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Hansenův problém počítacím strojem.
Dr. F. Fiala.

Pro základní trigonometrické úlohy protínání vpřed a protínáni zpět byla na-
lezena již velmi jednoduchá řešení na pučítacím stroji, takže s nejmenším použitím
tabulek pro goniometrické funkce měřených směrů neb úhlů lze rychle vyčísliti
pravoúhlé souřadnice hledaného bodu. Úloha Hansenova však, pokud mně známo,
nebyla doposud řešena na počítacím stroji s takovou eleganci jako protínání vpřed
a zpět. S o s n a 1) ovšem řešil úlohu tuto na stroji tak, že ji převedl na dvojí pro-
tínání vpřed, avšak při své metodě upotřebil směrníků stran orientovaných ke
katastrální ose x, čímž musil během řešení na stroji často užívati také tabulek tri-
gonometrických funkcí, což při počítání strojem někdy zdržuje. Ukáži jednoduché
řešení, které oproti logaritmickému způsobu je značně kratší.

Jsou dány katastrální souřadnice X3, Y3, x4l Y4 bodů P3, P4 a měřeny byly
směrníky 'l/J13' 'l/J14' 'l/J23, 'l/J24 na bodech Pu P2, jak naznačeno na obraze. Máme
určiti katastrální souřadnice Xl' Yl a X2, Y2 bodů PIl P2•

Úlohu rozřešíme tak, že zvolíme nový systém souřadnicový g, 1} s počátkem
v hledaném bodě P1 a s osou g, ležící ve spojnici hledanJ'ch bodu PH pYJ' Smysl
os g, 1} volíme v novém systému tak, aby hověl positivníruu smyslu směrníků 'l/J,
tedy tím způsobem, jak je vyznačeno na obraze. Vzdálenost 812 bodů Pl, P2 ne-
známe, předpokládejme však, že její hodnota je 812 = 1. Pak souřadnice bodů Pl

1) Sosna: .Die Aufgabe der beiden PlJnktpaare in ihrer iirt.lichen Auswahl und rechnerischen
Behandlung mittels Maschine und numerisch trigonometrischer Hilfstafel". Zeitschr, f. Vermessungs-
wesen 18~6,str. 361.
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a P2 jsou ;1 = 1]1= 0, fj = + 1, 1]2= O. Poněvadž známe souřadnice bodů P1
a P2 v soustavě ;, 1] a zároveň směrníky 1/J měřené od positivního směru osy ;
positivním smyslem, můžeme protínáním vpřed určiti nejprve souřadnice ;3' 1]3
bodůP3 á analogicky také ;4' 1]4bodu P4 dle známého způsobu řešení na počÍ-
tacím stroji (viz na př. Dr. F. Fiala, Geodetické počtářství II. běhu, str. 55).

Budou platit vzorce pro tyto souřadnice

;3 = - tg 1/J23 a na kontrolu ;3 - 1= - tg '1/113 1
tg 1/J13- tg 't/J23 tg 1/J13- tg 1/J23

1
(t)

;4 = - tg 1/Ju a na kontrolu ;4 _ 1= _ tg 1/J14
tg 1/J14- tg 1/J:J4 tg 1/J14- tg'l/1:J4

1]s= ;S . tg 1/J13 a také 1]3= (;3 - 1) . tg 1/J23} (2)
1]4= ;4 . tg 1/J14 a také 1]4= (;4 - 1) . tg 1/J24

Tím jsme určili souřadnice daných bodů P3• P4 ve zvolené soustavě ;,1),
známe je vša.k také v katastrální soustavě x, y.

Transformační vztah mezi souřadnicemi katastrálními x, y a souřadnicemi ;, 1]
ie dán tvarem

+ I: . }X = a q . cos w . ~ - q , sm w . 1]
y = b + q . sin w . ~ + q . cos w . 1]

kdež a, b jsou souřadnice počátku P1 soustavy;, 1] v soustavě katastrální, w je
úhel os x a ; a q je délkový modul, vyjadřující poměr mezi stranou skutečnou

819a předpokládanou S12 = 1, tedy q = S812 a také q = SSM.
12 34

Z rovnic (3) můžeme obdržeti pro rozdíly souřadnicové Li Xik = Xi - Xk,
Li Yik = Yi - Yk nové rovnice

Li Xik = q . cos w . Li ;ik - q • sin w . Li 1]ik }

Li Yik = q . sin w . L1 ;,k + q . cos w . Li 1]ik'

Položíme-li za i index 1, jest;j ;1 = 0, 1]1-1]1 = ° a Li ;ik = - ;k'
L11]ik = -1]k a budou tudíž rovnice (4) míti tvar

Li X1k = - q • cos w . ;k -r q . sin w . 1]k }

Li YH = - q : sin w • ;k - q . cosw • 1]k'

Z těchto rovnic lze vypočísti pro k = 3, 4 katastrální souřadnice bodu P1 dvojím
způsobem. Zrovna tak, položíme-li i= 2 do rov. (4), jest;i ;2 = 1, 1ji -1]2 = O
a Li ;ik = 1 - ;k, Li 1]ik= -1]k a vzorce pro výpočet bodu P2 při k = 3, 4 budou

L1 X2k = q . cos w . (1 - ;k) + q . sin w . 1]k } (4 b)
L1 Y2k = q . sin w . (1- ;k) - q . cos w .1]k'

N a kontrolu vypočtených souřadnic platí z rov. (4), dosadíme-li tam za i, k in-
dexy 2, 1

X2 - Xl = qcosw Y2 _.- Y1 = qsin w. (5)

Poněvadž známe katastrální souřadnice X3, Y3 resp. X4, Y4, možno vypočísti Xl1 Y1
resp. Xll, Y2, vyčíslíme-li Li X13' L1Y1S,LI X14, L1 Y14 atd, K vyčíslení rovnic (4 a) resp.
(4b) je' třeba znáti q.sinw a q.cosw. Je však dle obrazu W=(1S4-1/JS4 a tudíž

sin w = sin ((134.- 1/J34)= sin (134• cos 1/J54- cos (134. sin 1/J34
cos w = cos ((1S4- 1/JS4)= cos (134.. cos 1/J34+ sin (134. sin 1/JS4.

• LiY43 L1x4s d ba poněvadž je sm(1S4-,- --, COS(1S4=-- a po o ně
SS4 S34
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. LI 'YJ43 LI §43. 'vsm1/J34=--, COS1/J34= -S ,Jest po uprave
S34 34 .

q. sinw = sl ~ {LI Y43. LI §43- LI X43' LI'YJ43}
. 34

1
q . cosw = -S ~ {LI X43 • LI §43+ LI Y4S. LI 'YJ4S},

S4

při čemž S3l = LI §4S2+ LI 'YJ4S2• (7)
Tím je úloha řešena. Při výpočtu je nutně dbáti toho, aby byly správně vy-

čísleny z tabulek tangenty směrníků. Kdybychom chtěli mít zaručeny souřadnice
vypočtené s přesností na cm, je třeba výrazy q.sin w, q.cosw počítati obyčejně na
tti desetinná místa přesně, poněvadž § a 'YJ jsou čísla buď menší než jednotka, neb
obsahující v nepříznivj'ch případech nejvýše několik jednotek.

Pan Ing. Rudolf K los s, asistent ústavu geodetického počtářství, sestavil
vhodné uspořádání pro počítací stroj a vypočítal ČÍselný,přík1l1d,jak v dalším je
uvedeno.

Při počítání této úlohy na stroji budeme řešiti (po vyhledání potřebných
tangent a utvoření příslušných jejich rozdílů) nejdříve rovnice (1) a (2). Vidíme,
že výrazy pro §s a C§s- 1) mají stejný jmenovatel a proto vysadíme ho do vysazol'"
vacího počitadla 2) a otáčením vpřed (jako při násobení) hledíme vytvořit ve
výslednici výraz tg 1/J2S'Tím obdržíme v obrátkovém počitadle ;3 (stačí určiti na
6 desetinných míst přesně). Aniž bychom některé počitadlo vymazali, máme pak
přetočiti tg ·'Pu ve výslednici na tg 1/JlS'abychom obdrželi v obrátkovém počitadle
(§s....:....1). Jest patrno, že k tomtI stačí jediná otáčka na místě jednotek v obrátkovém
počitadle a to vpřed nebo zpět dle toho, zda §s jest záporné nebo kladné. Jestliže
rozdíl tangent byl utvořen správně, bude ve výslednici po této otáčce skutečně
tg 1/JIS'čímž jsou obě prvé rovnice vyčísleny. V případě O <;s < +1 nastane
malá komplikace. Po zmíněné zpětné otáčce objeví se jak v obrátkovém počitadle,
tak ve výslednici dekadické doplňky. Počtáře, který jest zvyklý počítat na stroji
s doplňky (v praxi jest to potřebí velmi často), to ovšem nezarazí i přetvoří si je
velmi rychle zpaměti na vlastní čísla. Kdo nerad s doplňky počítá, nechť vymaže
výslednici a obrátkové počitadlo a vytvoří tg 1/JlSve výslednici tak, jako prve tg 'l/J2S'

Pak vypočtou se obě rovnice pro 'YJsobvyklým způsobem. Přesnějším jest
vždy onen výsledek, jenž byl vypočten z absolutně menší tangenty.

Hodnoty §4, (§4- 1) a 'YJ4 určí se zcela obdobně a ve formuláři se utvoří
Lf§4sa LI'YJ4S (viz příklad).

Jestliže některý ze směrníků by byl bHzký 90°, počítali by se souřadnice
g, 1) ze vzorců podobných, v nichž místo tangent jsou zavedeny kotangenty.

Vyčíslíme pak dle rovnice (7) hodnotu 8S42, již zapíšeme (na 6 desetinných
míst). Hodnotu každé závorky (rov. 6) vypočteme přímo na stroji (t. j. sečteme
resp. odečteme oba členy dle znamének všech součinitelů) a hned dělime, aniž
bychom ji poznamenávali, hodnotou 8sl.Tím jest vypočteno q. sin w a podobně
q. cosw.

Pro výpočet hledaných souřadmc slouží pak vzorce (4 a) a (4 b), z nichž
stačí použíti:
Xl =X4- q. cos w .§4+ q. sin w. 'YJ4' Yl = Y4 - q. sin w .§4- q. cosW·1)4'
X2=Xil-q.cos w.(;s -1) + q. sin W.1)3' Y2=Ys- q.sin w.(§s -1) - q.cos w ·'YJs.

Při vysazeném q. cos w vypočtou se všechny čtyři členy s tímto součinitelem
a zapíší, pak obdobně se určí členy obsahující q.sin w.

2) Pojmenování jednotlivých částí stroje je vza.to z článku Ing. Ceynara v Zeměměř. Věstníku,
roč. 1932, seš. 6, 7, 8.
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Kontrolních rovníc pro (XI-X3), (X2-X4)' (Yl--Y3) a (Y2-Y4) netřeba zde
počítati, neboť dostatečnou kontrolou vypočtených souřadnic jsou rovnice (5)

X2-Xl = q.cos (j) Y2 - Yl= q.sin (j).

Výpočet celé úlohy tímto způsobem trvá asi 30 minut. -
Při klad:

X4 + 1328'51 Y4 + 1295'42 tg <1'13+ 0'979842 tg <1'14+ 7363892
x3 + 1010'46 Y3 + 0221-58 tg <1'23- 2-717920 tg <1'2. - 0'fi39946

11x4:l + 318'05 A Y43 - 1926'16 tg 'h3-tg <1'23+ 3'697762 tg'fH-tg <1'24+ 7'003838

~4 + 0'068314 "1)4+ 0'503060 ~4-1 - 0'931686 "1)4 + 0'500057
~3 + ()o735 018 "1)3+ 0'720201 ~3-1 - 0204982 "1)3+ 0'720200

A ~4:1 - 0'666 704 A "1)43- 0'217161 q.sinUl=n + 2752'48 S 2 + 0'49164434
q. cosUl=m + 419'41

$4 + 1328'51 x3 + 1010'46 Y4 + 1295-42 Y3 + 3221·58
-m'~4 - 28'65 -m'(~3-1) + 111"14 -m·"fj4 - 210'99 -m·"I)3 -- 302'06
+n."fj. + 1384'66 + n·"I)3 + 1982'34 -n'~4 - 18803 -n(~3-1) + 729'36

XI + ~684'52 X2 + íl103'94 YI + 896'40 Jh + 3648'88

Kontrola: Ax21=m + 419-42 11'!I21 =1J. + 2752'48-Poslední část výpočtu, t. j. řešení transformačních rovnic, lze též provésti
přímo na stroji bez zapisováni jednotlivých členů. Jest pak výhodno vyčíslovati
rovnice v následujícím pořadí a úpravě:
Xs + q. cos (j). LI g43 - q. sin (j). Ll1)4S =X4, Ys+q. sin"(j).LI;4S + q. cos (j). LI 1)43 = Y4'

x,+ q. sin (j),.1)4 - q .cos (j)';4 =Xl' Y4 - q ;cos (j) ·1)4 - q. sin (j) .;, = Yl,

Xl + q. cos (j) = X2' Yl + q. sin (j) = Y2,

X2 +q.cos (j).(;s-l) - q .sín (j).1)3 =Xs, Yl+q .sin (j). (g3 -1) + q. cos (j) ·1)s = Y3'

Předem postavíme ve všech počitadlech stroje desetinné tečky a sice v obrát-
kovém počitadle oddělíme 6 míst, v nastavovadm 2 resp. 3 a ve výslednici 8 resp.
9 míst. Pak vysadíme do výslednice Xs, do vysazovacího počitadla q. cos (j) a vy-
násobíme LI ;43' Obrátkové a vysazovací počitadla se vymažou a vysadí se q. sin (j)

a vynásobí LI 1)4S' Nutno při tom dávati pozor na všechna příslušná znaménka,
abychom součiny správně přičítali resp. odečitali (násobeni provádí se otáčkami
vpřed resp. zpět). Shoduje-li se takto obdržená hodnota X4 s danou, jest tím kon-
trolováno q.sin (j) a q.cos (j) •. Podobně pak postupujeme dále, až obdržíme Xs, což
jest kontrolou na správný výpočet Xl a X2• Jest pak ještě dobře, utvořit ve formu-
láři rozdíl LI Xli a porovnat s hodnotou q. cos (j), neboť tím se zajistíme, že při
opisování Xl a X2 ze stroje jsme neučinili chyby. Zcela obdobně se počítají pořadnice.

Nejrychlejším způsobem lze ovšem tuto úlohu vyřešit za použití dvojitého
počítacího stroje, jako je na př. Thales-Geo. K výpočtu pomocných souřadnic
;3' 1)s, ;4' 1)",lze užíti třeba Morpurgovy metody protínáni vpřed, která se ovšem
následkem výhodné volby souřadnic ;H 1)1> ;1' 1)2 podstatně zjednoduší. Vysadíme
do pravého vysazovacího počitadla tg '!/JlS a učiníme jednu otáčku tak, abychom
na místě jednotek v obrátkovém počitadle obdrželi 1. Pak dáme do levého vysazo-
vacího počitadla tg '!/Jas a otáčením klikou vytvoříme v obou výslednicích stejné
hodnoty. Tyto jsou rovny 1)3 a v obrátkovém počitadle jest současně ;3' Stejn,)'m
způsobem lze vypočísti ;", a 1)4' Hodnoty obou závorek ve vzorcích (6) lze počítati
současně. Vysadí se LI Y43 a LI X43 a vynásobí LI ;4S, pak posune se levá výslednice
pod pravé vysazovací počitadlo, vynásobí LI 1)43 a po přesunlltí pravé výslednice
pod levé vysazovací počitadlo přetočí se LI 1)43 na nulu. Postavení páček stroje nutno
říditi dle znamének součinitelů. Dělení obou obdržených výrazů hodnotou S34" nelze
sice provésti současně, avšak S312 stačí vysaditi do jednoho z vysazovacích počitadel,
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neboť pod timto lze umístiti kteroukoliv z výslednic. Též řešení transformačních
rovnic lze strojem Thales-Geo provésti co nejrychleji a to metodou, jež byla již
popsána v Zeměměřičském Věstníku (viz pozn. 2) a jest též uváděna v reklamním
spisku Thales-Geo. Souřadnice hledaných bodů obdržíme přímo na stroji.

Résumé. Lep l' obl em e d e Hans en a la mac hine a c a I cul er. L'article précédent
contient une solution du probleme de Hansen par 130méthode suivante; On choisi le systeme des
coordonnées rectangulaires ~, '1J avec origine 30upoint cherché PI et 30vecl'3oxe~ situé d30nsla.
direction des points cherchés PI• Pz• On f30it130supposition, que 130distance des pdints PI et P,
est comme, savoir Sl? = 1 et puis on calcule les coordonnées ~, '1J des points P3, P4 relevés par
interseetions (l'équation 1 et 2). Les coordonnées" des points P3 et P4 sont données aussi da.ns le
systeme cadastrale x, y et il est possible c30lculer les éléments q, (I) de l'équation (3) par Ia.
méthode de transformation des coordonnées et dans la suite transformer les coordonnées ~, '1J des
points Ph Pz au systeme cadll.strale x, y.

Měřický snímek.
Ing. Josef K 10 b o u č e k, asistent Oeskeho vysokého učení technického v Praze.
Fotogrametrie je měřická metoda, založená na užití fotografických obrazů. Z těch-

to obrazů se odvozuji rozměry zobrazovaného předmětu, nebo se určuje vzájemná poloha
jednotlivých bodů a sestrojuje vrstevnicový plán. (1.) Je samozřejmé, že přesnost výsled-
né práce závisí v prvé řadě na přesnosti negativních obrazů (měřickýeh snímkfi, fo to-
gramů), z nichž se plán - když jsou známy prvky vnitřní a vnější orientace - rekon-
struuje.

V pozemní fotogmmetrii berou se snímky jednoduchými nebo unh'ersálními foto-
teodolity. V letecké fotogrametrii (2.) se užívá specielně upravených leteckých komor
ručních, nebo závěsných. Velká území zaměřují se leteckými komorami řadovými. Sním-
ky se berou v krátkých časových intervalech za sebou tak, aby na nich zobrazene území
se do určité míry překr5-valo. Tyto komory jsou buď poloautomatické, nebo automa-
tické. Poloautomatické provádí všecky výkony při fotografování samočinně pohonem
vzdušné vrtulky nebo elektromotoru a ručně je třeba jen exponovati. Automatické ko-
mory jsou zamontovány v letadle a všecky výkony při fotografováni s nimi dějí se samo-
činně. K zachycení co největšího území a k zmenšení nákladů na přípravné geodetické
práce v terénu před fotografováním (3.) jsou výhodné letecké komory spřažené (dvojité
komory, trojité nebo i čtyřnásobné).

Na jakost meřického snímku zhotoveného určitou komorou, má kromě vlastni kon-
strukce komory hlavní podíl dokonalý objektiv, vhodná a spolehlivá závěrka, a zvláště
pak druh užitého negativního materiálu a jeho odborné zpracováni.

Na snímky, pořízené z letadla, které mají býti proměřovány, kladou se jiné a
hlavně přísnější požadavky, než na běžné letecké snímky pr!> účely vojenského průzkumu,
které musí býti v krátké době vypracovány. (4.)

Ob j e k t i v, kterým se berou měřické snímky, neC'~ míti žádnou ze známých vad,
které se u objektivů vyskytují, musí míti dostatečně velicý obrazový úhel (požaduje se
aspoň 54°) a dostatečnou světelnost. V úvalm přichází jen několik druhů anastigmatů. na
př. ortoprotar. ortometar, tessar (Zeiss, Jena) a nové specielní měřické ob-
jektivy, které vyrábí bývalý konstruktér Zeissových závodů, H. Wild (Heerbrugg, švý-
cary). (5.)

S vět e I n o s t ob j e k t i v ů, užívaných v pozemní fotogrametrii, b~Tvá 1: 6'3 až
1 : 12. Přesné fototeodolity mají stáloll clonu (asi 1 : 25), aby se docílilo neproměnné ohnis·
kové dálky a velké obrazové hloubky. Při měřických snímcích leteckých je nejčastější ex-
posice asi 1/150 sek., a je proto nutné, aby objektiv měl velkou světelnost (1: 4'5, mi-
nim. 1: 5).

F i I t r y (6.) jichž se ve fotogrametrii užívá, jsou z homogenního skla chemicky
barveného a spektroskopicky zkoušeného. Nesmí se užíti filtru ze dvou skel s barevnou
folií, poněvadž takové filtry by způsobily nepravidelné skresleni obrazu. (7.) Filtr musí
býti vypracován jako přesná planpal'alelní «1estička; tato podmínka je u dobrých filtrů
splněna s přesnóstí 2-;-'6". Aby se odstranil vliv této chyby a docílilo neproměnné ohnis-
kové dálky, jsou často filtry pevně zamontovány v objektivu. Zluté filtry, kterých se nej-
častěji užívá, prodlužují exposiční dobu 2, 4, 6, a 8 krát.

Důležitou částí měřické komory je z á věr k a. (8.) U fototeodolitů stačí, poně-
yadž se jedná zpravidla o dlouhé exposice (nejčastěji 5-;-.30 sek.), víčko na objektiv,
které se při exponováni sejme. Užívá se také závěrek klapkových nebo sektorových
(Compour). Zvláště velký důraz klade se na spolehlivost závěrek u měřických komor
leteckých. Na správnou funkci nesmí míti vliv žádné vnější okolnosti (velké tepelné roz-
díly). Další hlavní podmínkou pro jejich upotřebitelnost je naprosto stejnoměrné a sou-
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časné osvětlení celé plochy negativu. Závěrl;:a štěrbínová nepřichází proto v úvahu.
Užívá se výhradně závěrek sektorových.

, N e j v hod něj š í r o z m ě r y měř í c k t c h s ní m k ů jsou 2: 3. Ve fotogrametrii
užívá se desek rozměrů 9'X 12, 10 X 15 a 13 X 18 cm. V letecké fotogrametríi zavádí
se v poslední době film čtvercového formátu 12 X 12 cm a 18 'X 18 cm. Při obrazovém
úhlu objektivu 54° a určité ohniskové dálce f je pro podélný formát obrazu nejvhodnějši
delší rozměr 0'9 f a kratší 0'6 f. Pro čtvercový formát je vhodná strana 0'85 f. Pro
formáty 9 'X 12, 10 X 15 a 13 X 18 cm je podle toho třeba objektivů ohniskové dálky
134, 166 a 200 mm, u čtvercových formátů 12X 12 a 18 X 18 cm ohniskové dálky 140
a 210 mm. Největšiho využití objektivu se dosáhne při čtvercovém formátu obrazu, kde
strana čtverce je rovna ohniskové dálce, jako je tomu na př. u Wildova měřického ob-
jektivu "D", který má světelnost 1: 4'5, ohniskovou dálku 120 mm a je pro obrazový
formát 12 'X 12 cm *).

Při práci s měřickými komorami je negativní materiál chráněn před světlem a
poškozením ve spolehlivých k a set á c h. V pozemní fotogrametrii užívá se kaset jedno-
duchých nebo dvojitých, ve fotogrametríi letecké, fotografuje-li se na desky, výměnných
kaset pro větší počet desek (nejčastěji 6--12). Při fotografování na film uživá se zá-
sobních kaset pro filmový pás dlouhý až 50 -;.-60 m, což odpovídá při formátu 12 'X, 12 cm
asi 450, při formátu 18 X 18 cm asi, 300 jednotlivým snímkům. U zásobních filmových
kaset je velmi důležité dobré zařízení pro přetáčení filmu. Je totiž třeba, aby před ex,
posici s neexponovaného filmu se odvinul na cívce vždy stejný kus, přesto, že průměr
této cívky se nerovnoměrně zmenšuje. Nejlepší zařízení je M li IIe r o v o (Zeiss-Aero-
topograph) aLe n o u vel o v o (G a II u s, Paříž). U ručnich měřických komor filmových
užívá se také zařízení H u g e r s h o f f o v a (Z.-A.).
. Rovněž je velmi důležité, aby deska nebo film byly v době exposice přesně v obra-
zové rovině objektivu. U fototeodolitů a lete ckých komor na desky je toho docíleno sil-
nými péry, která dotlačuji desku ke značkovému rámu. U leteckých komor na film bývá
to zařízeno tak, že po přetočení filmu a natažení uzávěrky se současně film mechanicky
napne a dotlačí na přesně rovnou skleněnou desku pomocí druhé desky dotlačované
pérem. U automatických řadových komor s e dostane film přesně do roviny obrazu pře-
tlakem vzduchu; před exposici nassaje se v ždy do komory vzduch (přes vzdušný filtr),
který při exposici dotlačuje film na skleněnou desku umístěnou v rovině obrazu. Jest
ještě třetí zařízení užívané u ručních filmových komor. V rovině obrazu je silná rovná
deska, která má na spodní straně větší poč et drážek, které jsou spojeny k;málky s mě-
chem. Krátce před exposici se měch mechanicky roztáhne, čímž se, z kanálků vyssává
vzduch. VI měchu je nyní vzduch řidší a přetlakem vnějšího přitiskne se film k desce.
Při tomto zařízení je nutno pozorně přetáčeti film; musí se chviličku sečkati až přissání
povoli, jinak by se mohl film poškoditi. - Také velmi cenné je zařízení, které zne-
možňuje vyhotovení "dvojitých'" snímků. -- Všecka tato zařízení jsou patentována.

Ke zhotovení dokonalých měřických snímků je nutno znáti
dobře vlastnosti negativniho materiálu a obeznámiti se s jeho
odborným zpracováním. ,

Při fotografování z letadla (10.) je vzdálenost fotografovaného území zpravidla
velká (700-;.-4000m) a silná vrstva vzduchu, znečištěná ještě jemnými částečkami prachu.
kouře a vodních par, pohltí značnou část světelných paprsků, zvláště pak těch. které
jsou pro obyčejnou bromostříbrnou vrstvu nejúčinnější. Také, čím větši je vzdálenost
fotografovaného území, tím menší jsou kon trasty.

Obyčejná bromos,třVbrná vrstva nereprodukuje správně odstín b~rev.
Oku se zdá žlutá barva světlá - na desce je průhledná, kdežto barva modrá, která na
oko působí dojmem tmavým, je na desce černá (na positivu bilá).Říkáme o obyčejných
deskách, že jsou "barvoslepé". Z toho důvo du se obyčejné desky a fil!lly pro měřické
snímky nehodi. Mohlo by se sice při fotografování užíti žlutého filtru, ale nemělo by to
valného významu; bylo by třeba jen delší exposice a deska by zůstala k barvě zelené,
žluté a červené stejně málo citlivou.

*) lIfěřických komor pro formát 9 'X 12' cm se ve fotogrametríi užívá velmi málo:
užívá se jich jen k některým specielním účelům (na př. v kriminalistice). Obrazový
formátl0'X 15 cm' je užíván ve Švýcarsku a ve Francíi, kde mimo to jsou i komory
18 X 24 cm. Firma Wildova vyrábí též komory pro formát 13 X 13 cm. U nás, užívá se
výhradně formátu 13'X 18 cm. V Německu jsou některá zařízení měřických komor a
negativni materiál normalisovány. Normalisovány jsou ohniskové dálky objektivů: 100,
120, 135, 160, 180, 210 a 250 min. Desky: 13 X 18 cm, sklo 2 mm silné' (přípustná. odch.+ 0'5 mm). 8vitkový film: šířka 13 a 14 cm (při perforování o 1 cm širší), max. tloušťka
filmu 0'18 mm, filmový pás dlouhý 7'5, 15, 30, 60 a 120 m, obrazový formát 12 X 12,
12 X 18 a 18'X 18 cm. Označování citlivosti ve stupních DIN. Normalisace přijde ovšem
prakticky v platnost až po vyřazení všech dosavadních měřických komor, které jí ne-
vyhovují. (9.)
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Některými barevnými přísadami, na př. erytrosinem, je možno zvýšiti. citlivost
fotografické vrstvy (emulse) k barvě zelené, žluté a částečně i červené. Vysoká citlivost
k barvě modré ale zůstává. Takové vrstvy jmenují se o r t o c hro mat i c k é a pro
měřické snímky jsou upotřebitelné tehdy, js ou-li osvětleny přes kontrastní ž 1u t Ý f i 1t r.
Bez žlutého filtru by modré světlo (zamlžení, atmosférické páry) tak silně učínkovalo na
desku, že by povstal obraz neostrý a nezřetelný.

Někdy ale, i když mlžiny a páry nad zemí nejsou příliš silné, může přesto orto-
chromatická deska selhati. Lepší jsou proto vrstvy citlivé i k paprskům oranžovým a
červeným, které mají mimo to sníženou citli vost k barvě modré. Jsou to' vrstvy pa n-
c h r ()mat i c k é a zhotovují se tak, že k emulsi mimo erytrosinu se přidá ještě několik
jiných druhů barviv. .

K dobrému podání jakosti tóm'í (prokreslení) u vrstev ortochromatických musí
býti vždy užito kontrastního žlutého filtru, což ovšem vyžaduje prodlouženou exposiční
dobu. Naproti tomu u panchromatických vrstev se dosáhne přibližně stejného prokreslení
již slabším žlutým filtrem; stačí proto exposice kratší. Prakticky vzato, jest při stejné
citlivosti obou vrstev, panchromatická citlivějšÍ. Při práci s materiálem panchromatickým,
poněvadž je citlivý na barvu červenou a účinek modrých paprsků je potlačen, povstane
i přes silné atmosférické páry obraz jasný.

Dříve byla povšechná citlivost těchto vrstev mnohem menší než obyčejných desek.
Tato nevýhoda je ale už dávno překonána a dne š n í o r t o c hro mat i c k Ý a pa n-
chromatický materiál má povše chnou citlivost dobrou a jest
vh o d n Ý mne g a t i v n ím mat e ri á 1e m pro měř i c k é sní m k y.

Ještě před několika léty byly pro měřické snímky užívány výhradně desky. Desky
mají tu nevýhodu, že jsou poměrně těžké a snadno se rozbíjí. :Maléstřepinky skla v ka-
setách způsobují poruchy na přístrojích a velký počet kaset potřebných k jednomu letu
vede snadno k záměně po př. k "dvojité" exposici. - S filmem je práce mnohem snažší,
mimo to je lehký a při malém objemu - tlouštka filmu je 0'13-;-'0'16 mm - je možno
zhotoviti kasety pro velký počet snímků.

Bylo ale zjištěno, že podklad emulse je pro vyměřovací účely naprosto nezpůso-
bilý. Film se silně smršťoval a to nestejnoměrně a při vyhodnocování vznikaly velké
nepřesnosti. Není tomu dávno, co se konečně podařilo velké a nepravidelné smršťování
filmu odstraniti.

Na fotogrametrickém kongresu v Curychu r. 1930 přednesl Dr. Ta p pen zprávu
o výsledku zkoušek s filmy Agfa a Zeiss-Ikon: "Film se v prvních dnech po zpracování
nejprve roztáhne a pak zase pozvolna smršťuje, až nabude skoro konstantních -rozměrů.
Střední chyba v obrazových souřadnicích bodů tím' způsobená činila při 460 denním po-
zorov:íJní± 15fJo."(11.)

Mimo pravidelné změny v celkových rozměrech vyznačovaly se filmy ještě místním
smrštěním nepravidelným" které u filmů v r. 1930 vyráběných činilo až ± 0'02 mm.
Film mění také nepatrně rozměry ještě později, když už jest uložen jako negativ; toto
smrštění je větší nebo menší, po př. proměnlivé, podle způsobu uložení *). - Pro tyto
vlastnosti doporučovalo se do nedávna uží vati pro práce, od nichž se požadovala velká
přesnost, desek místo filmu. (12.)

U nových měřických filmů je nepravidelné smršťování do té míry odstraněno, že
ani při přesných pracech nepřichází v úvahu. Zbývá jen velmi pravidelné smršťování
ve všech směrech stejnoměrné. Zjistilo se totiž, že hlavní příčinou nepravidelného
smršťování filmu Dfmí Dodklad eTllulse. ale mezivrstva. která sDoiova1lJ citlivou vrstvu
s celulQidovým podkladem. Je-li koeficient smrštění filmu ve všech směrech konstantní,
třebas různý od 1, je možno vhodnou úpravou moderních převáděcích strojů,. založených
na myšlence Ing. Por r o a K o p p e, vliv této chyby odstraniti. (13.)

Když se podařilo odstraniti nepravidelnosti ve smršťování filmu, snažily se filmové
továrny zlepšovati film ještě po jiných stránkách, až se konečně podařilo vyrobiti pan-
chromatický film, vyhovující všem požadavkům, kladeným na měřické snímky. Film má
velmi strmou gradační křivku, podání barev je značně zlepšeno a zvláště velká je citli-
vost pro barvu červenou, což při snímcích ze vzduchu je velkou předností, neoof dlouho-
vinné červené paprsky pronikají dobře atm03férickými parami. Také novšechná citlivost
nových měřick)-ch filmů je značně vystupňována a při tom má film velmi jemné a stejno-
měrné zrno, které dovoluje velké zvětšenÍ. Průměr zrna je' asi 1'5tJ.-diapositivní desky,
které mají citlivost mnohem menší, mají zrno jen asi 0'7 /1. Pravidelné smršťování' filmu
činí asi 0'5mm na 40 cm (t. j. 1'25%0) a nepravidelné je tak malé, že se prakticky mů"že
zanedbati. - Smršťování fotografického papíru, který' se užívá při restitúci, je podle
dlouholetých zkušenQstí asi trojnásobné. Vyrábí se ale také fotografick}- papír s hlini-
kovou folií, podobně jako papír pro vynášení nových katastrálních map, který zacho-
vává své původní rozměry. (14.), (15.)

*) Viz též: Ch a r r i o u A. -Val e t t eS.: Étude des déformations linéaires des
films photographiques etc. (Archiv Internatíonal de Photogrammétrie, 1934, .. VlIll1,
s. 31-44.)
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Smršťování filmu se zjišťuje číselně tím způsobem, že na film, který má býti zkou-
sen, vykopíruje se přesná čtvercová síť se skleněného negativu (Gautierova mřížka), film
se normálnim způsobem vyvolá, ustálí a nechá uschnouti, okopirovaná mřížka na stereo-
komparátoru monokulárně proměří a výsledky porovnají se známými rozměry čtvercové
sítě na, skleněné desce.

Mimo malé váhy a nepatrného objemu má film oproti deskám ještě mnoho dalších
předností, na př. možnost dobré gradace - t. j. nejjemnějšího odstupňování tónů od nej-
světlejšího až k nejtmavším stínům - a vlastnost, že nereaguje na odrazové světlo. Říká-
me o filmu, Žel je isolárni. Z toho důvodu někteří výrobci neužívají 11 filmu žádného pro-
středku proti odraženému světlu, jiní užívají jen lehce našedlého tónu k zabránění ne-
ostrosti, která by mohla zpětným odrazem světla vzniknouti. U fotografických desek,
kterých se dřive výhradně pro měřické snímky užívalo, byla emulse nanesena na brouše-
nou planparalelní skleněnou desku 2 mm silnou. Takové desky jsou ovšem velmi drahé a
dnes se jich užívá jen pro práce, od nichž se požaduje zvláště velká přesnost (srovnávací
práce, určení ohniskové dálky fotokomory), jinak užívá se v poslední době většinou desek
z obyčejného skla. Desek slabBích než 2mm se neužívá, poněvadž je nebezpečí z prohnutí
desky, které by pak mělo za následek chyby v odměřených souřadnicích.

O t á z k a, co je s t V)' hod něj šíp r orně ř i e k é sní m k y, z d a des k a.
II e b o f i I m, j e s t n o v Ý m s pec i á I ním měř i d kým f i I m e m d e f' i nit i vně
r o z hod n u t a v e pro s p ě chf i I m u. .

V poslední době byla snaha zcitlivěti pan chromatický film ještě více pro barvu
zelenou. Má to velký význam při fotografování velkých zalesněných územi. Byly konány
p0kusy fotografovati taková území se z e len Ý m filtrem. Ukázalo se ale, že výsledky
nebyly prakticky o nic lepší než při fotografování s tmavým žlutÝm filtrem' zelený filtr
vyžadoval )en delší exposiční doby. Jedině při menších vyškách vykazovaly snímky po-
ne~~d lepsí ~odání zelených ploch. Jest to tím, že s přibývajici výškou jsou kontrasty
mene znatelne.

Jediným nedostatkem filmu je, že není tak trvanlivý jako deska. Příčinou toho jsou
kafrové výpary z celuloidu. Celuloidový podklad filmu je totiž v podstatě směs nitro celu-
losy a kafru. Pro běžnou leteckou fotografii užívá se též filmu nehořlavého, který má za
podklad acetylovanou celu losu. Desky, jsou-li dobře uloženy, vydrží rok i déle, naproti
tO};l.U.panc.hromatické filmy vykazuji již po několika měsících šedý závoj. Zpravidla ne-
UZlva se fIlmů starších čtvrt roku. Lze však očekávati že i tato závada bude brzo od-
straněna. ' (Pokračováni, - A suive.)

1\ šedesátinám prof. Ing. Dr. Jaroslava Pantoflíčka.
Dne 25. března t. 1'. dožil se v plné svěžesti tělesné i duševni svých šedesátin

vynikaJící český geodet Ing. Dr. techn. Jaroslav Pantoflíček, řádný profesor českého
vys. učení technického v Praze, president Masarykovy akademie práce atd.

Jubilant jest rodák z Telče na Moravě, kde
vystudoval reálku, na níž jeho otec byl profesorem.
Nato absolvoval s výborným prospěchem odbor
staveb. inženýrství na české technice v Praze, kde
potom působil 2 léta jako asistent při stolici vod-
ního stavitelstvi. Po několikaleté činnosti u sou-
kromých firem: v mostárně fmy Fanta a Jireš r.
1898, u fy Plenkner v 1. 1900-1901, kde pracovaT
na projektu průplavu Dunajsko-vltavsko-Iabského,
vstoupil do služeb státních, nejprve jako inženýr
zemské komise pro úpravu řek v (~echách; tam
hlavně projektoval říční úpravy a údolní přehrady.
Ve státni službě stavebni setrval do r. 1910. V tét(}
době dosáhl doktorátu včd technických - pro-
movován bvl v 1'. 1906 - a habilitoval se na české
technice v' Praze 1'. 1909 jako docent vyšší geo-
desie. V r. 1910 byl povolán jako profesor geodesie
na toto naše nejvyšší technické učiliště, kdež pů-
sobí dodnes.

Literárni činnost jubilantova jest velmi roz-
sáhlá. V následujícím uvedeny aspoň práce důler,i-
tější, uveřejňované v různých odborných časo-
pisech i knižně. Hned po absolvování techniky
publikoval: V Ý poč e t ob tiž e n i z d i v e m v r.
1899 v roce následujícím pak: Log a I' i t h mi c k é
pra'vítko a jeho upotřebeni. Hlavní jeh(}
činnost v tomto smčru počala však v době, kdy
bvl inženýrem komise pro úpravu řek. Náměty
bi;al půvo'dně z oboru vodních staveb, jak svědči
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práce.: K o n s t I' U k c e f I' a n c o u zs k Y C' han e ID e c k Ý c h pře h I' a d ú d o I n í c h,
uveřejněná r. 1909, a F a I' g U e o v y k ř í v k y, v r. 1910.

Ale j~ž v této době jevíl také zájem o geode$ii a napsal v r. 1908: V y I' o vn á va c í
počet na základě minima d e f o I' ma ční p I' á c e.. Toto dílo, v němž použil
nauky o staticky neurčitých soufltavách prutových k řešení úloh vyrovnávacího počtU,
vzbudílo v kruzích odborných neobvyklou pozornost $vllrázným pojetím a přesností do-
cí!'en)'ch výsledků. Na témže principu jest založena:" N ó v á g I' a f i c k á k o n t I' o I a
k o m b i n o v'a n é h o P I' o t í n á n í, uveřejně ná v r. 1912. Jiné práce z oboru geodesie
v této době json:O n o v é m h e I i o t I' o P U z r. 1908, která vyvolala značný zájem,
hlavně v cizině, a St e I' e o fo to g I' a m e t I' i e z r. 1909, obsahující nové poznatky
autorovy z tohoto speciálního oboru geodesle. Po svém jmenováni profesorem zavedl
Dr. Pantoflíček samostatné přednášky z kartografie v rozsahu značně rozšířeném proti
dosavadním přednáškám, konaným v rámci vyšší geodesie.

Svých vědomostí v triangulaci použil při zaměření měst Telče a Litomyšle, pro-
vedeném v letech 1910-1916 metodou polygonálně - trigonometrickou; polohopisné
plány, na základě tohoto měření vypracované v měř. 1: 1000 a 1: 720, sloužily -- po
doplnění vrstevnicemi - za podklad plánů regulačnich jmehovaných měst. Reprodukci
těchto plám'l. provedl Dr. Pantoflíček způsobem u nás úplně novým, tedy bez jakéhokoli
vzoru, tak, aby otisky plánu souhlasíly co nejpřesněji s originálem, vyneseným na des-
kách zinkových jako negativ a vyrytím (Te č), nebo vyneseným sice jako positiv na
desky skleněné, na nichž byl nalepen průsvlitnýpapír, ale fotomechanicky .přeneseným
opět na desky zinkové a vyrytím (Litomyšl). Zkusenosti, získané při reprodukci· těchto
plánů, publikoval VI'. 1917 pod názvem: Re produkce plánů polohopisných.

Jiné práce jubilantovy, uveřejněné v době jeho působení jako profesor na vys.
škole technické, vztahuji se hlavně na íotogrametrii. Jsou to: St e r eo f o t o g r a-
fické měření čáslavského nálezu, uveřejněné v I. 1913-1914, kde se jedná
o řešení otázky, zda nalezené pozůstatky kostí (lebka) jsou zbytky po žižkovi, dále
St e r e o f o t o g r a fi c k é měř e ním a I Ý c h po h y b ů z r. 1913-1914, kde bylo do-
kázáno praktické použití stereofotografie při stanovení průhybu zatížených konstrukcí,
koneČl\.ě Fo t o g ra f i c k é měř e n i bud o v z r. 1916.

Za války člen Maffie, věnuje po znov uutvoření čsl. státu veškeré své síly re-
publice. Po převratu byl povolán jako člen čsl. mírové delegace do Paříže, kde vedl
kartografický ústav, který v r. 19'19 vypracoval asi 100 map a kartogramů, pro infor-
maci ,členů mírového kongresu o historických, geografických, demografických a hospo-
dářských poměrech nově tvořeného státu, hlavně s hlediska navrhovaných anebo žá-.
daných státních hranic. Po svém návratu zúčastníl se jako poradce vytvoření čsl. voj.
reměpisného ústavu, a spolupůsobil při organisaci měření pro plán Velké Prahy v měř.
1 : 5000. V letech následnjicích navrhl nový niveláční přístroj, vydal silniční mapu. re-
publiky československé na 29 listech; v poslední době rediguje veliké dilo: A t I a s
r e p u b I i k y Čes k o s loven s k é, vydávaný Českou akademií věd' a umění nákladem
Orbisu, a zabývá se též řešenim národohospodářských problémů cestou počtu pravdě-
podobnosti a vyrovnávacího.

Přirozeným následkem této rozsáhlé odborné a vědecké činnosti jubilantovy jest
úcta, které požívá v kruzích vědeckých, zdejších i zahraničních, a členství v fllzných
vědeckých korporacích: České akademii věd a uměni, československé národní radě, Ma-.
sarykově akademii práce, jejimž jest presi dentem od r. 1932. OsI. komitétu geodetic-
kého a geofysikálního při Čsl. národní radě badatelské, Archeologické komisi při české
akademii, jakož i vyznamenání revoluční medailIí a řádem Officier de la Légion
ďhonneur.

Jako profesor techníky zastával v různých dobách. růz~é funkce akademické: v r.
1919/20 hyl děkanem odboru kultur. inženýrství, v r. 1921/22 děkanem vysoké šk,?ly
staveb. inženýrství, v přítomnosti jest členem zkušební komise pro II. státníz~~usku
inženýrského stavitelstvl. Kromě toho jest členem rozličných korporaci technických:,
Spolku inženýrů a architektů, České matice technické, čestným členem Spolku poshlchačfi,
in~enýrství atd. .

I z tohoto stručného přehledu života a činností jubilantovy jest patnia jeho' vy-
soká vědeck:íJ úroveň, všestrannost a neúnavná píle. K tomu přislupují ještě další osobJ.l!,
vlastnosti: příznačná; skromnost, vpravdě demokratické,' vlídné· jednání a· ochota, s nt?;·
poskytuje žádanou radu i pomoc - které mu získávají úctu a lásku vše~h;kteří -h~
znají .a kteří mu i do dalších desitek let života přejí upřímně trvale 'pevneho zdravI
a všeho dobra, v činnosti· odborné a vědecké. pak ,nových úspěchů. Švec.
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Posudky.

Zprávy veřejné služby technické, ročník XVII., číslo 3 z 1. února 1934, věnované co
zvláštní číslo .Z e m ěměř i c tví". Oproti normálním číslům zvětšený rozsah na 32 stran. Cena
6 Kč v admmistraci, Praha II., Jerusalemská 11.

Ú vod n í s lov o z péra ministra financí JUDra Karla Trapla .Pozemkový katastr ve
službách veřejného i soukromého života" vyličuje stručně vývoj a důležitost pozemkového katastru
od nejstarších dob, až k jeho dnešní definitivní formě u nás, upravené zákonem č. 177/1927 Sb.
z. a n.. kterým byl pozemkový katastr postaven na vědecký základ. a je nyní •... podkladem pro
zakládání. obnovování a doplňování veřejných knih a jejich map, pro zajištění držby, pro převod
nemovitostí, pro reální úvěr. pro kartografické a výškopisné práce. pro technická podnikání, pro
statistické a hospodářské účely, pro vědecká badání, pro ochranu památek nebo pro jiné účely
státní správy i občanského života".

Za výnosem ministerstva financí, který obsahuje zásady o budování jednotné trigonometrické
katastrální sítě, následuje v Ia s t n í, o b s ah čísla, upravený redakcí Ing. I. Křováka a Ing.
O. Krčmáfe:

1. Ing. O. Krčmář: .Geometrické zajištění státních hranic": Souhrnné a po-
drobné vylíčení stanovení podrobného průběhu hranic českosl. státu podle mírových smluv, vyzna-
čení v přírodě, zaměření a vyhotovení mapových, popisných a počtářských dokladů, z nichž možno
kdykoliv každý bod hraniční čáry přesně rekonstruovati *).

2. Ing. K. Srba: .Přesná výšková měření ministerstva veřejných prací
v leterh 1\J3i)-1933": Podrobná zpráva o nivelačních pracích za poslední 4 léta s přehlednou
mapkou, obrazem základní značky, 3 diagramy a 5 přehlednými statistickými tabulkami, navaznjící
na předchozí periodické zprávy o přesných nivelacích.

3. Ing. B. Bednář: .Unifikace a náprava československého katastru":
Seznamuje čtenáře s methodami, a. postupem, jak se. podle katastrálního zákona č. 177/1927
provádí přizpůsobení katastrálních operátů (unifikace) tam, kde byl již převzat katastr sjednocený
á založení, po př, reambulace katastrálních operátů nesjednocených (náprava) a v územích bez
katastru. Práce jsou rozvrženy na 20 let a řídí se návody A a B vydanými ministerstvem financí.

4. Ing. A. Novotný: .0 veřejnosti pozemkového katastru": Poučení v tom, že
zákonem Č. 177/1927 stal se pozemkový katastr pomůckou přístupnou široké veřejnosti, která za
plnění určitých podmínek smí do děl nahlížeti a činiti si výtahy. Celá řada výhod se poskytuje
soudům, státním úřadům, ústavům a podnikům" zemím, okresům a obcím, úředně oprávněným
zeměměřičům, po př. i jednotlivcům a korporacím.

5. Ing. F. Lev: .Úprava držby v zemi Slovenské a Podkarpatoruské": Uvádí
statistická data provedených scelování pozemků podle zákonných norem bývalého Maďarska.
postup provádění operace a převzetí výsledků státní správou, data velmi zajímavá svou odlišností
od postupu v zemi Moravskoslezské.

6. Ing. Fr. Wiesner: .Založení náhradního katastrálního operátu obce
Jasiňa." Výstižný popis zvláštního případu rychlého a levného pořízení katastrálního operátu
na podkladě zbytků ve válce ztracených katastrálních a pozemnoknižních děl.

7. Ing. L. Dole ž al: .Z e m ěm ěři č ská sl užb a že le z ni č ni." Seznamuje s obtížnými
a odpovědnými úkoly zeměměřičského inženýra státních drah, vyžadujícími speciálních znalost!
odborných a důkladného školení zejména při vyvlastnovacích řízeních.

8. Ing. V. Baňoch: "Scelování pozemků v městských obvodech." Pozoruhodné
výsledky dosažené scelováním pozemků v obvodu města Holešova na Moravě, dokazující. že sce-
lováním lze docíliti značných výhodnejefl po stránce zemědělské, nýbrž'i pro nezemědělské oby-
vatelstvo měst současnou úpravou otázek zastavovacích, komunikačních, regulačních, veřejně-
zdravotnických a pod.

9. Ing. V. Teyssler: .Ekonomie pozorování při důlním připojovacím mě·
řenl." Theoreticky i prakticky doložený příklad, jak za určitých předpokladů přesného zaměření
lze použiti trojúhelníku co připojovacího obrazce na místě až dosud užívaných čtyř- a mnoho'
úhelník-ň.. S obrázkem Kohlerovy fotografické olovnice. .

10. Ing. Dr. J. Růžička: • Poznámky k výkupu pozemků pro stavby vodo-
hospodářské." Vytyčuje správný postup při výkupu potřebných ploch pro regulace toků a
doporučuje na základě zkušeností hlavně normalisaci jednotlivých obyklých výkonů a dokonalé
vyhotovení výkupních plánů.

11. Ing. A. Beneš: .Změny cen pozemků v době poválečné ve Velké Praze."
Na podkladě úředních statistik sestavená data o pohybu cen stavebních pozemků a stavebních
nákladů na území Velké Prahy v letech 1914-1933. Se dvěma názornými grafikony se zvláštním
zřetelem na stavbu rodinné vily a činžovního domu.

*) Do textu článku vloudila se chyba: Na str. 84 v pravém sloupci 10. řádku shora má
býti za slovy •... s Maďarskem 832 km" ještě .s Rumunskem 201 km".

1935/58



12. Ing.,F. Boguszuk:: ~Nové.topografické vymi:lřovlÍ.n·í.anovémapy českosI.
republiky": Systematický rozbor a karakteristika vojenskýeh map jednak převzatých, jednak
nově vyhotovených na vědeckém podkladě jednotné trigonometrické sítě československé. Zvláštní
pozornost je věnována nově zavedeným typům vojenských. map 1: 20.000 a 1: flD.ooO. Čtenář do-
vídá se o všech složitých methodách měření, konstrukci i reprodukci map, o čemž zvláště ná-
zorně poučují v příloze (tabulky III a IV). Zobrazené ukázky staré i reambulované topografické
mapy 1: 25.000, speciální mapy 1: 7fi.OCO se zeleným tiskem lesů a nové 1: 50.000, nové topografické
mapy 1: 20.000 a v.ýs;ižná ukázka znázornění terénu hnědým stínováním.

13. Dr. J. Peterka: "Zkouška přesnosti měření leteckou stereofotogram~
metrií": Autor popisuje provedení a výsledky pokusného měření 700 X 750 m. velikého území
kat. obce Beckova pomocí dvojího fotografování ve dvou na sebe kolmých směrech letu. kterým
měla být prokázána výhodnost této methody' pro katastrální měřeni. Z pokusu vyplývá, že za
nynějších předpokladů hospodárnost letecko-fotogrammerrickémethody nelze prokázati, pokus sám
však znamená cennou zkušenost pro další organisování a budování této methody pro resortní
účely*).

14. Ing. Dr. A.Fike.r: ~Studium zeměměřičského inženýrství." Chronologický
přehled vybudování zeměměřičského studia na čsl. vysokých školách technických až do dnešní
doby. Ze statistik za léta 1929-1934 je zřejmo, že doba 6 semestrů, vyměřená pro složení II. státní
zkoušky je nedostatečná a že snahy zeměměřičů po rozšíření studi~ na 8 semestrů jsou oprávněné.

15. Různé zprávy: Ing. J. Pudr podává zprávu o průběhu V. mezinárodního kongresu
zeměměřičů v Londýně V9 dnech lH.-21 července 1934.

16. Zprávy o knihách: Prof. J. Petřík sestavil přehled nejnověji vyšlé odborné litera-
tury u nás i v cizině.

V celku možno považovati vydání zvláštního zeměměřičského čísla ~Zpráv veř. sl. techn."
za zdařilý pokus, kterým zeměměřičské kruhy prokázaly, že v tomto ohledu v ničem si nezadají
s odborníky ostatních technických odvětví a bylo by žádoucno, aby tímto způsobem častěji mohla
býti technická veřejnost informována o činnosti a službě zeměměřičů všecn kategorii, jejichž zá-
sahy do veřejného života nelze přezírati. Naše zeměměřičské kruhv pak .by měly.věnovat větší
pozornost tomuto časopisu, jehož vedení takto se snaží jim vyjíti 'vstříc. Krčm.ář.

Poznámka redakce Z. V.: Postrádáme - mezi jiným -. že zememěřičské číslo Zpráv
v. sl. t. nemá článku, který by referovalo fotoměřických úkolech, prováděných voj.enským země·
pisným ústavem. I za daných poměrů snadno by se našla forma, jak dotyčná pojednání upraviti,
aby zájmy armády nebyly dotčeny. Interesentům jedná se o odborný výklad, resp. o poučení
o stavu těchto prací a pokrocích v ČSR docllených. Vítali bychom velmi, kdyby naši kolegové
z VZÚ překvapili zeměměřičskou veřejnost příslušnou zprávou aspoň v úředním časopise.

Dr. Ing. A. Buchholcs, Fotógrammetrija, Riga. 193!. - 224 stran malého formátu,
cena asi 60 Kč.

Známý úspěšný pracovník ve fotogrametrii, Prof. Dr. Buchholcs na technické fakultě uni-
versity v Ri:ze, vydal úhledný spisek o fotogrametrii v lotyšské řeči. K četným spisům, jež byly
vydány v poslední době o fotogrametrii. přidružuje se práce, která má býti v prvé řadě přístupnou
příručkou stud ij ní. S toho stanoviska je to cenný i originální příspěvek k soustavnému poznání
fotogrametrie. .

Předností práce ~uchholcsovy je totiž, že nepojednává o fotogrametrii se stanoviska až tak
všeobecného (některé spisy z poslední dobyl, že nejsou metody pozemní jasně odděleny od leteckých.
I když se uvažuje princip fotogrametrie zcela všeobecně a pak pozemní fotogrametrie za jeho
zvláštní (a jednoduchý případ l, nelze s pedagogického stanoviska a také ani se stanoviska jasnéhu
chápání začátečníků podávati látku tak. aby nebylo přesně vytknuto, co patří do pozemní a co
do letecké fotogrametrie. A práce prof. Buchholcse prokazuje skvěle, že lze látku i ve vážném
spise uspořádati tak, aby sloužila' nejen škole, nýbrž i vědě.

V úvodu pojednává o všeobecném principu, o základních pojmech a rozdělení fotogrametrie.
Pak se zabývá v oddílu A pozemní fotogrametrií (průsekovou a stereofotQgrametrií), kdež pro-
jednává stroje a teoretické i praktické předpoklady jednotli\'ých případů jak v polních tak
kancelářských pracích.
. Oddíl R je věnován fotogrametrii letecké a jedná předně o leteckých komorách, nyní
známých druhů. Následuje jlildnosnímková fotogramfJtrie letecká, překreslení snímků. buď na
základě projektivních vztahů nebo optioky (přefotografováním). V této stati uvádí zároveň i hlavní
druhy překreslovačů (optických transformátorů).

V další části jedná '0 prostorové letecké fotogrametrii, která využívá k proměřování přesného
obrazu terénního reliefu. jejž podávají t. zv. převáděoí stroje z dvojic snlmkových, přesně

. orientovaných zevně i vnitřně. Popisuje také všecky hlavní stroje převáděcí, jež byly zkonstruovány.
. Oddíl C je věnován stanovení vstavných (vHcovacích) bodů, sloužících za podklad při
překreslení nebo restituci, a probírá oba způsoby, jimiž se ony body stanoví, t. j. pozemní metody

*) Z pojednání Dr. Peterky neplyne, že ministerstvo financí s Voj, zeměpisným ústavem
oznámilo úřední výsledky zkoušky o kvalitě práce získané fotogrammetrickou cestou. Potrvá to asi
delší dobu, než veřejnost o úředních výsledcích zkoušky se dozví. Dr. Peterka llčí tudlž interní
rozbor přesnosti jednoho z užitých autografů a o druhém (Wildově) patrné zpráva bude podána
později.

1935/59



geodetické i leteckou triangulaci (radiální a prostorovou). Poukazuje tu na zvlášť výhodný stroj
.Multiplex" firmy .Zeiss-Aerotopograf" v Jeně. .

V posledním oddílu C se dotýká rozsáhlého používání fotogrametrie v různých oborech,
jako: v architektuře, v inženýrských pracích, v balistice, v lékařství, v kriminalistice, ,v lesnictví
a v astronomii i meteorologii.

Zdařilé dílo končí rozsáhlými údaji liter{rních děl (uvádí 887 spisů [t pojednání o foto-
grametrii). PrQ.f. Dr. Ttehý.

Baltische Geodiitische Kommission Veroffentlichung Nr. 3. Helsinky 1934
stran 49 +91. Obsahuje dva stejnojmenné články o výpočtu rozdílů délek zemských centrál států
náležejících B. g. k. z pozorování vykonaných v r.1929 a to 1. od F. Pavla a 2. od Ilmari Bons-
dorffa.

Internationales Archiv fiir Photogrammetrie (Archiv international de photogram-
métrie), VIII svazek, 1. polovice z 1934. Vydán za redakce profesorů: Dra E. Doležala a Dra
F. Baeschlina u firmy M. RoiJrer Brno-Baden-Lipsko. Cena 150 Kč.

Dílo toto, vyšlé krátce před zahájením IOllskéhopařížského IV. fotogrametrického kongresu,
obsahuje vedle čtvero vědeckých pojednání, zprávy jednotlivých národních fotogram. společností.
zprávy komisí 1., 3., 4. a 6. pro kongres a posudek o spise Baeschlin-Zel1erově .Lehrbuch der
Stereophotogrammetrie. "

Oddíl .Práce vědecké" obsahuje: 1. pojednání rižského prof. Dra Buch h olt z e o teorii
chyh v leteckofotogrametrických pořadech; 2. Dra v. Gtubera referát o přiřazení leteckých snímků;
3. studii Dra A. Charriou-a a slečny Ing. S. Valette-ové o lineárních deformacích filmů
fotografických působením vody, a4. stať Ing. G. Ivan o v a a Ing. E. Kit r o va o stereofoto-
grametrickém měření deformací při stavbách a konstrukcích.

Zprávy o stavu fotogrametrických prací v jednotlivýc!J. státech pod:Ány byly: z Belgie,
Dánska, Německa, Francie, !talie, Lotyšska, Norska, Nizozemí, ~výcar, Maďarska a Československa,
již zpracoval Dr. J. Peterka. V pí zmíněna je činnost min. veř. prací, pražské, české i německé
brněnské techniky a podán seznam prací fotogrametrických, tištěných v obvodu ČSR. Mnohé
z těchto zpráv národních společností fotogrametrických jsou velmi poučné a v některých směrech
poskytují podrobné informace (ku př. o dosažené přesnosti a pod.). ,

Otištěny jsou dále: a) zprávy pro komise probírající otázky pozemněfotogrametrické (ko-
mise čís. 1); IJ) předběžný program komise čís. 2 o využití snímků leteckých a několik referátů
podaných zástupci nár. společností; c) zpráva komise čís. 4 o speciálním užití fotogrametrie
\zrcadlová, astronomická fotogrametrie atd.); d) zpráva 6. komise, která se zabývá terminologií
odbornou.

Obsáhlá 233 stranová publikace podává jako je pravidlem u všech svazků tohoto fotogra-
metrického .archivu" založéného prof Dr. Doležalem v r. 1908, celou řadu nových poznatků a
zkušeností docíIených ve fotogrametrických úkonech takřka v celém světě. Pro odborníka je nez-
bytným exemplářem v knihovně, pro nahodilého interesenta pramenem poučení v podrobnostech.

Dr. J. Růžička.

Vyšlé knihy.
Ch. A b d nll a h: Notlons dePhotogtammétrie terrestre et aérienne. Vydai J. B. Balliěre et lils, Pařiž

1934. Stran 272. Cena 35 fr.
ing. Oeorg Str e I e: Orundrl8 der Wlldbachverbauung. Vydal Ju1. Springer, Berlín 1904.Cena 26 ř. m.

Stran 279.
Prof. L o h se: Tafeln fOr numerlsches Rechnen mlt Maschlnen. 2. vydáni zpracoval p. V. Ne u g e b a u e r.

Cena 6 ř. m. Stran 113. Vydal W. I!>gelmann. Lipsko 1935.
Jul. B a u s C h in Re r: Tafeln zur theotetlschen Astronomie. Druhé vydáni zpracoval Dr. O. Str a c ke

Stran 192, vázáno za 25 ř. m. Vydal W. Engelmann, Li"sko 1935.

Odborná pojednání v časopisech.
Technik, cis. 7 (únor). V. Ne u m a n n: Zapocltánl presencni vojenské služby.
Tecltnlcký obzor, c18. 3 a 4. Ing. J .. O i t t r i c h: Technická služba u politických úřadú, nynějši jejl

organisat;.e a úkoly se zvláštnim zřetelem k zemi České. Č.4, 5. 6. Ing. B. M lili e r: Rakouská novela vodnfhO
zákona. C. 6. InR. J. S vo bod a: Zavedeni metrické soustavy v SSSR. - Fotogram. kongres v Pařlži 1935.(Část 1.)

Věstník min. spravedlnosti, cls. l. Vyznačováni dUčích (dělených) domú v po:<emkovém katastru.
(Revue pro ital. katastr.) Rlvfsta del Catasto e 4el servlzl tecnlcl erarlall. "Ročnik lI,čis. I. Leden

únor 1935. Čislo velmi vkusně v)pravené má 130 stranek, Z vědeckých úvah věnována větši čAst letecké fotogra-
metri! .. úvodni článek o IV. mezinárodnim kongresu fotogrametrickém, který skončil 2. XII. minulého roku
v Paříži, s povděkem konstatuje, že předsednictvo mezinárodní sp,olečnostl je svěřeno ltalúm pro následujic!
čtyřletI, a že jako sldlo kongresu přlštiho navržen v roce 1938Řlm (předseda prof. Cassinis). Zpráva chváli
uspořádání exposice Itaiské stálni správy katastru na pařižském kongresu.

Dr. Ing. Michele Tucci (generální ředitel katastru) a Dr Ing. Raul Casoni uveřejňuj! práci: .Použitl
fotogrametrie letecké pro vyhotoveni map katastrálnlch." Zpráva týká se postupu při zaměřován! územl
Campagna a Littoria leteckou fotogrametrií (metodou Nistriho) v celkové výměře 14.900ha. Zatim má letecká
fotogrametrie zfracovati dalšl územl, měřici 44·435ha, načež ve formě pětiletky dojde na územ! Viterbo (352.000ha)
Práci podnik aj dvě akciové společnosti pro leleckou fotogrametrii. Je to firma SARA v Římě a závody Oa\lleo
ve Florencíi. Podnikatel provádi podle zvláštních instrukci všecky práce až do úplného vyhotoveni listu mapy
a výsledky jsou dozorčiml orgány katastru během prae! stále kontrolovány. Měřitko plánu je 1: 2000 (města
I: 1000, eventuelně I: 500). Podle dalšl instrukce kolaudován je každý list co do přlpustné odchylky ve smyslu
polohopisném i výškopisném. Resultáty tyto shrnuty k vúli přehlednosti v grafikony. V přl10ze publikujI autoři
reprodukci jednoho adjustovaného listu (s vrstevnicemi po 1m) a konči ujištěním, že výsledky vyhovuji požadav-
kÍlm techniky občanské I fiskální. .

Profesor na boloňské vyššl inženýr. škole Dr. Dore P a o I o popisuje v článku .Stereokartograf Santoni"
zvláštnosti po,lednlho modelu tohoto přlstroje a osvětluje jeho výhody proti modelúm dosavadnim. Publikuje
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devět vyobrazení stroje a řezú s přesným popisem a slibuje uveřejniti resultáty, dosažené při zaměřeni krajiny
florentinské, kde jeho studijní ústav bude zučastněn.

Dr. Lúigi S o I a i n i uveřejňuje studii .Problém protlnáni zpět v. prostoru" (pyr ••midové řešeni). Autor
sleduje účel letecké fotogrametrie a uvádí autory d.,savadnlch řešení.

Z prací, týkajícich se katastru, jmenujeme ještě článek dra Giuseppe Med i c i .Dflležitostná pozorování
o povaze odhadú", v němž autor dokazuje, že teoretické základy odhadu nutno hledati pouze ve vědě hospo-
dářské. Tvrdí, že postulátv analytické v technice odhaJní nemohou býti odrazem aritmetiky finanční, že však
odpovídají základúm hospodéřské statiky.

Pro ostatni odvětvt ,státní finančnl správy psána jest úvaha Dra Nina Fa m u I a r o .Stáří podniku a od-
pisy", zabývajícl se stanovenlm koeficientu opotřebenl ve srovnánI s momenty stár'lutl podniku oproti pokroku
techniky a konečně staf Ing dra Títa Rum b o I d ta .Nové kontrolnl tabulky pivního obsahu, měřeného při-
strojem Erhard Schau". '

V rubrice .Nové knih]" jsou recense knih: •Top o g r a f i e a g e ode s i e" od profesora Cassinise (vydali
fašisto univ. stud .• Ug6 Pepe ,Milan) a nové instrukce pro katastrální službu: ě ř e n i d e t a i I n f p r oú čel y
k a t a str á I n I a i I1..st r u k c e 'p o I Yg o n á I n I (modifikovanA). Mezi .Došlými publikacemi" je tentokrM i jedna
naše. Je to Novák: Casové otázky zemědělské a v .Legislativnl hUdce" věnována pozornost če"koslove~.kému
zákonodárství ve výrobě umělých tukil. Ing. Frant Falta.

Journal des geométres experts et topographes fran~als. Čls: 172 (únor): C h a r I e I: Aplication de la
topograpllie li I'étude des glacier •. 1<. M,ar ti n: Coup d'oeil sur la photOj?;rammétrie aérienne et terrestre. Čis.
173. Mo n s s a r a t: Réginne juridique des lotissements. Ber t ran d: Niveau li nivelle reversible avec prismes.

arti n: pokrač. článku z Č, 172.
(leodezlst Č 7 z r. 1934: Výprava Čeljuskina, K o s o u r o v: Plišky na koly pro délková měřeni. S m i r-

n ov: Fennelúv dvojobrazový tachymetr. B u r j a k' Výškový redukční tachymetr. K o s o u r o v: Spojeni konti-
nentú. Z a g O ruč e n k o: Výpočet ploch ze souřadnic arithmometrem. Čís. 8 z r. I 9 ~4: Šilo v: Topografické
práce Francouzú a Angličanú za války 1914-1918. K u r I in: Vliv terénu na zobrazenI fotobodú na plánu. Z a-
g o ruč e n k o: VyrovnánI terénu. Prol. Mi c haj lov: O některých tachymetrických vzorcich. S m i r n o v:
Zkušebnl a polnl práce s Kernovvm dvojobrazovým tachymetrem. K u r č a š e n k O v: Tachymetrlcký kruh.
Ma rty n o v: Polárnl měřítko. G a I k in: Universální kubometr systém Giljaševúv. S m i r n o v: Nový mikro metr.
A s ta pěn k o: Vyhotovení plánu dle Iineárnich rovnic polygonálnlch stran. ,

Zeltschrlft fOr Vermessungswesen. Č. 3. K u mm e r: Beitra/{ zur Frage derWiederherstellung der Sta nd-
orte !ibhanden gekommener POlvgonpunkte (a čís. 4). Ber rot h: Ortsbestimmung durch Schalimessung. Uf e r:
Zur Anwendung der Luftbildmessung bei d,en katastertechnischen Arbeiten fUr die Reichsbodenschatzung. 'Čis. 4,
81 a 6 Beme~!cungen zur maschenweisen Obertragung von Oreieckspunkten. Ma rte n s: Sch''''messung. Čls. 5.
Hr i s t o w: Uber die Transformation von Mercator- und Gau6-Kruj?;erschen Koordinaten in Mecklenburgische
und umgekehrt. S p re n g e r: Die Zentrierung bei der f'olvgonzugmessung, S I a w i k: Zur Anwelldung der Luft-
bí1dmessung bei der Reichsbodenschlltzunj?;. T h i e d e: Oas Zentraldirektorium der Vermes3ungen im Prpu6.
Staate U'ld <ein Rinflu6 allf da< preull Vermessunj?;<wesen (dis"ertačnl práce - a pokračováni). FS.

Osterrelchlsche Zeltschrlft flir Vermessungswesen. Čís. I. Rohrer: Versuchsmessungen mit Wild-
BussoJeninstrum'nten. C a n di do: Die Triangulieruogs- und Absteckungsarbeiten des Hochpyrha-Ersatzstollpns
im Zuge der 2. Wiener Hochquellenleitunj?;. D o lež a I: Viktor Theimer t. F. S.

Schwelzerlsche Zeltschrlft flir Vermessungswesen und Kulturtechnlk. Čis. I. 'B e rt s c h ma n n: EinfllJ6
der Projektionsverzerrungen und der Hllhenlage auf das FIlIchenma6 (a čís. 2). E t t ~ r - Nic od: Commentaires
du taríf des Mensurations cadaslrales de 1927 (pokrač. z č's. 12 1934 - konec v čls. 2). Čís. 2. Ba c hm" " n:
Les déform"tjons provenant du Mrée:lage du pantographe. , F. S,

Atlgemelne Vermessungs-Nachrlchten. ČIs. 1. F a u I s t i c h: Erbgewohnheit und Umlegung im Kreise
Daun (Eifel'. Č. 2. S c h mi t t Oie Umwandlung der Pontinischen SUmpfe in blUhendes Kulturland (a čls. 4, 8).
Ho fe: Prllfung (ter Bildqualitlll von Fernrohren. Č. 3. Fin st e r w a I der: Oie Haupttriang Jation am Nanga-
Parbat (a čls. 6). C, 4. Ke t t e r: Technik der Altsstadtsanierung (a čls. 5, 7. 8). ČIs. 5. S c h i e f e r d e c ker;
Zur Berechnungčder Koordinaten der Polygonpunkte. ČIs. 6. L a cm a n n: Zur Frage der Hochschulausbi1dung
der Verm.-Ing. is. 7. Ln dem a n n: Zum Gebrauch des Fernrohrs mit Schaltlinse bei tachymetrischen Auf-
na\tmen. F. S.

Zprávy spolkové.
z Jednoty čs. úl. aut. civilních geometrů v Praze. Schůze správního výboru Jed-

noty konala se dne 2. března 1935 za pří tomnosti 9 členů. Omluvili' se 4 členové.
Po zahájení schůze předsedou Ing. Fiirstem usneseno, aby valná schůze Jednoty konala
se dne 30. března 1935 o 18. hodině v zasedací síni Inž. komory v Praze II, Dittrichova
21, a stanoven její pořad. Nato byla přednesena zpráva jednatele a vyřízeny běžné
záležitosti.

Mezi jiným bylo upozorněno, že má dle § 16 nařízení býv. státního ministerstva
ze dne 11. prosince 1800, č. 36.413 - 2194 každý civilní inženýr vésti chronologický se-
znam s nepřetržitou řadou čísel jím provád ěných prací. Někteří civ. geometři neozna-
čují však plány postupnými čísly jednacímI, uživají na př. zkratek B-215 a podobně,
dokonce někteří vyhotovuji plány geometrické, jež jsou podkladem úředního řízení,
bez čísel jednacích vůbec. Upozorňujeme kolegy na shora uvedené nařízeni a v případě
nedodrženi tohoto nařízení učiní se oznámení nadřízeným úřadům.

Usneseno proti jednomu civ. geometru učiniti oznámeni Inženýrské komoře, aby
zavedla čestné řízení pro krytí podpisem výkonu měření, provedeného osobou neopráv-
něnou a pro nepravdivé potvrzeni, že dělicí čáry byly vymezníkovány, v přírodě však
pouze vykolíkovány.

Debatováno dále o likvidaci substitu cí, stanovených k doděláni rozdělaných praci
zemřelých našich kolegů a usneseno vésti v patrnosti a zakročovati v připadech, ve
kterých by prováděni substitucí neodpovídalo ustanovením' jednacího řádu Inženýrské
komory. Na náš návrh a žádost na jmenováni člena dl) MltRa"ykovy Akndemie pl,l\ce za
zemřelého kolegu Ing. Krejzy nedostalí jSTl'ledosud odpovědi a proto usneseno urgovatI
vyřízení naší žádosti, aby naše Jednota měla konečně zase v tomto ústavu své Za-
stoupení.

Vyřízeny různé dotazy a návrhy našich kolegů a po schválení zprávy pokladní,
přednesené kolegou inž. Kuralem, schůze skončena. Ret. inž. Vlk.
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Zpráva o schůzi předsednictva Svazu spolku čsl. inženýrů zeměměřičských
konané dne 8. února 1935. Předseda prof. Petřík dává čísti zápis o poslední schůzi a
oznamuje, že pokládá za zbytečno podávati zprávu o prŮJ.ěhu V. Mezinárodního zeměměř. kon-
gresu v Londýně. jehož se zúčastnil, ježto obsažné zprávy byly již předneseny účastníky kongresu
na členské schůzi Spolku čsl. zeměměřičů dne 15. listopadu 19M. Dále sděluje. že dostal z Lon-
dýna oznámení, že vydání kongresové publikace se opozdilo a že permanentní výbor Mezinárodní
federace zeměměř. se sejde letos v Bruselu. Pak byl čten dopis Spolku inž. stát. měř. služby,
v němž Spolek sděluje, že vzhledem k neutěšenému finančnímu stavu nemůže přispívati do
Mezinárodní federace zeměměi. větší částkou nei 500 Kč. Po debatě, jíž se zúčastnili pp. Kavalír,
Ryšavý, Pudr, bylo usneseno požádati výbor Spolku inž. stát. měř. služby, aby podal Svazu
v této věci návrhy. Podle stanov vystupují letos ze Svazu pp. prof. Petrík, Ing. Vlk, Souček,
Dr. Růžička a Ing. Roziilák. Spolky, jimž tito delegáti náleží, budou požádány, aby jmenovaly
své zá'stupce na nové~období. Ustavující schůzi nového předsednictva, usneseno konati počátkem
dubna t, r.

Jednatelská zpráva Spolku čs. inženýrů státní měřické služby za r. 1934.
Postavení veřejných úředníků během r. 1!J34 se nijak nezlepšilo. Platové srážky z let

minulých byly přeneseny v plné IDíře do tohoto roku a s postupující krisí vedlo se veřejným
zaměstnancům ještě hůře než léta předešlá. poněvadž nashrolDažděné malé reservní fondy rodin
veřejných zaměstnanců byly odčerpávány a ve většině případů vyčerpány úplně. Neúplná statistická
šetření, jež provedly některé větší stavovské organisace stát. zaměstnanců mluví o hrozivé za·
dluženosti veřejných zaměstnanců. ze které za dnešního stavu není 'východiska.' Tato hospodářská
situace, jež se jeví IDiIDořádně zlá v některých střediscích (jako velká města, dále u většiny
úřednictva na Slovensku a Podkarp. Rusi), vedla zájIDové korporace st. zaměstnauců ze Slovenska
a Podkarp. Rusi k tomu, že na podzilD r. 1934 požádali vládu zvláštním memorandem o jedno-
rázovou výpolDoc všech st. zaměstnanců na Slovensku a Podkarp. Rusi, alespoň ve výši 1500 Kč.
O tomto memorandu, o němž snad hylo skutečně jednáno ve vládě, možno však říci to, co o všech
ostatních peticích a prosbách. Zapadlo - nestalo se nic.

Státně zaIDěstnanecké organisace nepolitické i politické sjednotily se na podzilD k tOIDU,
aby srážková nařízení z roku 193:J 9 • 33, jejichž' platnost končila ai/XII 1934, byly zrušeny
a aby st. zaIDěstnancůID dostalo se p,.,ých požitků podle platového zákona č. 103/1926. V této
věci pracovala t. zv.• státně zaIDěstnanecká dvanáctka" ruku v ruce s volným sdružením stát.
zaIDěstnaneckých organisací .Exekutivou" po celý podzilD v pevné víře, že se podaří alespoň
podstatnou část srážek zrušit. To. co bylo vI. nar. z 21/Xll Č. 275/34 docíleno, je jenom nepatrnýID
torsem všech přání veř. zaměstnanců. ZIDenlíení srážek, které u nejvyšších platových stopnic
bude činit několik desítek Kč, u průměru stát. úředníků doslova několik Kč, nelze považovat za
platovou úpravu, kterou by stát. zaIDěstminecké rodiny pocítily - třebaže milerádi připouštíme,
že pro státní pokladnu to bude mnohamilionové zvětšení vydání. ZIDenšení srážek, které ostatně
nastane teprve za 2 měsíce, IDá však míti prý morální význaID pro veř. zaměstnance. Má to být
zastavení deflační politiky a jakousi určitou zárukou, že i když se poměry nezlepši, nebudou se
alespoň dále zhoršovat jak jsme byli dosud zvyklí. Toto těšínské jablíčko přijali však státní
zaměstnanci skepticky, poněvadž vnitropolitická situace, blížící se volby do saIDosprávy i volby
parlalDentni příliš připonrlnají, že bylo nutno smířlivěji naladit státní zaměstnance, kteří se svými
rodinao:;i a event. okruhem přátel mohou representovat takový počet hlasů, jaký má naše největší
politická strana. Není možno tedy ani po této stránce nijak zvlášť se radovat z tohoto vánočniho
dárku, který může být jen chvilkovým šidítkem. Jako státní úředníci nechceme však nevěřit
a nezbývá než čekat v důvěře, že státní finanční politika připraVí státním zaměstnancům oprav-
dové zlepšení.

Po .veřejnoprávní stránce přinesl r. 1934 oproti r. 193a veřejným zaměstnancůID spíše
zhoršení a sice vládním. nařízeníID. o úřednických aspirantech. Toto nařízení, jehož strohost nebyla
zmírněna ani předvánoční novelou, znamená průlom do zá~ady hlásané a do dnešního dne respekto-
vané o tom, že každý má být honorován za svou práci. Úřednické aspiranty je nntno podle povahy
práce, kterou konají, považovat za veř. zaIDěstnance - tedy naše kolegy- a veř, zaměstnanci
vidí ve vládním nařízeni o aspirantech, v celém jeho duchu a, V celé jeho koncepci radikální
zásah do svých práv. . ,

Všechny tyto otázky jsou dostatečně známy z denního i odborného tisku a nelze je proto
zde obsáhle analysovat ; přece však považoval jsem za nutné alespoň rámcově se o nich zmínit,
poněvadž jÍJui také ,do značné míry byla určena naše práce ve výboru spolku v minulém roce.

Personální politika je nesena duchem nejen příIDých úspor ve formě platových srážek, ale
i omezováním postupových možností úředníků, případnou redukcí systemisace a pod. ProjevelD
toho byl v květnu minulého roku i návrh povyšovacích lhůt pro státní úředníky. Tento o:ficielní
návrh, který se dostal do ústředních zaměstnaneckých organisací a odtud i na náš stůl, obsahoval
lhůty, po kterých může dosáhnout veřejný zaměstnanec vyšších platových stupnic. Pro zajímavost
je uvedu:

Pro povýšení do platové stupnice

pro služ. třídu I a
lb
Ic

3 je předepsáno
16 let
18
25
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I nezasvěcenci jsou na první pohled zřejmé diference, které jsou mezi I b a I c na jedné
straně a Ic a II služební třídy n<l druhé straně. Ve služební třídě Ic jsou převážnou většinou
úředníci měřičtí; zaměstnanců ostatních kategorií je jen mizivé procento Ijsou to pojistní technici,
lékárníci). Bylo tedy zřejmo, že toto ustanoveni je namířeno proti měřičským úredníkům a ž&
při sestavování tohoto vládního nařízení nebylo ani v nejmenším přihlíženo ke skutečnostem, které
nastaly po vydání platového zákona 1926. Tyto skutečnosti (katastrální zákon a reforma studia)
jsou tak podstatného rázu, že ten, kdo koncipoval návrh onoho vládního nařízení, o nic hnu t n ě
mu se I věd ě t. A jestliže přesto rozlišuje úředníky platové stupnice I b od úředníků I c tak
značným počtem let v povýšení do vyšší platové stupnice, pak je možno předpokládat jen věd om é
bagatelisování měřičských úredníků anebo zlý úmysl. Ohá je ovšem těžko slučitelné
s představou zákonodárce. u něhož na prvém místě je predpokládán smysl pro spravedlnost a pro
spravedlivé hodnocení v otázkách honorování veřejných Medníků. S ohledem na to - a také
vzhledem k tomu, že přes všechna dementi v tomto směru. učiněná - neustále se v kruzích
veřejných zaměstnanců udržují pověsti o jistých reformách v platovém systému, bylo rozhodnuto
informovati znovu obsáhle a důkladně příslušná místa o okolnostech, které nastaly po r. 1926.
Je to na prvém místě reforma studia z r. 1927, v níž studium rozšířeno na 3 leta. Je tedy dife-
rence oproti středoškolákům plná 3 leta, oproti vysokoškolákům v platové stupnici lb pouze
o jeden rok. Již toto početní kriterium zaručovalo by měřičským inženýrům platové a postupové
poměry pouze o jednu čtvrtinu horší než u úředníků platové stupnice I b, jichž je mezi vysoko-
školáky převážná část. Podle důvodové zprávy k platovému zákonu z' r. 1926 přicházelo v úvahu
při sjednávání platových poměrů státních zaměstnanců vedle vzdělání také v Ý z n am, od p o v ě d-
nost a obtížnost služby příslušné kategorie. Posuzováno s této stránky. stoupl význam a
odpovědnost měřičské služby od vydání katastrálního zákona nepoměrně a stěží lze mluviti ovětši
obtížnosti při výkonu služby než jaká je při práci měřičského inženýra, při práci venku v poli
- hlavně v krajích kulturně a hospodářsky zaostalejších. Tyto věci, jež i málo informované
veřejnosti musí být známy, bylo nutno uvést na těch místech, která podle zásad z r. 1919 (kdy
se po .prvé přišlo s takovým návrhem) stanovila postupové lhůty pro měřičské inženýry i v r. 1934.
Když pak v květnu byl publikován i vládní návrh na zřízení instituce aspirantů ve státní službě
avtomto návrhu - ačkoliv se jednalo vesměs o mladé lidi a v našem případě o absolventy
již 31etého studia zeměměřičské'ho inženýrství - rozdíl v honorování po 3 měsících
služby byl pro třídu lb a Ic 120'- Kč a mezi Ic a II 60'- Kč, bylo rozhodnuto informovati
příslušné činitele Pamětním spisem. Jeho obsah byl uveřejněn v Zeměměřičském Věstníku. Pamětní
spis byl rozeslán: vládě, ministrům, ministerstvům, v nichž je organisována měřičská služba a pod.
Mimo to byl osobně předán některým vlivným politickým činitelům.

Deputacím, které spis předávaly, dostalo se jako obvykle mnoho ujišťování, avšak když vláda
na podzim r. 1934 novelisovala na nátlak studované inteligence nařízení o aspirantech, ponechala -
ačkoliv k opravě byla zcela vhodná příležitost - markantní rozlišení třídy Ic od lb dále. Není
důvodu neříci veřejně, že zastaralý a neodůvodněný názor na zeměměřiče a jeho práci trvá a t()o
jak v kruzích parlamentních tak i v kruzích úřednických.

To všechno by si měřičtí inženýři státní služby měli dobře uvědomit nyní, v době před-
volební, v době kdy všechny politické strany budou se ucházet o volební přízeň jednotlivců
i celých skupin a přesvědčovat a informovat v této době politické strany, aby naše dobrá věc
zvítězila.

Akci s Pamětním spisem považuje výbor za nejpodstatnější čin v právě skončeném správ-
ním roce spolku. Pracovalo se však i na jiných akcích, jak o nich bude postupně referováno.

Významu inženýra ve veřejné správě neodpovídá ani zdaleká postavení, které tato složka
veřejné administrativy zaujímá. Proto již před rokem bylo v kruzích státních inženýrů pomýšlen()o
na zřízení organisace, která by všemi možnými prostředky se domáhala náležitých práv pro správ-
ního inženýra. V dubnu 1934· došlo k ustavení výboru takové organisace. která !;ly sdružovala
stávající odborné spolky inženýrů podle oborů jejich působnosti. Do tohoto "Ústředí správních
inženýrů" (USI) vstoupilo až dosud 14 zájmových spolků inženýrských, které representují cca
1800 členů. Náš spolok stal se členem na základě rozhodnutí řádné valné schůze a svými víc&
jak 500 členy je nejsilnější inženýrskou organisací v tomto ústředí. Byl proto z našich řad na
řádné valné schůzi USI zvolen I. místopředseda, jímž je kolega Hlavsa. Dosavadních akcí USI se·
náš spolek velmi intensivně zúčastnil.
- S Vyso~školským svazem jsme ve stálé spolnpráci prostřednictvím delegáta kolegy Menčíka.
Měřičtí úředníci jsou v této vrcholné organisaci vysokoškolského úřednictva zastoupeni i kolegy
za jiné spolky (Pražský odbor, klub inžený~ů SPÚ) a jsme proto i tam dobře representováni.

S o;tatníIi;.( organisacemi zeměměřičských inženýrů - hlavně se Spolkem čs. zeměměřičů.
a se Svazem spolků zeměměřičských inženýrů, kde jsou delegáty kolega Ing. Kavalír a Pour -
bylo rovněž úzce spolupracováno.

V červnu bylo jednáno o to. aby náš spolek mohl být zastoupen na mezinárodním sjezdu
zeměměřičů v Londýně v červenci 1934. Poněvadž náklady byly značné, bylo jednáno se Spolkem
čs. zeměměřičů aby se zúčastnil na vyslání společného delegáta jednou třetinou nákladu. Druhou
třetinu ve výši 900'- Kč mM nésti náš spolek a zbývající třetinu měl si jednatel hradit sám jako-
designovaný delegát. Poněvadž však Spolek čs, zeměměřičů nemohl uvolnit tuto částku, k vyslání
delegáta na mezinárodní kongres nedošlo.
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Měřičtí úředníci pozemk()vého katastruvybrali v červenci při příležitosti 60. narozenin pre·.
sidenta Z. F. Ř. Dr. Brachtla obnos 2200'- Kč, který předali našemu spolku s žádostí, aby byl
z tohoto základu zřízen fond pro podporu vdov a sirotků poměřičských úřednících. Tento fond,
který zvětšili příspěvkem kolegové z obou našich odboček, kolegové ze Státního pozemkového
úřadu, president Dr. Brachtl, vzr()stl v krátké době na slušný obnos..

V červnu vzrušily. měřičskou veřejnost zprávy,.že ministerstvo školství a národní osvěty
pomýšlí na zrušení Vysoké školy speciálních nauk při Ceském vysokém učení technickém v Praze,
na níž je organisováno studium zeměměřičského inženýrství. Je náležitě známo, co by takový krok
znamenal pro rozvoj zeměměřičského inženýrství. Vysoká škola speciálních nauk uspořádala pro-
testní projeV' za předsednictví J. M. rektora Dr. Milbauera, na který pozvány byly. zájmové kor-
porace a spolky. Za náš spolek učinil ústní projev předseda Kavalír a mimo to zaslán i projev
písemný, který byl přiložen k memoranda Ministerstvu školství, které na této schůzi bylo přijato.

Na podzim minulého roku výbor zabýval se znovu otázkou, jak pomoci těm kolegům, kteří
vystudovali učebný běh pro ."yzdělání zeměměřičů po 30. listopadu 1928 a neměli práva složiti
II. státní zkoušku podle přel!hodných ustanovení a tím získati titul inženýra. Spolek považoval

. již ze stavovsko-přestižných důvodů za nutné. aby jim pokud l:re k získání stavovského titulu
pomohl. Byly opatřeny informace, podle kterých ministerstvo školství a nár. osvěty po doporučení
příslušné vysoké školy bylo by ochotno na individuální žádosti žadatelů poskytnouti určité st&-
dijní výhody. Byli proto kolegové, jichž se to týká upozorněni v Zeměměřičském Věstníku. Na
toto upozornění přihlásilo se více než 30 kolegů, kterým budou poskytnuty informace jak dále
v této věci postupovati.

Všechny tyto' akce vyvolaly podstatné zvětšení spolkové činnosti. Předsednietvo spolku
sešlo se během roku devětkrát. Výborové schůze, vzhledem k tomu, že je nutno :rváti kolegy ze
Slovenska a z Moravy byly pouze dvě. Počet jednacích čísel protokolů jednatele byl 293, tedy
více jak o třetinu větší než v roce minulém. Všichni funkcionári pracovali s chutí a s přesvěd-
čením, že nejen práce v úřadech, ale i úsilovná činnost spolková může měřičským inženýrům ve
tátní službě přinésti plné uznání a zlepšení jejich postavení ve veřejném životě. Ing. B. POUT.

R ů Z n é.
První promoce doktorů věd obchodních (R. C. Dr.),. Dne 8. února 1935 byli pro-

mováni Ing. M. Horna a Ing. P. Zaťko na doktory věd obchodních na Oeském vysokém
učení techn. v Praze. Celkový počet dosud vyšlých inženýrů komerčních je asi 1400.

Zvýšení počtu systemisovaných míst v katastrální službě. Vláda povolila v po-
slední době rozšíření systemísace služebních míst ve finanční službě; při tom se zvýší
v katastrální službě počet: a) měř i c k Ý c h ú ř e dní k ů (služební třída I c) v zemi
České o 39 (celkový systemisovaný počet je 222), Moravskoslezské o 12 (128), Sloven-
ské o 67 (339) a PodkarpatoJuské o 9 (5fl), b) úředník fi pomocné služby technické
(služební ti'ída III) v zemi Ceské o 40 (60), Moravskoslezské o 10 (27), Slovpnské o 40 (80) a
Podka,rpatoruské 08 (15) a c) z a ID P stn a n cfl po moc n é sl už b y k a nc e lá řs k é (katf'lI,'orie III)
v zemi Oeské o 83 (202), Moravskoslezské o 13 (79), Slovenské o 92 (257) a Podkarpato-
ruské o 25 (55).

Literární soutěž ústavu pro stavbu měst při Masarykově Akademii práce v r. 1934
měla ten výsledek, že z došlých prací byli odměněni čtyři autoři: Ing. Ivo B e n e š,
úř. aut. civilní geometr z Brna, Ing. Dr. Fr. Kříž, Ing. F. Polka a Ing. Dr. V. Zelený.

Opwava stanov. Spolek čs. inženýrů státní měřičské služby žádá své členy,
aby si laskavě opravili spolkové stanovy podle usnesení VII. valné hromady ze dne 18. března
1934 a podle schválení ministerstV"m vnitra:

V § 4, odst. 6. škrtnouti druhou větu: ~Počet hlasfi, které jednotlivý člen při hlasování
(ldevzdá, nesmí však přesahovati 10."

Paragl'(JJ 19 stanov nyní zní:
~§ Hl. R4dně svolané valné hromady usnášejí se platně, bez ohledu na počet přítomných,

prostou většinou hlllsfi. vyjímaje případy uvedené v §§ 21 a 22 a v druhém odstavci tohoto paragrllfu.
PH projednávání mívrhfi vy!\lých z valných schfizí odboček nutno započítati hlllsy ode-

vzilané pro a proti návrhu na valné schfizi odboček. Při tom se vyloučí hlasy těl'h, kteří jsou
přítomni valné schfizi ústředí a své hlasy odevzdali již pro anebo proti návrhu na valné
schlizi Odbočky." Ing. Menčik.

Osobní.
Prof. JUDr. Jos. Lukáš sedmdesátníkem. Profesor Oeského vysokého učení tech-

nického v Praze, Dr. Lukáš, slavil dne 17. března t. r. své sedmdesáté narozeniny.
Os. zeměměřiči, jimž Dr. Lukáš přednáší právní nauky, s úctou vzpomínají záslužné
činnosti jubilantovy nejen jako profesora, ale i odborového přednosty ministerstva
sociální péče a pisatele děl právních. V Zeměměřičském Vestníku je otištěna řada jeho
prací, které jsou v úzkém vztahu s činností zeměměříčského inženýra.
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