mate!t'iál... Piřii posJoo.ní náhodné
,1láV\Š:těvězískal jsem z proh1í!dJky z3JŽloutlý:oo listin a map doj.em,ž,e naOO povoládlí při Zal-
kládání poz.emkového lrntastll'1l (stabilního i stal'šiho) těš'Ho se noo~čejné úctě a vážnosti.
Viudeoo podpisech luštím samé "von" a ..'z", .•,ha'aoě:", "oo!t'on" atd., samá modrá krev .
.•Úprava kreseb <byla voorná, barevné pairtie, j:ako živé. Horní jest, že mnoho 'L těch do-
kiladlt1bylo ,zničeno a dále se kazí. Kdybych mohla měl čas do archivu občas přijít a
;1i~UdoVlatten bohatý mMemáJ! Dobré by bylo, kdyhy v' tOOhltoúřad~cb! byli také zaměst-
~fl.áni koleg()lvé, kteří by :mlěli i 'za úlohu studovat v nieh ul'o~ený =teriál a vyt~žit
!;~něho jalk poznatky odlborné" tak i historické a kulturní." .
,~". ShledáváJn; tyto věty velmi výiznamnymi a přání v niCJhprojevené opl'avdu ·za. pro-
ii8pěMlé pIl'O šir,ší veřejnost. Finanční správa v tomto směru mohJiaby ,snad podniknout,p
~} *) Oísla v závorce udávají skutečný p.očet hodin přednášek a cvičení věnovaných
~tl:ótlivým předmětfIm.
~'/.
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,,1l~().~8iby v~tÝ bYlya:reMVt1r'&~kdy li: t4kUlŠl~dhti1ým' ooeltm.. p.k •.pi~~lďdo.Pill\t'
>.natnátkou.načrtl. . . '.' ." ...•. .. 'J. R;MičkíA "
,Poradai .sbór pr.o..zeměn1ěfiěStvi.•v Ně.ll1eeku.(BehxlIt ·f4;r Ye<'rml;ls~un~w~ll)či~l .
ke drui 1./10. 1932 eelkem 44 členil:. JejiOOjména a úř.ední tituly uvádízeitséhrift .fttr
V'€rnlessungs,wesooěís. 22/1932. Dle roh() jest členy ne:}ttiíOO'6poJovinazeměměř:ěůz·Prak· .
tického pov'OllÍillívedle profesoru, .vojenských odborníků, spra.vních úředntků a. inžllDÝl!Íl
jako záJstupcil:úňadů ús1Jřednicih. .' . , ,

Tento poměr. jest. charakteristický a bude dohře si naň vzpomenout, až čER,zří4í
'1l000bU0l1institu0i, jé<júžutvoření je věru naléhavé. '.
, '.. Mapa římského. imperia. Zvlaštní výbor Mezi.ruí..rooníhooom;ěpisnéhiosjezdu, kte-rf·se
.'konal ,r. 1928 v OambriJdJge:,přijel v těchto dnech dio ŘÍma, aby se ujal SitudiamJa.tEloti41u·
.pro sestavení nQVěpojaté a.rchoologiokémapy římského císařství, ktelrýmžto úkolém.' bYl
výbor na sjezdu pověřElll.Nová m~pa má býti provedeoo. v měřírtku 1: 1,000.000,·ItaJitf ~-
J,egáti sjezdu před1ožilikomJilsi zcela vYPTa<:ovl3.Ilýplán nejnesUll):l:nějšíoblasti,. t.. j,l'ltfednt
·81 část. jižní ltalie, obsahu,i,ícínejvíce histOrick)'chsmv6Ib z té doby. Při .\Cresleniin.:/.,p-yae
J1a Ipřáníitals'k.ých vědeckých kruhů postupujtl podle směrnic kiteré dbají pota.d~vků. zřo-
talnosti, přehlednOsti a výrazIlosti mapy. Byla též přijatazá.~, že pm kaiŽ<1ou'z&~i~kteťá
MYI'li patřila k římské říši, bud~směroda.1má. doba. kdy tam římská vláda a ·~ulťUl'a.• dP-
sáhly vrcholu slávy, Ing. E. Jelinek,

Nové ČS. ~enské mapy. Voj. zeměpisný úsna,vvydra.!SIPOOÍiál11ímJapy 1: 75..000 s ČElIS-
1li061ovooakýlmMzvoslovim, a to v čerrné barvě list V set í n. R i m. 80 bot a.. Č e sk.á
Tře'bovál, se zeleným ootiskem lesů l~st Hodonin, Horinčovo Brustury,pol~
hor a:.....,Ma.k Ó W,v{,\črtytřech ba,rváJc,h.list Lib e rec. . Ing. 8, Jelínek:'

Zavedení metrické soustavy měl' a vah v Turecku. Dnem 1. 100m ·1933 byla. zl!>vedielna
v Turecku místo dosud QbvyklýchstJarých měr metrická sousta.va měr a. vah; Bude proto
'zapotřebí velmi mnoho novýtJ.h záv~ží, vah a měřítek v m. . Ing. E; Jelínek. >~.' " .

Dr. Ing. Anton'n Faschiúg, min. rada V. v. a soUrkll'oImýdocent vys, školy tecl»oifké
'v Budapešti, zemřel 12. pro8inoo 1931. Ze'Bllulýbyl i v namch odbrOll'Ilýchkruzích známý1n
geodetickým praCJo'VIlikem.Měl ~č:ný vliv na vybudováJní a zmodel'IŮsovlámíkaliultrálníl;\O

...•'U-měřová.ní býv.. Uher. Za války byl vědeckým pmc>o.V'IlJíkemválooného :í:naPlQVáJní.vejí1
(;(1eňa.kémzeměpis. ús1Javu.. Po VláJcebyl pozvá:n do Záhřehu ,M goodertickou Istorlici VJ's,
šk'Oly toohn., kde také SiPOlupracovalna sjednocení zobmzolVacícJ1.metod jugO$lávskéhok;t:
'tástro. Bo čtyřletém pil:so<benízá.hřebském se vIá.til do MaďaJr8lm"kde se stlal ěeln:ýlmúřed·
'llikem min. fiIlJancía vědeekÝm spolupraoovníkem m:aď. zetmrěpis.. ústavu, -. VědMu čin·
'DOSt dira Fasehing-a je mezináll'odně UJznávlÍillaa srvoočí o :ní řada Sitl1dňi,pomz.nU3Vrb-
nýchjazycích publikovaná. Jeho y;e1ilkédíLo "Nová geodBsie", z něho, u-šelI. ~tek,
-zůstalo již bohužel nedokioně-eno. ' J. J.

Osobní změny ve stavu měř. úředníků J)ozemkovéhokatastrw. . .' ....••.• '
Na 810 ven s k u (listop.-pros.)) 1. Přijarti za měř, lmncipisty: Ing. JQlSefPinWr

(Ga.l-a.n1Ja),'Ing. Václa,v Krumphanzl (Nové Me,sto n.N.), Ing. MilQlSlavMaeáJk (Brat~litVíá,
nové měreni) a Ing. RieiliJa.I1diSchnedde'f (Ke.žmarok), II. Vy stOi Up i I ze sluzbysmlÍl-v,
ll,ředlníikIng. Bronislav AnkudiOV'ič.ITl. Jm e n o v á n i měř, k()lIci;s,aři: Bedřich' Li'llhMt
(Vel. KJapUŠla:nY),Josef Ježek (Lučenec) a Ing'. Karoľ Ullrich (Zl. Morav-oo). IV. Vřelo-
žen i: Ing. J'. lllenčík do ]{,e,zmaTku,Ing. H. Hrubý do Nitry, F; Moo,iesdo' Turč.Sv .
.Martina ([, k. v.) a Ing, P. Beer do Levic. . .

V Oe 'C h á c h: Ing. L,· Franz povýšen d,o 5. plat. stup. .
Na M()ra v ě: Ing; V. Hajný:, vrch, měi',mda.. odešel dlový·služby. '. .
Ze zemského úřadu v Brně. Po odchodu měř. ll1ady Ing. Juli~ Mátla do výshJiŽ.by

přijatměrř, ikJoooiprustaIng. St.. Ledábyl. 'I'imTlO .211e:té p!l>lJSepři.eh/á.z1. do .sl\l!Žeb'L0m:
'úřadu (,resp. zem. výboru) Il()IVýzeměměřič. aniž by iOO mezitím 00 zlepšilo na uborhémpO':
stavení měř. úředJnictv,a,tOlhotoúřádu, patřícíhó do resOlritumin. wif. pm.cí. . .......•.

.U agrárnich úřadů na Moravě poVÝšen Ing. E. Palta dlo 5, plat. stU1l'nice.na mi$OO
·uvolněné před 1%. fI'OIkem.Dvě volná další místa. (,v 5. a 4. pl. stup.)nejsou.a~l)bM-
~ElIla,a-ěna' povýŠetnído 5, plat. stuP. čekají' čtyři kole,g1ové S' efektivní službolt•.~ ..teta,

trlllt'ti;' Ing'. Fmnt. Liškw. úř. aut.. civ,g'oometr v Dobříši, a Ing', Bob', Ne~Mllé.úř.
llut. eiv. geometr ve ~asliavi. . .

Zručnf a dokonaly kreSlič s rimohaletou praksf,který zná
.isamostatněvšectiny měřické práce prováděti, znalý úplně Češtiny
i němčiny, hledá místo. .' .' ď .

'.'05EF.MUCK; Olomouc, W.nlti.v.'.
> " '. . . .. . ·e. •..... .'.: _". _,'''. ,>,," .

. '2. l'llllll.k,,{ odpj)~á lng. Jil,s. Rill\ička, - Tí.kem Akciové rrlOráv.ké knihtiskárny fdlyg;afie
, . ." Nakladatel: Spo~ok českósl<>venských Z'OměměHčlf V 1'ra •.o. '

':",'.,'
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