
v HRNĚ, 1. února 1924.

ZEMĚMĚŘIČS HÝ vĚsTníH
K zjednodušení řešení normálníd> rovnic,

navrbovanému p. Ing. los. Křovákem.
Sděluje Dr. Jaroslav Hr~ b an, vprofesor vy~ší hospodářské školy

v Prerove na Morave.

Podobně pokračujeme,krátíce rovnice, jež se krátiti dají, až
vyloučíme i šestou korrelátu; tím obdržíme konečně:

k1 I
Absolutní sloupec

absolutní člen I hledaná
veličina-

I

j 40G-18A2 -14AB -18B2 40N-18AH -7 AI --7BH I
- 6 AO - 14BO - 18 02 - -18RI-3AJ-30H-7BJ
4AD-6BD-140D-18D2 -701-180J-2AK-2DH
-6AE-4BE-60E-14DE -3BK-3DI-70K-7DJ
-18 E2- 2F (7A+ 3B+ 2O - 18DK - 3AL - 3 EH -+3D+ 7E)-18F2 2BL-2EI -30L-3EJ-

7DL-7EK-18EL
-F(7H+31+2J+3K+7 L)
- M (7A + 3B + 2 O+ 3D ,

+7E)-18FM 1=0
-18A-7B-30-2D-3E-7F -18H -71 -aJ -2 K-3L-7 M = 40k1

-7A-18B-70-3D-2E-3F -7H-181-7J-3K-2L-3M = 40k2
-3A-7B-18C-7D-3E-2F -3H-71-18J-7K-3L-2M = 40ka
-2A-3B-70-18D-7E-3F -2H-31-7J-18K-7L-3M = 40k~
-3A-2B-30-7D-18E-7F -3H-21-3J-7 K-18L-7ilf = 40k5
-7A-3B-20-3D-7E-18F -7H-31-2J-3K-7L-18M -= 40k6

1 - =k1
I

Z této tabulky jest patrno, že ve sloupci absolutních členů
jsou při k7= k'7 =O obsaženy čtyřicetinásobky korrelát k'1 až k'6,

t . k' - 18II + 71+ 3J + 2K + 3L + 7M td d'l ,v'.l- 1- - 40 a ., a e, ze ve
sloupcích korreláty, k7 a absolutních členů dohromady jsou při
k7 = k"7 = 1 obsaženy čtyřicetinásobky korrelát k"1 až k"6, t. j,
k" _~ 18 (A+II)+7(B+I)+3(C+J)+2(D+K)+3(E+L)+7(F+M)
1- ~

atd. a konečně, že ve sloupci korreláty k7 jsou proto při k7 = k" 7 = 1
obsaženy čtyřicetinásobky rozdílů dl až d6 (= k"t - k' 1 až k"6 - k'6),
t . ,1 _ 18A + 7B + 3 C+ 2D + 3E + 7 F td' t č'. J. \hl - - 40 a ., pos a 1
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však ve sloupcích korreláty Tel a absolutních členů přímo vypočítati
z uvedených tam mnohočlenů pouze hodnoty korespondující kor-
relátám ká a ks, ostatní pak hodnoty korespondující korrelátám kl
až k! lze vypočítati pro sloupec absolutních členů ze vzorců 3. až 6.
páně Křovákových a kontrolních k'l = - k'á + 3k's + M =

; (k'2 + k's - H) a pro sloupec korreláty kl ze vzorců obdobných

d4,= 3 d5 - ds+ E, ds . 3 d4,- dá+ D, d2 = 3 ds - d4,+ C,

dl = 3 d2 - ds+ B = - d5 + 3 d6 + F = ~(d2 + d6 - A), jež
snadno se odvodí.

T.aké první řádek této tabulky obsahuje, jak se snadno dá
dokázati (viz též další tabulku), čtyřicetinásobky čitatele (ve sloupci
absolutních členů) a jmenovatele (ve sloupci korreláty Tel) zlomku 22.
p. Křovákova, t. j. zlomku pro výpočet korreláty Tel' uvedeného ke
konci I. části zdejší. Zejména ty t o hodnoty jest žádoucno vypočítati
snadnějším způsobem, než z mnohočlenů v tabul<'e uvedených.
Násobme proto řádek 8. až 13. tabulky prvé pořadem součiniteli
A, B, C, D, E a F a odečtěme je od řádku 7.; tím obdržíme
rovnici Gkr + N = - Akl - Bk2 - Cks - Dk4, - Ek5 - Fks-
K této rovnici pak přičtěme opět řádek 2. až 7. poslední tabulky

násobené pořadem těmitéž (jen 40 krácenými) součiniteli ~), ~,

ODE F ď v í k' d 'v d é40' 40' 40 a 40 a zave me oznacen a ve vyse uve en m

smyslu, takže máme: (Adl +Bd2+ Cds+Dd4+Edá + Fds + G)kr+ Ak'l + BTe'2+ Ck's + Dk'4 + Ek'5 + Fk'6 + N = O; můžeme
tedy zcela snadno vypočítati mnohočleny prvého řádku způsobem.
kterého pan Křovák použil, a máme v celku, krátíme-li čtyřiceti
všecky rovnice vyjma poslední rovnici této tabulky a použijeme-Ii
značek d a k':

Ab.olutní sloupec

absolutní člen I hlt'daná.
v~lLina

=k,
= k.,=k;
=k4 .

=ks
=k6
=k7

V této tabulce, kterou lze za účelem stálého provádění kontroly
doplniti ještě rovnici součtovou nebo sloupcem součtovým, jsou. ob-
saženy všechny rovnice potřebné pro výpočet korrelát definitivních
(viz konec I. části a rovnice 22. a 23. p. Křovákovy); vypočteme-li
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dil .Ak'! + Bk!2 + " .+ N k bdr' v' < ,

po - Ad! + Bdg + '" + G' pa o žlme prlCtemmsloupce
korreláty !c7, násobeného tímto podilem, ke sloupci absolutních členů
všechny výsledky, t. j. hodnoty všech hledaných veličin.

Jest tedy tato tabulka (s hodnotami pro d a !c' uvedenými
v podobě mnohočlenů v předchozí tabulce) pro řečený typ sítě
obecne a stále upotřebitelnou. Podobně bychom pro každý typ sitě

aneb, jak bylo řečeno, pro každý případ, kdy v normálních
rovnicích prvky určitých řádků (rovnic) a těchže sloupců jsou
jakýmikoliv Čísly zvláštními, a též při více podmínkách
stranových - mohli předem vypočítati takovou tabulku, jejímž
dalším eliminováním - pro hodnoty některé specielní sítě onoho
typu - se dopočítáme už rychleji žádaných hodnot pro specielní
veličiny hledan.é.

Tabulky pro 4, 5,7 a 8úhelník, propočítaný p. Ing. Křovákem,
netřeba zajisté zvláště uváděti. Jest ovšem na snadě, že typy síti
p. Ing. Křovákem navržené poskytují tabulky (a mnohočlellYpro
výpočet d a !c') jednodušší, než kdyby na př. směry byly pozoro-
vány s různými vahami, nebo některé jednostranně (v neúplných
skupinách) at~.

Vraťme se ke triangulaci Moravy v 1. části zmíněné. 'l'ato síť,
jako veliká síť, má se vyrovnávati postupně a po částech 4 až
8úhelníkových vzájemně se přesahujících a přestupujících, ale vý-
sledky prvého vyrovnání mají se použíti k novému propočítání
cel é sítě stejným způsobem prováděnému a tak dlouho opakova-
nému, až se výsledky "ustáU". Pro toto opakování mají právě ne-
obyčejný význam jednak příprava a zjednodušení vzorcú pro lť
a d atd., jednak jednoduché typy sítí p. Ing. Křovákem navržené;
opakování může tu snadno jíti dle potřeby cestou jinou, libovolnou,
počínajíc částmi nejvíce nesouhlasícími (s největšími odchylkami).
"Normalisace" tu dvojnásob vynikne a se uplatní, spoří a proto
též se vyplatí.

Résumé. Solution économique des équations normales con-
formément a la méthode de Mr. Ing. Joseph Křovák (voir Bulletin
du Service des Travaux Publics, Zprávy veřejné služby technické
N° 15 1923), proposée pour les polygons fermés et ayant un point
au centre, sans hypoténuses, ou les directions des visées sont
observées de ľun et de l'autre cóté, et que ľon peut utiliser en
général pour chaque réseau de triangulation; or l'économie da
travail provient du choix de la forme typique du réseau de triangu-
lation (ou plusieurs canevas pareils), qui sera utilisée pour tous
les travaux de trianglllation entiers et pour laquelle on prépare
par avance les formllles finales résultant de solution des équations
normales, dans lesquelles on porte seulement les quantités numé-
riques des résllltats des valeurs spéciales, observées par chaqlle
réseau. Cette méthode fournit les avantages et l'économie de travail
considérable, surtout pour les réseaux du type simple, de meme
pendant le calcul de compensation par partie du réseau ďensemble,
répété jusqu'a l'admission des résultats définitifs (considérant
le réseau de triangulation forméde polygons typiques). .
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On peut en croire parler de l'uniformité du travail organisée
pour les travaux sur le terrain, de meme pour le calcul de com-
pensation des réseaux ďun territoire d'une grande étendue.

Vytyčování sta~ých mezí vlastnických
ve zpustošeném území ve F~ancii.

Pavel Pot už lik, asistent ústavu praH. geometrie pH čes. v)'s. uiiellí tcehn.
v Praze.

Rekonstrukční práce ve zpustošeném území francouzském,
jimiž se uvádí majetkový stav do normálních pom2rů, jsou dvojí.
Buď se. vytyčují staré majetkové meze rozptýlených pozemku
dle stavu z 1. srpna 1'914, nebo se zavádí řízení scelovací. ,

Pro oba dva způsoby těchto prací jsou vydány společné
zákony, předpisy a instrukce, ve kterých se zdůrazň:Ije potřeba
rychlého provádění prací technických. Doporučují se proto
metody vyměřovací a přístroje co nejjednodušší a nežádá se
ani obvyklá př.esnost. Hlavní snahou je rychle pomoci nešťastným'
obyvatelům tohoto území a uvésti jejich majetkové poměry do
normálního hospodářského a právního stavu.

Popíši vytyčování starých zmizelých mezí majetkov.ých ve
zpu:-,tošeném území, abych osvětlil postup t8chto prací za ne-
dostatečného stavu fr,ancouzského katastru, který nebyl udržo·
ván v evidenci a nesouhlasil se skutečným stavem v přírodě.

Po sestavení obecní komise prefektovým nařízením, po-
čínají se její první opera0e. Musí se hned na počátku definitivně
rozhodnouti, jaký druh prací se podnikne. Zeměměi'ič - člen
komise - informuje se u majitclů o jejich názorech, zda jsou
pro vytyčení zmizelých hranic dle stavu z 1. s~'pna 1914, nebo
jsou-li pro zavedení řízení soolovacího. Dále se informuje ~
každé parcele, trati a sekci, o soull'ních a dobrovolných vyměřo-
váních atd., aby byl uobře orientován a předešel pozdějším
reklamacím majitelů. Jsou-li majitelé nakloněni k vytyčení
zmizelých hranic vlastnických 11 obecní komise nemá v úmyslu
žádati o řízení scelovací, pak určí tato komise operační obvod
dle katastrálních sekcí 11 mezí traťových (Lieux-dits).

K vytyčení zmiz.elých hranic .použije komisc všech :!!pů-
soLilých dokladů, aby mohla přesně stanoviti polohu a rozlohu
každ(; parcely a zjistiti skutečného vlastníka.

Doklady katastrální jsou v celku staré a nemají úřední
platnosti ani pokud jde o ohraničení, ani co se týče osoby
vlastníka. K 11 t a str á ln í op e r á t Y n e by Iy udrž o v li n y
v e v i den c i, nes o uhl a s í dne spr o t o s e s k u teč n o stí
následkem mnohých změn, neboť od roku 1841,
kdy byl y ď o k o n č e n y p r á c e k a t a str á 1n í, n e byl Y
doplňovány a revidovány. Nový katastr dle zákona
ze dne 17. března 18'98, který se počal poí'izovati, byl pr'e-
rušen válkou a doklad.ů z něho je málo. Staré doklady jsou
však aspoň dobrým pramenem kontrolním pro dokumenty, před-
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kládané majiteli pozemků *) a z nedostatku jiných jsou často
základnou rekonstrukčních prací' vedle sekčního seznamu parcel-
ního a katastrální matrice.

Nejlepší doklady se zákonitou platnosti jsou plány o mez·
níkováni, zejména ze soudních zaměřování, jež často byly
konány v rozsahu celé tratě a ulOiř,eny jsou v kanceláři smírčiho
soudce, dále plány o dělbě pozemků ulo~ené v archivech míst-
ních geometrll, nebo vlastníkll pozemkll. .

Po těchto dokladech má obecní komise co nejúsilovněji
pát.rati a je k tomu oprávněna. bez všelik)'ch výloh u notářů
a v jiných veřejných i soukromých podnicích.

Obecní komisi je' ponechána uplná volnost<při l-ízení těchto
prací a žádná formalita jí není zákonodárcem předepsána.

:Má-li se upotřebiti stará mapa katastrální k vytyčení
starých mezí vlastnických, neb jiIlý doklad, tu zeměměr'ič pro-
chází uzemí obce za pl-ítomnosti majitelll a kontroluje stav
mapy se stavem venku. Toto oh12dávání území provádí země-
měřič po částech, aby majitelé zbytečně neztráceli času a k to-
muto účelu vždy se oznámí datum dne, kdy majitelé těch a
těch parcel se mohou zúčastniti této revise území. Tím má
zeměměr'ič možnost poznati mínění každého interesenta a pH-
ležitost pÍ'esvědčovati je o správném postupu prací, aby si
získal důvěru všech majitelů.

Potřebné kopie katastrálních map s ostatními doklady
katastrálními, obdrží zeměměřič od úřadu pro znovuzřízení
pozemků a katastru. Jedna kopie mapy má jména ďomnělých
majitelů napsaná tužkou u každé parcely; na této kopii si
zeměměl'ič zaznamená ještě všechny existující hranice
s jistotou identifikované, buď dle dobrozdání majitelů, nebo
zjištěných rychlým zaměřováním ocelov}Tm pásmem, ře-
tězcem, atd.

Zjistiv takto všechny dosud existující hranice, zeměměr'ič
vidí hned, jakým způsobem možno vytyčiti zmizelé hranice,
zda jednoduchou interpolací, neb jiným rychlým zaměřováním,
nebo provésti předem topografické měř'ení,kďyž naleze~ých
bodů je velmi málo.

Po tomto ohlédání terénu zeměměřič doplní starou kata-
strálni mapu pro další upotr'ebení venku dle ukázek o rozdělení
parcel. Plošné výkazy jednotlivých dílů rozdělených parcel jsou
zapsány v matrici katastrální. Nové meze těchto rozdělených
parcel jsou určovány graficky na jedné z map, dané země-
měl'iči k disposici. Směr rozdělení a pořádek pl-idělů stanoví
buď obecní komise šetl'ením venku, nebo dle prohlášení
interesentů.

*) Vlastnické listiny se mohou použíti při pracích vytyčovacích jen
pokud jde o zjištění vlastnické osoby, ale ne pokud jde o výkaz plošný.
Nejistota jich spočívá v tom, že plocha udávaná při prodeji byla /Udána
bez všeliké záruky a rozdíl mezi skutečnou plochou a plochou uvedenou
pří prodeji a zapsanou ve vlastnické listině pi'estupujel často 1/20. V,'listinách
postupníeh jsou chyby zaviněné špatným převedením výkazů plošných ze
staré soustavy v zákonnou míru novou (metrovou).
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Je-li možno vytyčiti .zmizelé hranice interpolací, béře se
ohled na srážku mapy, neb odpíchnuté délky na plánu Ile~
budou souhlasiti s délkami měřenými venku. Vzniklá odchylka
úměrně se rozdělí na jednotlivé části délek mezi identifikova-
nými body.

Byly-li staré hranice nalezeny v dostatečném počtu, pak
se provede polygonální měř;ení podél sekčních a hlavních tra-
ťových' mezí, při .čemž se volí co největší. počet identifikova-
nj'ch bodů na mapě i venku za body polygonové a ostatní
zbývající se zaměří rayonováním. Stanoviska se řádně vykolí-
kují. úhly se měří stroji s dalekohledem, délky se přímo
měří, souřadnice bodů se počítají. Poněvadž mezi různými kul-
turami jsou hranice často znatelny jako pouhé brázdy, jež od
doby pořízení map katastrálních se více méně posunuly, proto
obecní komise usiluje, aby majitelé byli přítomnipl'i těchto
pracích venku, neb dali se zastupovati za účelem zjištění
pravého stavu věcí a vyrovnání sporů po dobrém na místě.

Polygonální situace se po propočítání vynese na pauso-
vací papír ~ s rayonovanými body a přiloží se pak na do~
plněnou mapu katastrální tak, aby společné body se ztotožnily.
Body polygonové se propíchnou na katastrální mapu a označí
se barevnými kroužky k vyloučení omylů.

Takto vypravená mapa se nyní upotřebí k vytyčení
zmizelých bodů majetkových hranic s použitím měřičského
stolu a bodů polygonových.

V tom území, kde stopy zdánlivých hranic jsou velmi
řídké, nutno provésti předem měIíení topografické v celém jeho
rozsahu až k pl'edmětům, které svoji polohu nezměnily, jakO
ku př. k silnici, zdi atd. Toto měření se provede v !.měřítku
staré katastrální mapy. Nová mapa z tohoto měření musí ob-
sahovati veškeré stopy naleZJenýchhranic majetkových, všechna
řečiště, cesty, ohrady, zdi, phkopy, Fahy, mezníky, osamělé
stromy a body stanovisek měření topografického.

Za nedostatku civilních techniků prováděl tyto práce topo-
grafické vojenský zeměpisný ústav. Dnes jsou svěřovány pod-
nikatelům-technikům. ..

K topografickým měřením se používá měřičského Btolu
se záměrným pravítkem. Všechna stanoviska, body trigono-
metrické *), polygonové, stanoviska měl;ičského stolu se osadí
pevn)'mi kolíky nebo kamennými mezníky.

*) Před měřením topografickým se provádějí operace triangulační, jež
jsou zpravid,!a místní bez ~ouča~ného přip?jení ,na ~námé trigono~etrické
hody v prOJekCI Lambertove a Jest pro ne vydana Instrukce .,Nouc~ sur
les travaux de triangulation", ve které se vřele doporučuje metoda. grafická
(měřičsk~ stůl), jako nejrychlejší a dostatečně přesná. Hustota trigonometric-
kých bodů se volí 1 Ix>d na 1 km čtverečný, což v ,jistých případech
nestačí a proto se graficky určí více hodů vzdálených od sebe. až na
300 m, čímž se uspoří práce, neh není zapotřebí, prováděti zdlouhavější
měření polygonální v celém rozsahu. Pro práce tachymetricko-polygonální
se doporučuje také tachymetr Sanguetův, který je u mnohých odborníku
francouzských velmi oblíben a doporučen, zejména pro kopcovitá území,
kde jím lze ohdržeti rychlejší a lepší výsledky než přím~-m měřením. '
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Bylo-li provedeno měření měřičským stolem, ponechá se
originál nového měření na stole. Pak se .poloŽí kopie doplněné
mapy katastrální na pausovacím papíru na stůl tak, ahy stopy
hranic nalezených se kryly spNslušnými hranioemi na kata-
strální mapě. Ty hody, jež tvoří ohraničení parcel, ~e pro-
píchnou na nový plán a označí se červenými kroužky. Je-li
přiložení velmi dohré v celé rozloze, pak je lépe a výhodněji
upevniti kopii katastrální mapy na originální plán na stole.
Nato se přikročí k vytyčování zmizelých hranic v pNrodě
geometrickým zaměí'ováním od pevných hodů z topografického
měření.

Stane se také, že pí'iložení map na sebe nebude sou-
hlasiti. Pro tento případ musí ohecní komise stanoviti dle ceny
území, dle rozdrobení půdy a dle místních zvyků, maximum
.dopustných odchylek. Mimo to musí v každém takovém pN-
padě rozhodnouti zvlášť, zda nutno posunouti linie naJkatastrální
mapě, aby odpovídaly stopám mezí nově zaměřeným *). Najde-li
operatér zřetelně stopy mezi, které však nesouhlasí s hranicemi
11astaré mapě katastrální, :tu se vytyčí linie katastrální, souhlasí-li
s tím interesenti. Nesouhlasí-li, pak se nové zdánlivé hranice
zaměří a nesouhlas se oznámí obecní komisi, která buď nařídí
přesné přiložení mapy, nebo úpravu mapy katastrální k, vytyčení
mezí zdánlivých dle nalezených stop.

Jestliže obecní komise je náhledu, že by se zlepšily pod-
mínky hospodaření dohrovolnou výměnou pozemků, pak se
snaží přiměti interesenty k výměně zákonnou cestou (dlelzákona
z 3. listopadu 1884). Ve směnných smlouvách se uvede výkaz
plošný, čísla katastrální, sekce, trať, třída, kultura a katastrální
výnos každé vyměněné parcely. Tyto argumenty se vypíší
z katastrální matri.-.t>ueb z jejího výtahu, který vydá zdarma
starosta obce, nebo ředitel správy přímých daní. Tento výtah!
musí interesenti přledložiti v zápisné kanceláři (Bureau d'En-
registrement), jako doklad ke směnným smlouvám.

Pořad jednání ohecní komise ve schůzích, týkajících se
výměny pozemků, musí býti zapsán v protokole.

Nově vytyčené meze jsou osaZJenysilnými kolíky a po-
stupně oČíslovány. Očíslování a umístění kolíků provede se také
na mapě k vytyčování použité. V přírodě jsou natřeny jinou
barvou než kolíky, sloužící předběžnému měření. Kolíky jsou
50 cm dlouhé, o hraně 4 cm, nebo jsou-li kulaté, o 5 cm
v průměru.

Majitelé pozemků jsou vyzváni, aby se účastnili kolíkování
prováděného zeměměřičem vyhláškou, jež je o tom informuje.
Během 15 dnů po usazení kolíků mohou majitelé podávati
písemně své reklamace u pl"8dsedy komise. Komise má tak
možnost a příležitost, přezkoušeti požadavky majitelů a roz-

*) Nesouhlasí·li přiložení map na sebe v celém rozsahu, dovoluje se
také postupovati po částech a ztotožňovati společné body v menším roz-
sahu území.
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hodnouti o nich, vysílajíc jednoho nebo více členů na místo~
. aby tam byla nesnáz po dobrém urovnána.

Během operací sestaví obecní komise seznam chyb ve
vlastnictví a opraví současně sekční seznam parcelní, a po vy-
týčení star,ých mezí pl-ezkouší tonto seznam dle stavu venku a
předá jej úřadu pro znovuzřízení pozemků i s mapami nově
vytýčených .a očíslovanýclť lomových bodll parcel. Tento úřad
zhotovi na jich základě nový seznam. interesovaných vlastníků
(Etat récapitulatif) s ukázkami znovuvy~yčených parcel a od-
povídajícími čísly kolíků.

K uveřejnění výsledků předlož,í se u starosty k nahlédnutí
interesentů nový seznam vlastníků li mapy katastrální užité
při vytyčování, po případě, bylo-li nutno předem provésti měření
topografické, pl'iloží se také původní mapa z. tohoto měření.
Vlastníci pozemků se uvčdomí vyhláškou a uveř~jněním v obci
na příhodných místech!, aby se seznámili s výsledlky celého řizení
u starosty. Datum vyvěšení vyhlášky je počátkem rekursního
období po dobu jednoho měsíce. Rekursy se podávají civilnímu
soudu, kde se o nich rozhodne hromadně během tří měsíců a
.rozsudek o potřebě nového vytyčení je vydán až v krajním
.případě. .

. Nebyl-li podán žádný rekurs během zákonné lhůty
rekursní. nebo po rozhodnutí o rekursech a po provedení patřič-
ných oprav, mapy a ostatní doklady se uloží v archivu Úřadu
pro znovuzřízení pozemků a katastru. Tento úřad pořidí na
silném papíře kopii mapy znovuvytýčených mezí, ověřené pod-
pisem šéfa a zašle ji do archivu příslušné obce jako katastrální
doklad.

Po skončení operací a na pokyn 'Ghdu pro znQvuzl'ízení
pozemků vyzve obecní komise inajitele, aby nahradili kolíky:
pevnými mezníky v přítomnosti interesovaných, jež jsou dány
a osazeny na účet státu, je-li dokázáno, že staré hranice byly
mezníkovány.

R é s·u.m é: L'auteur expose dans son article la réconsti-
tution foncierepar I1,établissement des anciennes limites, en vortue
de la loi du 4 mars 1919, en se référant autant nue possible
aux documents susceptibles 'ďetre utile ot définissant l'assiette
de la propriété non biifie, te11e qu'e11e se comportait au
1er aout 1914. Il poursuit les travaux préliminaires, complétage
dei! cartes devant etre appliquées sur le terrain, délimitation et
piquetagc des limites disparues, publication des réi!ultats et
bornage des parce11es réconstituées.

Novynhretační st~oi Witdův typu I.
Známý konstruktér geodetických strojů, dipl. ing. H. Wi!d ssestrojil

nejnověji malý nivelační stroj pro všeobecnou poU'ebu praxe měřičské *).
Hlavní péči věnoval konstrukci dalekohledu, upotřebiv zvl. soustavu

• *) Wild .vynikl jako konstruktér v závodech Zeissových, odkudž odešel
do l:ivýcar ti usadil se v Heerbruggu, kdež založil prodejní akciovou spol. pro
své výrobky.
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objektivovou, která umožňuje i při velikém otvoru 40 mm konstantní délku
dalekohledu pouhých 175 mm (obr. 1.). ZllOstření obrazu lati docíleno opět
vnit"ní pohyblivou čočkou, která se však neposouvá patitorkem, nýbrž to-
čením zvlá,'itního soustředného prstence na trubici objektivové. Každý daleko-
hled m',i d'Ukoměrn.ý ldž.

1924/25



Na dalekohledu jest pevně namontovlína po straně nivelisaění libela
Bublina její se pozoruje od okuláru soustavou hranoliL

Elevační šroub jest upraven pod okulárem (obr.!. a 2.). Pl'opohyb
stroje kol svislé osy upravena vodorovná zal"lÍžka i ustanovka. Pro .před-
běžné urovnání slouží zvláštní krabicovitá Iibela,upevněná pod libelou
nivelační. .

Stroj jest postaven na tři svislé stavěcí šrouby, které jsou dobře
zatčsněny proti zaprášení, právě tak jako všecky ostatní šrouby.

Svislá osa stroje jest zhotovena z nejtvrdší oceli ve tvaru válcovitém.
Uložení ve sHínce (obr. 3.) je také originální.
Stroj spočívá totiž ·pevně.na lehké kovové desce, která se dá za-

sunouti do skřínky a pi'išroubovati do jejího dna a má tutéž polohu jako
na stojll.tiu. .

. Některé údaje konstruktivní, dlHežité pro posouzení výkonnosti:
.Užitečná objektivová světlost. . 40 mm.
Zvětšení 'dalekohledu . '. . 26 nás.
Délka dalekohledu . . 175 mm.
Citlivost líbely. • . . 20 sek.
Váha. stroje . . . . 2 kg.
Váha skřínky '. . . 1'5 kg.
Váha 'stativu '. 4 kg.

Cena bez dopravy 520 švýc. fr. Pt·of. Dr. Tichý.

Zprávy ,literární.
Rei:ense.

, Ar c h. V 1. Z á k l' e j s: PI!Íny upravovaci. Vydáno v knihovně
"Ustav pro stavbu mě~t při Mll.sarykově akademii pd.ce",23 stránek.
Praha 1923 v komisi Fr. Hivnáče. Praha II; cena neudaná. Výborná příručka
tato jest nepoiltrádatelnou nejen pro obecní funkcionáře, jak stoií v jejím
titulu, ale i pro každého zempměřiče a civilního geometra zvláště. Jest
v ní stručně, jasně a přehledně sestaveno vše, čeho třeba dbáti při vyhoto-
vování plánfi polohových a reg-nlačních, Obsahuje zá.sady nově připravo-
vaného stavebního řádu, pokud se polohových a regula{'ních plánů dotýkají.
s četnými příklady a vysvětlivkami a jest prvou {leskou publikací v tomto
~boru. Neměla by chyběti v knihovně žádného technika, tím spíše. že od
jejiho odbytu bude záviseti, zda i jedll(~tlivé části zde pouze nastíněného
prog-ramu budou moei býti vydá.vány· dále v této knihovně jako samostatné
svazky podotituly: 'Plán' ób'ce, Národní plán 'upravovací,' Základní plán
upravovací 'a Podrobný plán upravovací. Peňáz.

Ing.IDr. K.·Weigel, prof. polytechniky ve Lvově, Počet vyrov-
návací (rachunek wyrównawczy), Lwów-Wa.rszawa, 1923, nákladem učitelů
vyšších škol, sdružených ve spolku "Ks i ~ z nic a p o I s k a ", 336 stran.

Roz8áh1é a pečHvě propracované toto dílo počíná historickým pře-
hledem všech budovatelů' metody nejmenšich čtvercfl a připojuje seznam
děl, napsaných, o tomto předmětě poLskými. autory.

Vlastni spis je. rozd~llln ha' 12 oddílů, pojednávajících důkladně
teoreticky i praMiéky: vytknutou I:Wm. Ob&ahuji zejména: Základní věty
počtu pravděpodobnosti, teorii 'křivky pravděpodobnosti a teorii chyb.
Zásady počtu vyrovn:tvacího, kdež Iloja.t i zákon o přenášení střednich
chyb. VyroVllání. přímých měření' s.tejné i různé váhy, vyrovnádlí po-
zorováni zprostÍ'edJkujících a záVislých. Vyrovnání pozorováni zpros.třed-
kujících s podmink:l,~ a pozorování závislých veličin s neznámými, ko-
nečně doplňky pOOtuvyJrovnáva!CÍho. Touto látko,u vyplněno celkem
sedm oddílů. .

Dddílem 8. pOčíná u pot ř e b e n í teorie na vyrovnání. prakJtických
případů, jako jest: vyrovnání měření výškových a triangulaČJÚch.
TriangulaBi věnovány celé tři oddíly. Spis ukončen pak pojednáním o
některýCh případech z počtu interpolačního a tabulkami čtverců a od-
mocnin čisel.

Kniha vznikla z potřeby praxe i školy. Polsko stoji před rozs:UJlými
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pracemi zeměměřičskými, kterými má býti budováno nové merení
katastráJlné, zvláště v bývalém ruském Polsku. Prof. W e i gel byl pů-
vodně sám org2-ni,sátorem nejvyššího úřadu pro kat. měření v ministerstvu
veřejných prací. Nyní se věnuje výchově věde,ckého personálu a buduje
vědecké základy pro veliký onen úkol.

Třeba, tedy posuzovati předložené dílo z dvojí stránky: praktické
a pedagogické.

Po stránce p r a k t i c k é nalézáme téměř všecky otázky, týkající
se měření situačního a výškového, probrány.

V oddílu 8. jsou zpracovány všecky případy nivelačních tratí
jednoduchých a zauzlených, pak s&tě nivelační.

Oddíl 9.zakíná účelně origináilním zpracováním vzorců pro váhy
směrů a úhlů. V dalším pojednáno výhradně o vyrovnání na stanicích
(úhlové z..'lvěry) ve všech případech. V oddílu 10. předvedeno vyrovnání
Bouřadnic bodů, stanovených protínáním jednoduchým a kombillil'Vaným,
jakož i soud'obé vyrovnání souřadnic několika bodů. Hned po tom ná·
f;lleduje zredukování rovnic c,hybových metodou Schreiberovou a elipsy
chybové.

Oddíl 11. věnován jest vyrovnání sítí trigonometrických, a to nej-
prve síti místních, pot{)m síti zemsk}'ch. Mezi oba případy v:sunuto vy-
rovnání sítí základnových.

Y prvé čás,ti odvozeny podmínky úhlové, stranové a připojovací,
llak rozvínl<t obraz postupu pii měřeních zemských, probrán viliv zvo-
lené metody pozorování úhlových na vyrovnání sítí vůbec. V sítích zá-
kladnových zmíněn i Helmertův nejvhodnější tvar. Sítě zemské roztříděny
na věncovt', spojovací a vyplňovací, Dotom pro každý typ podáno stručně
nejd'ů1ežitější z postupu vyrovnávacího.

Jest neustále patrno, že autor měl na mysU upút,řebování metody
nejmenších čtverců pří měřeních zemských a eelé snažení jeho podati látku
přísně' vědecky a přece prakticky bylo odměněno z o. a ř i IÝ m výsoledkem.

Zároveň má všaJk dílo sloužiti za učebnici posluchačům v různém
rozsahu, jak toho jejich budoucí praxe potřebuje. ,

Tedy po ,stránce pe dag o g i ck é sluší zdůrazniti, že profesor
Weigel podává látku velmi ,srozumitelně, chtě stále vzbudi,ti ve Čitenáři
správnou představu i jasné pofO'zumění vždy d ř í v e, nežli přejde k teore-
tickému, přisně vědeckému podání. To má velikou cenu pro začátečníky,
neboť jim us.nadiiuje po c h o pen i nesrnadné látky. Do všech 8Itatí vkládá
hojnost příkladů, účelně volených, které obja,sňují názorně teO'rii samu.

V eelém díle jest dále udávána velmi svědomitě literatura iJři
každé lJi'íleř.ÍtOlsti.

Pokud nlmec knihy nedovoloval zpracovati někte..-ou čá.st látky,
autor poukáza,l ihned na vhodný pramen a při~pěl nemálo i k úplnosti
dila vlastního.

Tisk jest velmi pečlivý a rllzného druhu podle důležito~ti látky.
Označováni vyniká velikou případnosti a jest důsledné, snadné i pře-
hledné. Výsledné vzorce vytisknuty p,roloženými tučnými literami.

I j,evi se Weiglův púčet vyrovnávací jako dílo veliké a trvalé ceny
a bylo by si přáti, aby našlo hojného povšimnutí také i v naší odbome
veřeinosti, tím. spíše, že jako práce v s lov a n s k é m ja,zyce nahradí
docela každé dílo jinojazyčné. Řeč není tak rlalece na závadu a jest
oolkem málo slov, které třeba vyhledati ve i"lovníčku, veliká většina
jest českému jazyku docela ~rozumitelna.

Vzácné toto dílo doporučujeme tedy co nejvřeleji. Prof. Tichý.
L O u i s H e g g: Etude sur le cadastre. Lausanne. Edition la

Concorde. 1923. Cena 25 švýc. franků.
Velká 4 o publikace Švýc.arská, věnovaná různým úvahám o ka-

tastru a zvláště o ka.tast.ru švýcar<ském v kantonu Vand. Popisuje se jeho
zřízení od počátku 19. st<oletí, úprava, úkony právní a konečně jeho
udržováni, jakož i ostatní jeho vz,tahy k držbě pozemkové. Technické
úvahy založeny jsou na instrukci švýc,arské, platné pro celé Švýcarsko,
-a diskutují ze zkušenosti získané. V s,amostatné stati je popsán fran-
Gouzsk)- a elsa:sko-lotrinský kata str. Kniha je vypravena řadou reprodukcí
a il'Ů:znýmivzory tiskopisů v textu. -?-
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Int. Archiv fUr Photogrammetrie, svazek VI., 1919-1923. Nakladatel
Seidel u. Sohn, VídeJí. Cena 192 Kč. Redakcí vynikajícího odborníka prof.
DIa techn. h. c. Ed. D o lež a I a vyšel po tříleté přestávce nový i>vazek
časopisu, který od r. 1908 v jazyce německém, francouzském, anglickém,
španělském a italském přínášel pojednání odborníků v oboru fotogram-
metrie, rozptýlených po celé zeměkouli. Houževnatosti prof. Doleža.la a
finanční potlpO'l'OUjednotlivců a firem zdařilo se konečně vydati tuto
obsažnou brožuru.

Krom redaktora publikace pHspěli čhínky vědeckými po výtce ně,-
mecké osobnosti zvučných jmen, jako: Finsterwalder, Gruber, Hugershorff,
Werkmeister. Zaar; dále Arneherg a ,i. Velmi cennými jsou inform»tivní
články prof. Doležala, z nichž lze se dobře olientovati o pokrocích, které
fotogrametrie v Německu, Španělsku, Francii, Halii, Spojených státech
severoamerických a j, učinila.

Významná tato kniha podává dokonalý obraz současného vývoje
fo,toměření a klade velkou váhu na netušený rozvoj metody lerecké. Přes
svoji nákladnost je nezbytnou pm knihovnu moderního zeměměřiče, neboť
;\abývá se problémy, které jeho dosavadní tvorby těsně se dotýkají. Sledo-
váním literatury lze si získati hlubší poznatky o SOUČlls11ýchvymoženostech
fotoměl'ení pozemního a leteckého a tak najíti takřka jediný pramen
odborného studia fotogrametrie, která dosud co samostatný předmět se
na českých vysokých školách nep,řednáší, ačkoli přítomná doba s neoby-
čejným zájmem otázky, uváděné v EoOOvislostis fotoměřením pozemním
a hlavně leteckým, diskutuje ve vel'BjnoBti mnohdy málo povolané, ale
jinak směrodatné. Je tudíž již z tohoto důvodu a,8ip'Ůřlhrubá orientace
o tomto předmětu pro každého čs. zeměměřiče nutnou. Ing. Jus. R!ižička.

Vojensko-technické zprávy min. nár. obrany. Technické
časopisy čs, rozšířeny byly koncem roku 1923 o "Vojensko-tpchnickó
zprávy M. N. O.", jež vycházPjí ve IhiHě dvouměsíční póči odbornÝch
kruhil vojenských za řízení zodpověd. redaktora št. kap. Ing. J, Hrbka.
Věnovány .isou tpchnickým otázkám rázu vojemkého, jako: ~enijním,
stavebním, leteckým, výzbrojovým 3 j. Také vojenská sluiba vyměřovaeí
bude tu así sleilována, jak patmo je ze čllÍ.nku št. kap. Ing. S. Fischera:
"vývoj a organisace kartografických ústavft v cizině a náš vojenský země-
pisný ústav," uveřejněného v dosud vvyšlém ČÍsle 1. Předplatné obnáší
60 Kč ročně. Admillistraee Pt'aha II, Stěpánsld 37.

K naší organisační činnosti.'
Nespokojenost 8 do~avadními poměry v našieh řadách roste. Nelze·

upříti, že tato nespokojenost má své opod,statněné důvody, a že odstrahiti
ji může pou'ze státní správa. Leč mýlí se každý, kdo domnívá se, že
státní apará,t jest tak pružný, aby na, pouhý pokyn učinil náležitá opa·
třeni. Těžkopádnoí"t stúíní ma,šinerie cítíme na každém kroku a ne,;;míme
tud:íž TJlOjevovati toHk netl'pělivols,ti, jestliže dosud nic se nesta.lo, co by
rozvoji a po-třebě státního zeměměřičství napomáhalo a tím zárodky bliží·
clho se úpadku odstranilo.

Mínění o budoucím stavu evidencí se roz.cházeji. Část kolegů jest
toho názoru, že dnešní personál není s to, aby práce mu ukládané zmohl,
druhá část kojí se nadějí, že dnešní map'Y i operáty kata,s,t,rá.lní rychlým
provedením pozemkové reformy stanou se nepothlbnými a že státní správa
donucena tím budl' k novému měření. Potom prý teprve lze očekávati,
že stát vyjde měřickému úřednict.vu vstříc a vyhoví jeho přáním a
tužbám.

Nerozhoduje, mají-li pravdu prví nebo druzí, ale zůstává faktem,
že blížíme se k okamžiku, kdy tázati se hudeme: co dále? Státní
administrativa pozbývá svého významu, kterého měla v dobách fell(~,~íl~
ního monarchismu, stává se nutným zlem, jehož exístence udržována Jest
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těžce vydělan:<'1Ili penězi všech poplatný,ch vrstev našeho národa. Orga-
nisují se politické stmny, které na pří~lušném foru otevřeně bojují proti
státnímu úřoonictvu. Co to znamená? Nic jiného, než že žijeme v těž·
kých pováleč.ných dobách, charakrterisovaných zbídačením celých složek
státních: obcí, okre'sů, zemí. Stát těžce dýchá a jen hlemýždím krokem
spěje kupředu. Pochopitelno, že za takového stavu nelze žádné organi-
saci do,síci, po čem touží, a že nelze udíleti privilegií šťastnějších existencí,
jestli fíiroké vrstvy strádají v bídě a nedostatku.

To však neznamená, že bychom mohli složiti ruce v klín a očeká-
vati, co nám přinese budoucnost. Naopak, povinností naší jest, upozorniti
vládní kruhy, jak možno státní aparát zjednodušiti a zlevniti.

A tu jsme u činnos,tÍ našeho spolku mě,řických úředníků, který
tento úkol pilně pochopil a tl3.ké jej provádí. Mluví a p,iše-li se o zhroucení
našich úřadů, upozorllUje-li se vláda na neodvratnou, hromaděním pdce
a nedostatkem personálu připravovanou katastrofu, jetlt to jenom sta·
rostný výki'ik po nápravě. Stát bude žít tak dlouho, dokud bude dýchat
jeho administrativa. Adminis,trativu při životě však neudrží byrokracie,
nýbrž odborové organisace, které v první řadě jsou povolány, aby po-
dá,valy náVirhy k zjednodušení sprá,vy a účinnosti služby. V budoucí slu·
žební pragIDl3.,ticemá býti odborovým organisacím státně-zaměstnaneckým
zajištěna veliká pravomoc. Usilují o to politicl;:é strany socia,listkké. A
je to půIchopitehlO, uvážíme-li, že ve vládě demokracie individuum ustu-
puje do pozadí a na mís.to jeho nastupují organisované celky. Bohužel,
že v řadách illh~ich kolegů jeví ,se velmi skrovný zájem o organisačIií
činnost. Naši kolegové - jako většina české inteligence -:- oddávají se
neplodné kritdce a napomáhají zbalmění organis:lČního života. Nikdo
nechce pracovat pro celek.

Ukázku podávají tři kra.jinské schůze, svolané na můj popud
v listopadu dio Hradce Krá1., Budějovic a Plzně. Jestli v prvých dvou
městech účast na schůzi byJa slušná, do Plzně z pozvanýoh 19 do,stavili
se tři kolegové! Jeden kolega dokonce prý vrátil i pozvánku! Jsem
přesvědčen, že žádný z kolegů nevrátil právě v minulých dnech vy-
placenou vysokoškolskou remuneraci, ačkoliv každý z nás ji dostal pří-
činěním spolku a hlavně účinnou intervencí našeho neunavného předsedy
kol. Sůry. Takovýmto způ,sobem postupovati nemůžeme. Máme-li v dnešní
přechodné doM položiti pevné základy našemu stavu, musí pracovati
každý z ná,s! Nechati pra,covati druhého a pak užíti plodťl jeho práce,
jes't moráJka dávno odstraněni v organisackh dělnických a musí za
každou cenu h:<rtijí zbavena i organisace naše.

Spolek náš v posledním čase vykonal kus práce, za kterou v první
řadě děkova,ti jest kol. Sůrovi. Můžeme h:<rtihrdi, že včele spolkrr stojí
předseda, který s,voje povinnoGti koná svědomitě. Kdyby pražští kolegové
jej náležitě v práci podpořili, mohl by spolek náš vykáza.ti více úspěchů
než dosud. To bylo také konstatováno na králo-hradecké schůzi. Pro to
nes p o k o jen o s t m us í Ié čit i k a ž d Ý sám p r a cíp r o cel e k.
Práce organisační není snadná. Nezapomínejme, že musíme zápasiti
s předsudky privilegované. byrokracie, že proti nám stojí falanga. ne-
přáJtel, hájící svá privilegia do krajnosti! Ale pevná vůle oelku, neopráv-
něnost důvodů privilegovaných a prospěch státu budou vždycky našimi
pomocníky v boji za dosažení lepší a šťastnější budoucností.

Apeluji na všechny kolegy, zvláš,tě na kolegy praž-ské, aby zúčast-
nili se rucJ.m organisačního, pOmáhali našemu pilnému předsedovi a
s neochablou enegií postupovali za dos-a,žením na,šeho vytknutého a ne-
změnitelného cíle.

Zprávy spolkové.
Členská schtize ..J'ednoty čs., úř. aut. civil. geometrů v Praze"

komína byla v Brně dne lll./XII. 1923. Učelem bylo projednllti řadu ot!i.zek
stavovských, z nichž nejdůležitější bvly: otázka reformy studijní. technické
prováiMní pozemkové reformy a záležitosti tarifu. Pril.běh schfize byl
obsáhlý a jednání o otázce studijní reformy zúčastnili se též zástupcové
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z jednotlivých spolků a oborů naší praxe, a to: za státní mel'. úředníky,
za odbočku Spolku čs. zeméměřiěl'i v Brně, za měřickouskupinu Spo'ku es.
Inž. a Arch., za železniení zeměměři2e, za agrární zeměměi"iče, za země-
měřiěe Stát. pozemkového úřadu, za zeměměřiče zemské a za zeměměřiče
měst~ké. Po diikladném a věcném referátu o stavu reformy studijní usnesena
tato resoluce všemi přítomnými členy "Jednoty~ a zástupci uvedených
oboru a~spolků:

"Zádáme opětně a důrazně zrušení dosavadního dvouletého studia
zeměměřičského na vysokých školách technickjch a z i:'íze n í od bor u
zeměměi"iěského inženýrství o 8 semestrech se dvěmá
státními zkouškami a právem promočním. Souěasně projevu-
jeme podiv a svoje rozhoi'čení nad zdlouhavým řešením reformy země-
měřiěského studia, ačkoliv reforma studia kulturního inzenýrstvl, o které
začalo jednání později, byla jiz pf'ed třemi roky prúvedena.
Vyslovujeme se proti zrušení vysoké školy speciálníeh

n a u k pH čes. vys. učení technickém v Praze, jezto znamenalo by
znemožnění samostatného geodetického studia a ztěžovalo by prohloubení
a pokrok věd geodetických.~
Usneseno dále intervenovati u p. ministra Bechyně a podati tuto

resoluci ministerstvu školství a nár. osvěty, jakož i dekawltll vys. škúly
speciálg.ích nauk v Praze a rektorátu čes. vysoké školy technicke v I!rne ..

. Clenské schůze zúěastnili se V pěkném po~tu civil. geúmetři z Cech
(z předsednictva. Ing. Fiirst, Ing. Zuklín, Ing. Prokůpek a j.), dále členové
"Jednoty" ze Slovenska, z nichž Ing. 'falas podal velmi zajímavý výklad
o poměrech na Slovensku. Za moravské civil. geometry, kteří - patrně
z důvodu toho, že obávali se výtek pro nedodržováni tarifu - v poměrně
menším počtu než jiná leta sl'hllze se 7.účastnili, referoval Ing. Janč.
Referát o novém ustanovení honoráře za práce při prováděni pozemkové
reformy přednesli členové pi'edsednictva Ing. Fiirst, Ing. Prokůpek a j.
Kolegiím, kteří se schůze nezúčastnili, ušla tim orientovanost o celé akci,
čehoz v zájmu věci a života spolkového je:;t jen litovati.

Na tomto místě chceme zdokonalovati názvosloví geodetické, které
nemáme bohužel dosud ještě ustáleno. Bude jen v zájmu věci, najdeme-li
ohlas i zájem co nejširší.

Chl'erne tedy stručně i věcně posuzovati názvy geodetických pomůcek,
metod a výkonů. Nehodláme však nikoho planě kritisovatL
Naším úmyslem jest vy tříbiti naše odborné názvosloví geodetické a prosime
o všestrannou podporu i porozumění.

Výběr látky bude zcela nahodilý a pHležitostný. Bylo by velmi
prospěšno, kdyby kolegové sami se také r,jzepisovali o nečeských názvech,
nebo i zdokonalovali zde navrhované, případně se dotazovali.

1. N i vel ač ní z nač k y. Podle čeho tvořiti název značky? Podle
části zazděné nebo vyčnívající?

Značku tvoří vždy část vyčnívající (hlava), zazděná ji pouze ve
zdivu upevňuje. Tudíž název značky dlužno upravolSti podle čásLi vyční"
vající, hl a vy. Ta muže býti: kulová, kotoučová, trojboká, trojboká s ná-
litkem, kotoučová se stupnicí a pod. Podle toho jest i značka kulová,
k o t ou č o v á atd.

Zazděnou část bylo by ve všech případech nazývati dříkem.
Nevhodný jest název "svorník" nebo dokonce "ohon~*). Svorník značí
železný roubík, opatřený na jednom konci pevnou hlltvou, na druhém
závity a pohyblívou matkou. Slouží na utahování (sevření) nejiastěji
dřevěných trámců. Takového tvaru tedy zazděná část nikdy llemá a. také
ho ani nepotřebuje.

Dřík značky může býti válcový s náseky, žebrovaný s čelnolL
úchytkou kotoučovou nebo trojlaločnou. Na kulových značkách bězného
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tvaru bývá čtyřboký s klínovitými výčnělky pro zachycení ve zdivu.
které bývají na bocích střídavě upravovány.

2. Smyslově velmi nesprávným a do naší vědecké literatury
nevhodně zavlečeným názvem jest "převýšení". Užívá se ho všeobecně.
Značí však vždycky jen kladné zvýšení (stup). Ale bývá přes to spojo-
váno i se znaménkem záporným(!), tedy naprosto protismyslně.
A přece správný název tu jest "r e la ti vni (po měrná) výš ka", která.
může býti jak kladni tak z'Íporná.

Na nivelovaných tL·atích bývají rel. výšky jednotlivé (mezilehlé) a
reI. výška koncová «celková) atd. Plichtěni pojmů je tedy pH užívání
tohoto správného názvu zcela vyloučeno. Prof. Tichý.

Různé zp~ávy.
Na výzvu uveřejněnou v 8. č. Z. V. 1923 přispěli penčžitými dary

dále: měřičt[ úředníci rozhraničovací komise československo· polské v Lu-
bochni na Slovensku (odeslal Ing. AI. Nedělka) obnosem 375 Kll a země-
měřiči inspektorátu kat. měření v Trenčíně obnosem 110 Kč. ::lbírka d lsud
vynesla 735 Kč dle č. 1. 19240Z. V. + 4':\5 Kč dnes vykazovan.ých, tudíž
1220 Kč; tato hotovost uložen:t je prozatím u Agrár. banky čs. filiálka.
v Brllě na vkladní knížky č. 1747.

Jak se cení v Německu činnost zeměměřiče, ukazuje mnesení
26. senátn Hšského úřadu péče v Berlíně, který pHznal ve zvHštním při-
padl, zvýšený vyrovn ívací přídavek s odůvodněním, ze dle § II 2 odst. 1
nařízení z 1. z,ři 1920 (o válečných poškozencích) "postavení země-
měřiče náleží k zvláště zodpovědným a vedoucím zaměst-
náním."

Učebný běh pro vzdělání zeměměřičů v Praze vykazuje pro-
rok 1923/24 celkem 132 posluchačii řádných a 4 mimořádné.

Moravský zemský výbor vypisuje vereJnou soutěž na vy-
hotovení i d e o v Ý c h návrhů prJ zřízeni st ílého vý~tavišt,;" pHpadně
sportoviště, zoologické z,ahrady a lidového parku. Soutěžiti mohou čs.
přislušníci. Vypsané eeny: 50.000, 35.000, 20.000 a 15.000 Kč. Na zakou-
pení dalších návrhu věnováno 40.000 Kč. Konec termínu vyprší 1. dubna
ve 14 hod. Bližší sdělí zem. stav. úřad v Bmě, kde lze obdržeti potřebné

pomu~~·stská rada v Hodoníně vypisuje veřejnou ideovou soutěž
na regulaci města Hodonína, která je přistupná všem odborníkům čs.
Soutěžné pomůcky zašle za cenu 120 Kč a informace dudá městský staveb.
úl·ad. Ceny vypsané obnáší: 1. 10.COOKč, II. 7000 Kč, III. 40UU Kč. Na
zakoupení dalších vhodných návrhů určeno 50CO Kč. Lhůta soutěže končí
15. března 1924. Mezí členy jury zasedá Iug. Jos. Beneš, civ. geom., Brno.

Město Brno vypisuje veřejnou soutěž na regulaci vniti'ního-
obvodu Brna. Bližší oznámíme v příštím čís. Z. V.

Zp~ávy osobní.
Prof. Dr. Johannes Frischauf t.

Ve Štýrském Hradci zemřel 7. ledna 1924 bývalý universitní prof.
Dr. Joh. Frischauf v úctyhodném stáří 87 lat.

Vlastním jeho oborem byla vyšší matematika a geometrie. Se zvláštní
zálibou zabýval se již od svých studií universitních a technických vyšší
geodésií a kartografií. Koncem let padeslitých minulého století navštěvoval
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navítleňskó technice přednášky o geodésii a sférické astronomii u prof.
Herra. Teprve na odpočinku věnoval se intensivněji těmto oborum a uve-
řejnil řadu po.iednrlní v různých odborných časopisech. Obíral se dílem
Gaussovým "lJntersuchungen uber Gegenstanile der hoheren Geodli.sie",
uspohídal nové jich vydání v roce ]910 ve sbírce "O_twalds Klassiker"
čís. 177. Rok na to vydal nově v téže sbírce čís. 1fl4 spis Goldnerův "Theorie
der Landellvermessung". K oběma přičinil své pozmímky. PJoíznivé přijetí
těchto spisu povzbudilo ho k soustavnému zpracování obsáhlé l·\tky ve
spisu: "Die mathematischen Grundlagen der Landp-!,aufnuhme und Karto-
graphie des Erdsphiiroids", jejž vydal u Wittwera ve Stuttgariě 1913. V tomto
díle je pro geodety zvHště zajlmavé doplnění Gaussovy tbeorie o počítání
geodetických měi'ení na zemském elipsoidu použitím t. zv. zobrazení
z elipsoidu na kouli a z ní na rovinu. Tuto theorii právě Frischauf velmi
zjednodušil a upravil pro praxi.

Frischauf pracoval za války na rozšíření svého díla, jež vyšlo pak
v rOce 1919 pod titulem: "Beitrage ZUl' Landesaufnahme und Kartographie
des Erdsphii.roids" (u Teubnera v Lipsku). V tomto obohatil hlavně
kartografii.

Veškeré dosud známé práce stal'ších autorů kriticky prozkoumal
a uzavřel mnohe dosud neujasněné kapitoly.

V čilém styku písemném byl Frischuuf s prof. Kriigerem z geode-
tického ústavu v Postupimi, který vysoce cenil jeho práci.

Jak z korespondence vysvítá, nazýval Kriil;er "Beitriige" spolu
s "Grundlagen" "nejmilejším svým dítětem" a přál Sl, aby Frischauf spojil
obě díla v jeden celek a vydal; on tak učinil, k vydání všalt nedošlo.

Kritický duch Frischaufův přivedl ho také do styku písemného
g vhldním radou Antonínem Tichým, nedávno zemi·elým. Výs]pdkem toboto
styku bylo pojednání o kosočtverečné metodě Tichého pro měl'ení r,ákladen,
uveřejněné v "Zeitschr. f. VermeJ:\" 19]9, kdež se o ní vyslovil přďznivě.

Dodatečně dlužno uvésti, že v roce 1922 vydal také znovu "Grundri~
der theoretischen Astronomie und der Geschicbte der Planetentheorien"
(3. vyd. v Lipsku 1922).

Spisy jeho zustanou geodetu pro svou hloubku nevyčerpatelným
pramenem nových podnětfi. Geodesie v něm ztrácí učen('e znameni-
tého. R. Hanák.

Oprávnění k používání názvu "Inženýr" nabyli kolE'll;ové:
Bažant Eduard v Rožmberku, Bezděka Karel v Praze, Bo!art Jlln v Roud-
nici n. L., Bosanyi Rudolf v Hrně, Dvořák Bedřich ve Frenštrltě, Housar
Stanislav v Milevsku, Hykyš Josef v Vh. Hradišti, Jogl Jaroslav v ées.
Třebové, Kadečka Eduard v Rychnově n. Kn., Kadlec Bohuslav v B'·ati.
slavě, Kriegler Frant. v Chlumci n. C., Melichar FJ'ant. v Praze, Nekvasil
Frant. v Dh. Hradišti, Novotný Ant. v Mostě, Papakv Julius v Hrně, Papež
Václav v PJaze, Paschke Julius v Teplicích-S9nově, Srůtek Hugo v Hradci
Králové a 8těpán František v Mor. Buděiovicích.

Ve statu úředníků evidence katastru jmenováni: Bedřich Augst
a Jos. Cibulka měl:-'adjunktem, Ervín Kellcr a Bruno Melchar měř. konii-
sařem a Ing. Rud. Lovy měl,. vrch. komisařem.

Ve státním pozemkovém úřadě: měř. asistenty: Lad. Starý a Jos.
Svoboda; měř. adiunhty: Jar. Petrlík, Boh. Vrtal a Ervín Litschmann;
měř. vrch. kom. Frant. Havlík a Ferd. Bauer.

U státních drah: Vác. Mařík měř. komisařem.
Nov(. civilnf geometři: Prof. Dr.'lng. Fr/mt. éechura, Příbram,

Ing. Oskar Símko, Zl. Moravce, Ing. Marek Tábor, Hlohovec, Ing. Jan Janě,
Hradec Králové Raimund Kr'enek pro soudní okres Konice, ..QedřichMayer,
Olomouc, Prof. Ing. Dr. Rudolf Haša, Brno, Jan Nekola, Ces. Krumlov,
Alex. Steuer, Rosvigov, Mila Rapoš, Trnava, Frant. Halma pro soudní
okres Bučovíce a Ant. Petru, Vyškov.

Autorisace se vzdali: Ing. JOR.Petrák, Praha, Ing. Ign~.t Sllndtner,
Neratovice, Adolf Miinzberger, TepHce-Šanov, Ing. Karel PaJlasek, Mi-
kulov, Ing. Jos. Klejna, Brno a Dr. }<'r.Angerholzer, Jindi·ichovice.

Zemřeli: Ferd. Pál, civ. geom. v Bratislavě a Václav Stach, civ.
geom. ve Vrchlabí.

Za redakci zodpovidá Ing. Jos. Rližička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zememěřičii v Praze.
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