
v BRNĚ, 1. ledna 1927.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHí8
ČHSOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČU.

Zahajujeme XV. ročník Zeměměřiekého Vf'stllíku a vzp:o-
mínáme výsledků prací v minulém roce: Určité úspěchy snad
nám přinesl, ale řešení zásadních, velkých vĚcí zl"lstalo ne-
provedeno.

Zákonem získávají koloegové úředníci - ne však důstoj-
níci-zeměměřici - část práv, kte,rá jim v roce HH4 byla odňata,
služehní prag"matikou. Byla,-li rakouská služební pragmatika
bezohledn~)U, tím trpčeji pociťujeme, ž,e oklešťování zbyl)'ch
práv v Ce~skoslovenské republice postupovalo a vyvrcholilo
v textu prvního návrhu pla,tového zákona, který s,estavovali
tři vysocí úr·edníci za, účasti právníka, z ministerstva financí.
Uvážíme-li, že služební pragmatika, poškodila v prvé řadě české
vysokoškolsky vzdělané zeměměřič8, bude zatěžkací zkouškou
s y st e m i s a,c ,0' míst, která, teprve ukáže, zda zákon bude
opravdu, pomĚrným získem pro mladší měřické veřejné úředníky
vzhledem na ostatní kat,egorie', a,však co starší kolegové ztratili,
již nenahudou, Tep,rve systemisa,ce bude dokumentem toho,
joes.tliministerstvo financí zhodnocuje těžkou práci svých země-
měřiči't a zda, hodlá připoutati i dorost do svých služeb, aby
mohly býti lychleji řešeny úkoly, které jsou krajně naléhavé na
Slovensku a Podka,rpatské Rusi.

Připra,vovaný zákon o úřed. autor. c i v i In í c h tec h-
nic í c h dosud nebyl předložen pa.rlamentu a znění jeho ne-
nasvědčuje, že by přepracováním návrhu byla zabezpečena
civilním zeměměřičům dosavadní práva,. Snahy kulturních inže-
nýrů, směřl'dící k záboru prá,v zamčených našim kolegům, snahy
to vydupané poměry, jež zavedeny byly v úřadech pro agrární
operace, neustaly a dostává se jim neprá,y,em i podpory shora.

V poslední době překva,peny jsou na,še kruhy požadavkem,
cílícím za reorganisací nedávno urychleně reformovaného studia
kulturně-inženýrského, jakož i úsilím .za reformu studia, inženýr-
ství zemědělského, aby absolventi zemědělského inženýrství
získali oprá.vnění pro práce meliorační, komasační a katastrální.

Připravené osnovy zákona s c ,elov a c í h o a, o civ. tech-
nicích -- byly-li by přijaty v dosavadním znění - znamenají
poškození našeho stavu celého a civilních zeměměřičů zvláště;
pro slovenské kolegy byly by přímo pohroIÍlOu. Návrh zákona
o ta r i f 0' Coh civ. techniků nebyl dosud schválen. Návrh zákona
měř i c k é ho není dosud definitivně propracován ,: ani r e-
for ID a s t u d i a zem ě ID ě ř i c k é h o nebyla vyřízena.
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, .Mezikolegy, zvláště německými, šíří se zprávy o existenci
návrhu zákona, jímž budou zrušeny dvouleté kursy za sou-
časnél:w zřízení tří 1e t ,éh o odd ě 1.ení zeměměřického inže-
nýrství v Brně na ohou te'chnikách a v Praze pouze na českém
vysokém učení technickém. Jsou"li zprávy ty pravdivé, pak
vidíme ja.sně, že' Československá republika musila čekati, a,ž
čs. minis,terstvoškol:ství a národní osvěty bude moci opsati
mkouský vzor, vnuc,ený drem Klingatschem. (Kdy se dozvíme
jméno českého Klinga-tscne?) Takovýto návrh up ř e I by všem
čs. spolkům praktických zeměměřičů vliv na způsob provádění
studijní mformy a naprosto by i g nor o val pevné sk'tnovisko
českých akademických učitelů, kteří usilují dle současného stavn
věd geode,tických řádně čs. zeměměřiče vzdělati. Také doku-
ment pro čs. ministerstvo školství a národní osvěty!

Zdá se, že jedním z důvodů k postupu proti dokonalé
studijní reformě jest o b a v a před rozmachem a pokrokem
os. zeměměřictví. Zdržování úpravy našeho studia a neprovádění
přeměny kursů na ětyřletý odbor ilustruje obavy, aby země-
měřič jako plnoprávný nezaujal ono místo v technické rodině,
které již má i v jihoslovanské cizině. Zrovnoprávnění je od-
da.lováno tkalci tajných a neveřejných nitek a kombinuje se
stanoviskem: když kulturní inženýrství proděláva.Io za staré
vlády metamorfosu ze tříle,tých kursů na čty1'lety a nakonec
čtyř a půlletý odbor, mohla by Československá republika snad
b}'ti ke geometrům blahovolnější? .Másnad najednou reformovat
kursy na čtyřletý odbor, když může čs. ministerstvo pohodlně
opsa,ti zpomalovací postup ve vzorech rakouských? Nám přece
v Československé r,epublice nemůže býti balkánská, ba ani švý-
carská osmrisemes,trová reforma studia zeměměřického vzorem,
nám jen Rakousko je vzorem nejzářnějším . .Můž,ese pro české
zeměměřictví v Československé republice učiniti více než Vídeň
učinila již roku 1924 pro rakouské?

Čs. minister}ltvo školství a národní osvětv chce míti také
v budoucnu trochu reformní práce, kterou si musí referent
ušetřiti, neboť jen tak hude se stále ně'co díti, budou intervence,
budou se psáti a tisknouti referáty, jak obtížné problémy se
řeší. Vid'lme jasně vzory: Dvouletý běh obchodních věd pro-
měněn byl roku 1920 na tří1etou vysokou školu obchodní a již
letos, 1926, na jaře byl parlamentu předložen důmyslně odůvod-
něný návrh na rozšíření ze tří let na čtyři léta,. Taikto bude míti
zabezpečenu práci referent ještě až do pensionování. Dnes při-
pravuj,e reformu zeměměřickou na tři léta, za· nějakou dobu
phpraví.~a čtyři léta, a podobně to půjde s pojistnou technikou.

Psát konkretně o jednotlivos,tech zmíněného návrhu nelze,
neboť nemáme ani přesný jeho text, ani dllvodovoul zprávu,
která podle zvyku poučí poslance o tom, proč v Československé
republice nelze vzíti zřetel na stanovisko celého stavu země-
měřického, nýbrž na současný vzor rakouský, který možno lehce
i zhoršiti.

Je teď na organisaci našich spolků, odboček a skupin, aby
opa,třili si text předlohy od poslanců svých stran, abychom
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na,pjaH síly a dosáhli vlivem poslancll změny předlohy ze tří let
na čtyři léta. Do prá.ce v novém roce 1927 pro pokrok vědy
geodetické, pro úpravu studia a pro vědečtějši výchovu našeho
dorostu z,eměměřického! J. Rllžička.

Vyrovnání úblů měfenýd> ve všed> kombinacíd>.
(Připad pevně daného úhlu.)

Dr. B. Kladivo.

1. Označime přesné hodnoty úhlů BlSB, (i= 2,3, s)
U2+X2, ua+xa' •••.•••..••...• Us-l+Xs-l' us; Ui je přibližná
hodnota úhlu BlSBi (i= 2,3, .... s -1), Xi (i = 2,3, .... s --1)
jsou hledané opravy, Us je daný pevný úhel BlSBs• - Přesné
hodnoty jednotlivých měřených úhlů budou:
U2+X:Jl Ua + Xa, • • • • • •• US-l +Xs-l,
Ua-U9+X3-X2, ••.••.• Us-l-U2+Xs~1-X2' Us-U2-X2,

Us-l-Us-2 +Xs-l-Xs-2, Us-US-2-Xs-2,
Us-Us-l-Xs-l'

Nechť jsou úhly BlSBi a úhly B,SBs (i=2, 3, ... s-l)
měřeny 21h krát, ostatni úhly 2P2 krát. Označime-li jednotlivé
hodnoty naměřené pro úhel BkSBt značkou Ut- Uk+ k, 1, jsou

y. d 2 (.2) ěY , + [k, 1] ( . [k, 1]) dstre y z Pl '[J2 m rem: UZ-Uk ~, UZ-Uk-j-~, te y
Pl P2

pro jednotlivé úhly:
[1,2J . [1,3J

U2 + -2-' Ua +-2-' ..
'[JI lh

[2,3]
US-U2 +-2-' .. ,

'P2

, [l,s-l]
US-l -j- 2 "

Pl
: [2, s-lJ " [2, sl

tt,'_l - U21 2p2 ' Us - U2 -j- 2Pl'

_ [S-2,8-1] _ [8--2, sJ
Vs-2, s-I - Xs-l - Xs-2 - 2 ' Vs-2, s - - XS-2 - 2' ,. P2 . '[JI

_ [s-l, sJ
Vs-I' s - - Xs-l - 2 ., . VI ' .;o

Zvolíme·li váhu jednoho měřeného směru rovnou 1, je váha
středu [k

2
, 1J, ([k

2
', 1]) rQvna Pl, (P2)' - Podle metody nejmenších

,Pl .' P2
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čtvercfJ mají vyrovnané hodnoty neznámých X2, Xs, .••. XS-1 činiti
minimem součet,

f1=P1 V12
, 2 +P1 V12, s+ +P1 V12, s-I

+P2 V22, s+ +P2 172
2
, s-I + })1 V22

, .•

+P2 V2s_2, s-I +P1 V2S_2,.
+Pí V2s_t"

Anulujeme-li poloviční derivace součtu (1 podle jednotlivých
neznámých, plynou tyto normálné rovnice (2):

(2p1 + (s- 3)P2)X2-P2XS-·· < -P2Xs-1

=~{[1,2J-[2,31-······ -[2,s-1]-[2,s]}= i,
-P2XI + (2p1 + (s- 3)P2)XS-·· ,-P2Xs-1

=Hll,3] + [2,3J- - (3,s---11- [3, s])= ~'

-PsX2-1)2Xs-,,' +(2p1 + (S-3)P2)XS-l

=HI1,s-l]+ [2,s-1/+ ... + [s-2~ s-I] -[s -1,sn=os21•
Hodnoty 0i vypočteme snadno v následujícim schematu:

I 1 I 2
1

3 I s-I I 8

1 [1,2]
f13]

I (1,s-l] .............
2 -[1,2J [2,3] [2,s-1] [2,s]
3 -[1,3J -l2,3]

I
1 [3,s-l] [3,s]

s-1 -[l,s-l] -[2,s-1] - [3,s~1]
,

[s-'l,sJI ,,
s -[2,s] -[3,s] ............ 1,-[s-l,s]

°1 °2 0:1 i Os-1 Os
I

Vyplníme toto schéma čísly [k, 1]; součet čísel v sloupci na-
depsaném i je roven Oi' Podle významu veličin Oi je paťI'no, že

01+ 02 + ....+ Os~l+ o. =0.
~ečteme-li rovnice (2), plyne

2pIX2 + 2p1XS + ...+2p1XS-1
J (+. , ) '01 + Os

="1 02 03+ ...T.Os-1 = - 2 '

tedy P2X2 + )JsXs + ... +P2X.-1 =- :~(01 + o;).

Přičteme-li tuto ro'V'i1icik prvni z rovnic (2), bude

02 - tlí (01+Os)
(2Pl + (s- 2) P2) X2= <!.2~- -4P2(01+ 08), tedy Xj 4 ]:~ 2) .

P1Pt -j-s- Ps
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o· _P2 (Ol-+- o ), 2p1 .•
4p1+ 2(s-2)P2 .

Váha v Xi vyrovnané hodnoty Xi dá se určiti buď z váhových
:rovnic nebo přímo ze vzorce (3). - Váhové rovnice pro nezná-
mou X2 jsou (4)

(2p1+(s-3)p:1)X2-P2XS- ••••• -P2X.'-1=1,
-P2X2+(2p1+(s-3)p:J)Xs- ..•.. -P2X.-1=O,

:- X.-1) = 1,
'X P2-rP2 .-1=2'-'

P1
Přičteme-li tuto rovnici k prvni z rovnic (4), bude

1 )12_

'2 '( ,2' ) X' 1 P2 X 21)1
,,-}JI T S - ) P2 2= -2' 2= 2 ( 2)P1 P1--;- s- P2

1 211t(1+ (S-2)[2)
Váha v X2 vyrovnané opravy X2 je X= P1 .

2 1+~
2p1

-1)2 X2 - P2 Xs - •.•..

Sečtenim plyne
:l11t (X2 + Xn + .

tedy P2 X2 -+- P2 Xs + .

Stejně pro všechny ostatni opravy.

Vzorec (3) lze psáti takto: (4p1 + 2 (s - 2) P2) Xi
= {[I, i]+ [2, i] -+- .... + [i- - 1, i] - [i, i+ 1] - ... : ._- [i, sJ}
- ~~1 {[2,s I+ [3, s] + + [i, s] + + [s -1, s] - [1,2]

-(1, ~I- -[1, i] - - [1,s-I]}

=~l + i~J[1,i]- (1+ :;J [i,s] + [2, i] + .... + li- 1, i]
--Ii, i + 1J - .... -- [i, s-I]-.r {[2,sJ + [3, s] + .... + [i -1, s] -+- li + 1, s] + ....~11t+ [s-1,s]-[1,2]- .•. -[1,i-1]- [l,i+ 1]- ... -[l,s-lJ}.

Je-li středni chyba jednoho měřeného směru rovna /lI (středni
ebyba pro váhu rovnou 1), je středni chyba součtů [1, i], [i, sJ,
(i=2, 3, .. , s-I) rovna 2/l1 VP1, středni chyba ostatnich součtů
rovna 2!'-1 VP2' Středni chyba výsledku Xi bude tedy

/
'2 .,

!'-1 V (1 ' P2) 8 '4 ( 3)' 8 ( . 3) 112"
.j '2 ( 2)' "I 2-- P1I' P2 S - -r Pt s - ~ :1 ••~I' s- ~'~ . ~~

Výraz pod odmocninou lze psáti takto:

2(41)1 + 2p2 (s -1) +~:(s- 2») =411t (1+ (S-2)I;J(2 +~) .
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Střední chyba vyrovnané hodnoty Xi bude

:p, (,+ ;'-2) {;;)Vp, (1+(s-2)~,) (2+~)/-~+)Js
~ '" \ ;;; (1+ (s2}>'2) :ff;,)

Odtud plyne váha v Xi vyrovnané hodnoty Xi jako dříve

2Pl (1+ (s - 2)~~;J
'/) :,vi=- ..--.--------- .

l+P...!.
2Pl

Je patrno: ať >jsou 1)1, Ps jakákoli kladná, celá čísla, vede-
vyrovnání v uvažovaném případě ke skupině vyrovnaných úhltl
BISBs=u~+X2' B1SBs=us+xs,··· BISBs-l=Us-l +XS-l, (6)

21h(1 + (s - 2)i;J
které mají stejnou váhu, rovnou ---------

1-r- )Js
2pl

Sk.upinu úhlů (6) lze nahraditi skupinou směrů
SB1··· .0°, SBs". 'Us+ Xa'..... SBs-1 .... lts-l +Xs-1, neQo.

P2~(Ol + 08)
SB 00 I ~Pl Sl

1" T , J2···U2
. 4Pl (1+ (s-2) :;J 4Pl (1+(s-2)~}

SB . OS-1
••• s-I·' .'lt8-1 T-------· ,

4Pl (1+(s-2)§~J
při čemž váha jednotlivých směrů je rovna dvojnásobné váze vy-

41h (1+ (s~ 2) ~)

l+P~
2Pl

Ať jsou tedy Pl, P2 jakákoli kladná, celá čísla, dojdeme vy-
rovnáním v uvažovaném případě k Jednoduché skupině směrů (7)
stejné váhy. S tohoto stanoviska jsou všechny možné dvojice.čísel
Pl, pj rovnocenné1). V dalším ukážeme, že s jiných hledisek všechny
možné dvojice čísel Pl, P2 rovnocenné nejsou.

i) S tohoto st,a[);OIViskaje tedy lihostejné, voHme-li Pi, P2 se Sohrei-

berem tak, že!!J. = 2, nebo ;pod,le návrhu Ben6Šolva tak, že P2 = l.-
P, Pt

(SchI'eiiber: Ober dJie Anooonung von Horizonta,lwilllkelbeobachtungen
8Iuf (fur Stl,lti'on. Z. f. Vermessungswesen 1878, str. 217. -'--- št. ka.p.
L. BenElš: O vyr-orvnání úhlu měřených ve v,šech kombinacích. Výroční
zpráva 'česlk:oslovenského viogenského zeměpisného ústa:vu za rok 1921,
str. 49 a.ž55.) Šit. k alp. 'Bcneš došel v citovanó práei k výsledku, žo·
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, 2. Abychom l;llohliposouditi předně účelnost jednotlivých mož-
ných případů, potřebujeme srovnati počet úhlů, které třeba změřiti
k docilení výsledku určité váhy. V uvažovaném obecném případě
je počet měřených úhlů

4 (s - 2)Pt + (s ~ 2) ,(s - 3) P2 ----::2 (s '-- 2)P1 (2 + (s - 3) i;J .
Protože váha výsledného směru je v tom případě

4pt (1+ (s-2)~)

1 I P2
{ 2p1

připadá na jeden měřený úhel váha

2 (1+ (s - 2) lI!-) 4 (2T (s - 2) J!p~1)
_________ 2_P_1_____ ,___ (8)

(s -- 2) (1 +~) (2 --i- (s -3) P2_) (8-2) (2 +P2) (4+(8 -,-3)P2)
2p1 2p1 Pt Pt

Pro 8= 3 jsou měřené úhly B1SB2, B2SBa, váha výsledného
směru je 4p1, počet měřených úhlů také 4P1, na jeden měřený
úhel připadá váha 1. Pro 8> 3 závisí váha připadající na jeden

měřený úhel na poměru P2. První derivace výrazu (8) podle P2 je
~ ~

(8-3) {(8-2) (P2) 2 +4P2_4}
__ ~ P1 P1 .

8-2 --(2+~:r. (4-r-(8-3)~r

Kořeny rovnice (8 -- 2) (~) 2 + 4 P2 _ 4= O (9)
P1 P1

jsou }J2 =_2_{ -1+ť8-1}.
P1 s- 2 -

Pro hodnoty, které činí první derivaci výrazu (8) rovnou nule,má druhá

derivace totéž znamení jako - (2(8-2)~ + 4). Nastává tedy pro

P2 2 { 1 ';-1 } .. P2 2 I l' "--I}-=--2 - - yS- mInimum, pro -=--2'- T yS-~ s- ~ 8-

ma.;imum výrazu (8). Pro hodnoty ~ mezi oběma kořeny je první
P1

derivace výrazu (8) kladná, výraz tedy roste s rostoucím~, pro
P1

hodnoty P.2 větší než kladný kořen je první derivace výrazu (8)
P1

"z}l'ŮSohměi'ení a vyrovnání, nwznllJčený Schreibrem, prol st:anOivisk,a
s pevně daným ;úhlem, není nij1ak oduvodl11ěn a není s matematiokého
st'aDoviska správný". Oduvlodněni toihoto iÚSurllkuvidí autor 'V' tom, že
Vláhy vy'rovnanýoh úhlů (6) podlle jeho výpootu nejsou stejné. Jak viděti
zpředleMého, není citovaný úsuďJek sprá,vný. - Vzorce, jež' pro vy-
NliVnané, úhly sestavil št. kalP. Beneš pro případ jím na,vržený, ne-
vyhoV'ují po'žiadavku: metody nejmenších čtverců.
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záporná, výraz s rostoucím i klesá. Je viděti, že bude nejúčelnější

voliti poměr ~: blízko kladného kořenu rovnice (9). Pro s = 4,5,
6, 7, 8 je kladný kořen rovnice (9) po řadě + 0'732, + 0667,+ 0'618, + 0'580, -+- 0'549. Příslušné maximu.m vá4y připada-
'f ' ' d ěV

" hl' 2 (s - 2) d ' áI 'J CI na Je en 19. reny u e Jest-(---- ,_ 2' ta y maXim Ul
s-3+vs-1)

váhy připadající na jedep měřený úhel jsou pro s = 4, 5, 6, 7, 8
v dV 1 1 1 1 1

po ra e 1'866' 2'667' 3'427' 4'160' 4'871 (Ookončeni příště.)

o neúplném mapovém operátu na Slovensku.
Ing. Josef O ing I' o Š.

úVQd.
! Slovenský kataslr ,až pod,nes má pro některé !~bce výhradně jen

ma.pový operM, který je neúplným a dnešním účelům napr,osto ne-
y,yhov,ujícim; tento neúplný ,olpe,rát, který je různého druhu a z různý oh
dob, nazývá se spo,lečným jménem:

"m ,a;p y k o n k Tet uá, I ní".
Pro por'OIZumění j.ak ,poVlahy tak í struktury tohoto 'operátu je lmtno
nastíniti předem počátky !lil výv,oj hýV1alého uherského k,a.tastru d'aně
pozemk,olv,é a to se zi'eteleml jen .rua jeho malPový operM.

PočMky ka,tastru daně pozemkové na. iÚzemí bývalého. UheTska
sahají (pokud to lze 'pifO'ZliJtímzjistití) dio prvé 'poJ.ovice XIV. století.
Od té do!>yaž do polovice XIX. stol. netvvJří klttastr daně pozemkové jako
talkový nÍi1~dlYa nilkde s'amost~néhol' zařízení, neboť dlaň pozemková
byla-listauovena, nebyla vyměřena ipodle veliJkosti (:ploohy) :pozemkŮi;
vyměřov,ání a pí'edipísová>ní podle výměry mohlo přijíti v 'Úvahu teprve
ke konci XVIII. a p()lč'IÍ,tkemXIX. století, t. j. v <!Ioibě,kdy m,ady, OIbce,
korporace a jednOltHveiz.ačaJi. ~iž podlle V2loru .k~tastru Teresiá>nsko-
J,osefinského, za,vedeného v bývalém R.akousku, pořizovatí sí souvislé
ma.py pozemků.

Úpr.a.va daně pozemkové, jejíž základem hyl ji:ž ,operát ma'po:vý,
zalČíná se teprve Tokem 1849, kdy byl 2laveden "stabilní ,katastr", resp.
rokem 1850, kd,y hyloz1avedeno talk zv'ané "provisorÍllill dJa,ňorvé", jehož
zásadami se pak řídí všechny p02ldější úpl'a;y,y daJňové.

PřihUžíme-H k vývoji k,atast.ru daně }>ozemk1ové jen podle stavu
operátu mapového, můž,eme jeho rozvoj ro,zvrhnouti na ,divě 'hlavní
období, ru ,to:

1. dobu, kdy vyměřování 11 vybírání daní vůbec ,a také daně
po,zemk'ové vykonávalo se bez upotřebení ,operátu m~poV'ého ft která
z,ah1'Iluje dlalší období: ;

a) od roku 1342 do 1592, kdiy v pl:atnosti byly tak zvané "Lucrum
Camel'ae"a, "Subsid-ium",

b) od: r'OkU 1593 do 1714, ,kdy 'bylo v pla1tnosti ta,k 2lv,ané "Su1Jsidio",
c) {lid wku 1715 db 1721, kdy bylo v pla:tnosti tak zvané "Oontri-

huti.o", a
. . d) od! roku 1722 do 1848, kdy znovu byly upla,tněny zásady
,.J8u1Jsidiai"1);
. 2. d,~hu, kdy 'poze1p!k,ová qJaú byla již oddělena 04: q,aní jiných a
byla vy.wěřqvilna i vybírma podle diat mapovýoh q.perát;Ů a zahrnJl.je
v SOIq.ětato ,období:

1) Viz člá.nek Ing. Oingrd5e v ZeměměřiČSikém Věstníku, flOIČnikXI,
čís. 1 a 2 z ,!'Oku 1923; "St,ručný vývoj katastru daně pozemko'vé na
Slovensku, jC'ho hodnota a, dnešní stlW."
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a) od mim 1849 ;d,o 1875, kdy byl ji:ž :lJa:veclen"sta.bHní knta,s,tr",
~V!Šak vym~i'ování l1J vybírání daně pozemkolV'é vykonával<o se jen p'odle
operátů "dlJ,ňovooo iProrvÍsoría", sesta.wnýeh v ro~e 1849 ':W 1855,

b) od roku 1875 d,o 1883, V' kteréžto době byly částei'lněv:yJhotoveny
'lJiperáty "stabilního ka.ta,stru" podle ·zák. čl'án,ku VII. z roku 1875, ,aIVšak
vybírání dooě v)'ikoná.valo se j~edin,a,kpodle dla,tOlperátú nových, je<lmak
ještě podle dat operátů "daňo'vého 1lrrOlvisoria,",

c) oc~ roku 1883 a,ž podtnes, kdy k,atastr daně pOlzemkoV'é,byl de-
finiti'vuě uspo!i"ádán, jeho vedení v řádné evídencí. vlyk,onávaJo se podle
zák. článek XXII. z roku 1885 (příslušná instr. mí.níst. financí, cís,
45.055/85), jeho písemní o'perM byl zrevi<fuvána opraIV,en podle zárk.
čI. V. z wku 1909 ('Pfíslůšná instr. minist. financi čís. 53.501/19(9) a
neúplný mapo~ operát byl podrobným měřením postupně (Loplňován.

Pominuvše různé způsoby úpravy diaňové a, .pozemkové zvláiště,
které spadlají do o.bd!obí uvedenéh,o, pod 1., přihlédin:eme jen k obdob!
druhému, kteréž budeme sledovati po stránoo technické jen potud, pOlkud!
tato vY'kazuje malpový operát, odchylný lod ,o,perátu podrobnéhor měření;
t01to ,období za,čináJ se "stllibUním kata.strem".

I. Konkretuální mapy daňového provisoria,.
"Stabilni kat,astr" Vi bývalém Uhersku byl zaveden dsaiským pa.-

tentemz 20. a 31. října 1849.
POlllěvllJdiŽsta,oj.Jní katastr měl býti zák},adem pl'O trv,alou úpravu

daně pOlzemkové, hylo nutno, ,ahy spočíval na katast,rálních mapOOh. vy-
hoto",!enýeh podle výsledkú podroblllého měření. opfeného O' 'p,řesnou
tríangulací.

IPodroblllé měření t,a,k rozsáhlého území nemohlo býti přir,o,zeně
vyko,náno v krátké diobě, ,a proto hylo' na, pí'echodlllou dohu pov'oleno
eís1fs:kým patentem 'ze 4. hřezna 1850 tak zvané "daňové provisorium".

Účelem provisorí.a hylo sesta,viti v idolbě pOrkudi mOIŽllonejkratší
tak,()vý k,atastrální ,operát, aby každý majitel poz:emrku platil z něho
daň podle skutečné držby té které kultury, podle její plodnosti a ryzího
výtěžku, čt aspoň přibližně podile její skutečné výměry.

Takt,Cl sest1a,vený ka,t,astrální olperát měl býti pr,orvísorním základem
pr'o ,dJaňový vtměr tak daouho, diorkud by nebyly vyhotoveny podrobné
mapy katastralní a podle nioh pak příslUJŠný písemní o,perát ka-tast'ru
st~bia'llího.

K sest,a,vení operátú "daňového, pTovisOil'ia" byl'o, pí'ik,ročeno v: ;ro'ce
1850 ,a dohotoveny byly v roce 1855, načež hned! následJujíciho To'ku bylo
zača,to s měřením dlet,ruilním.

Hlavní orperáty provisoría d!aň,()vého hyly tyto:
1. popis obecních hr,a,nic každé daňové (katastrální) obce,
2. soupis vlšech honů na území obce a, zá,roveň ta!ké všech kultur

(pa,rcel) 'V' kaJž,dlémihonu se illJllJléZllJjící<lh,
3. seznlliID všech stupňů plodno,sti a výpočet ryzího r,oiČJlíholvý-

těžku (klasifí.k,ace pozemků) všech kultur (parcel) VIoolé ,olbd, .
4. prřiMá.vací anebo základní Jmiha, která obsaholVala jména "\1šech

mllJjítelů jedlnotli'Vých kultur (parcel) 'V každém honě s udáním tříd,
nlOlŠnýehvýměr, ryzího výtě.žku a, s číselným (topo~ra.fíekým)olzJnač,ením
fua,ždló jednotlilVié kultury li),a

5. ,a.beoodinísezn,amvšech majítoelú v oooi, v němž byly uvedeny
všechny jejich pozemky rv jednoltl'ilvých honecih se nalézající, s udáním
t'OIpo~rafických čísel ,a,kultur, j,ak bylyolznačeny a zapsány VI přiznávací
čili zákl&liní knize. Sestalv'ení ll:vedooých Z(Ie operátú spllJd1alodo púsob~
ností 'Zlvláštních odiharclJnýchkomisí. usta.novených podle instrukce, vy-
dané k cisaí'skému pa,tentu.

2) Ničím nehyl d10sudiIpotVlrzen názor. že by 'byly Zlár,oveň vyhOl'?,"
veny aspoň pHblimé náčrty Vlšech jed'notlivýeh .parcel v honě. &lUplS
pllJrcel vy,koual se asi, tak, že odhadlní komisal', jdia.,od parcely k parcele,
zjistil pti k,a,ždJéparcele I1.lajítele, kulturu, přihližnol1 výměru a každé
z nich dal pa,k ppřadové(tIOlpog;raďické) čísl,o, počínade vOOJyjedničkou.
Tent,O!náJZor potvrzuje tOl'okolnost, že tehdejší předpisy o náčrtech se
nezmiňuj,ía SDOPynáěrtú nebyly d,osu(~nikd'e nalezeny.
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Pominuvše i zde postup praci pH sesta,vování operátů uvedených
po& 1. ,alž 5., Ikterýžt'O postup, mimochodem řečeno, byl zá.kladem V'šech
pozdětších 'Úpr,av, daně pozemk()IVév bývalém Uhersku, přihl-Mneme ten
k toinu, jakým ~působem byly tehdy ustanoveny ploooy. jednotlivých
parcel 'zdaněných i nezdlaměnýcih.

l.l':t'Čení'Ploch rvyk,oná,v,a,lose nejprve na základě od,hadu místních
dJUvěrnUtů ,a, t,o podle výměr místníeh, které pak byly provedeny na
míru dohlOralkouskou 3) .

.Pom~Vladž-byl te1lJto ,00dJhadnepř'esným, byl Zlkontrolováin pom-od
rů~ných lbapoVých 'pomůcek la vyrovnán na ploehuceléobce. Kromě
ma'P ,Podir;()bných (v případlě, že byly již vyhotoveny), bylo k t>omu
upoltřebenot

a) vyptljčenýeh map, které byly useho,vány u jiných úřadú (mapy
.komasalční, meliora,čnf, Qbooní 111 pod.) a to bez ohledu na to, v'ztahovaly-
li' se na oelou. oboo, anebo jen na jedlwtlivé celé hony.

Ploehy'Y'ykárzané mJ, vypůjčených ma'Páoh byly přezkoušeny na
místě přild<ěleh1m zeměměřičem a po přÍlpade byly t.l1Jké,opraveny. Pře-
rIlkoušení VlztahOVialose jen na jednoduché zaměření celých hornú a vy-
lJučovalo měiieni jednotlivý'Ch pa,rcel. P;oiLle Výsledkú pře:z.koulŠení a
provedených vYl>očtů byly pak oprarveny plochy udiané diůvěrníky tak,
IlIby daly celk,OI>'\l)UpJoehu celého honu.

Z vy!piůjčenÝ<ilimaipových pomůoek byly vyhotQveny přesné k·opie,
které pl1Jkbyly pHpojeny k písemnímu operátru jako přílohy ma.poV'é a
Zlároveň také doklady pro k,ontrlo~u správnosti ust,anovenýoh ploch.
Chyběly-li plány lP'ro některé hony, byl vyz'várn při<d<ělenýzeměměřič,
a<by tyto celé hony nUirychlo zaměř'iI, vyhotovil ve zmenšeném měřítku
příslušné mapy a Ip'r1ovedlvýplOlčet ploch; mapy honú připojily se pak
k ostatnímu mapo~ému operMu (kopiím vypůjčenýeh map);

b) vypújčených m,a,p oid soukr,omníků (velkostatků, urhářů, jednot-
!iv·eú a pod.), u niChž byl z.aohován stejný postup jako. u ma.p uve-
dený1ch 'pod a);

c) v ohd-ch, ,kde ohyhěly map'y uvedjerné pod a)a b), anebo kde tyto
ma.py neh-yly upotřebitelnými (ná.sledkem poškození, chyhnosti ná,kresú
G pod.), vyho,tovil ;pHdelený zeměměřič ;přehledné ma.py ve zmenšeném
měřítku. Tyto mapy 'obsahovaly jen ob'Vlodyjeďnotlivýeh honú, stejných
kultu! Vi :honech 8, obvod! daňové ,ohCie.Pro, kontrolu ploch, udanýoh
důvěrníky anebo ma.jiteli jed!noWvých kultur (par<'Jel), byly k mapě
pNpojeny příslUŠll1éVýpočty ploch. Mrapy i výpo,čet ploch tVlOrřiIyip<řílohy
rpísemního operátu diruňového pr,ovisorita.

\':šeeruny tři druhy mapolvych o'perá.tú, uvedený,ch pod a), b) a c),
!které byly vyhotovehy'V' době .od roku 1850 ,až d·o roku 1855, jsou na.-
zvány společným 1Ihooem "konkretuální ma.py Ida{lového, pl'ovisoria".
Je samozřejIDo, že mapoVý ,operát nestejný.oh drrwhů map v jedné oooi
iJljehylv<ždy stejných měřítek (viz 'o'perát, uvedený pod a)a b) ); o urči-
tém měřítku lze mluviti jen u druhu map, uveďených pod c), jichž
měřjJt.ko pohybovalo se od! 1" = 100o (Mhů) (1: 7200) až do 1" = 400 o
(1 : 28.800). Měření v oiOOibyIo Oipřeno nejméně o tři trigonometrické
body a převAžně bylo lupotřebeno zpětného proHnáni měřickým stDilem.

3) Pro pl'ošnou
uiwrské jitro
pešťská měřice
,pt·e;špurg,ká.měř"iee
I ličn í ,po;k.os
jednodenní pokosová
za.hradní pok.OiS
čtvrtina za-hrOOIY
jedlnoliberní vinioo

·Pro produkty
k'belík
pest'ská měřice
prClŠpurská měřie,e
vědro (vIna)

míru byly tehdy jedJnotky:
=l200Hver.sáhd čili 3/4 dolnorak. jitra
= 800 ft " 1/,
= 5331/3 ft " 11a
=1200 " 3/4

luční úloha =1000 ,. 5/8
= 200 " 1/8
= 400 ,. 1/4
= 100 ft ,,11to

byly tyto kubické jednotky:== 2 iLoIIliorsk. měřicím
= 11/2 ,.

=·1 " "= 1 dolnorak. vědru a 40 pint (mázů).
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1. Na mapá~h taktozhotovenýoh jsou Ziobrazeny:
. al .vše~ht;y je~notlivé hony, vyskytující se VI ohci,. jejichž obyoo,y
JSou sllnýmloMaml anebo b,a,revně vyznóllčeny Iru které ;kromě slCNní:ho
označen~ (po.jmJe.nov,ání), n!Ul 'Pf. "Místní trať", "Humna:', ;,Sedlisk.a,"
a pod. JSou Ještě ,o'znalč:eny,a,mbskými (někdy t,ak,é římskými) číslwemi
1, 2, 3 atd.,

b)v ka!ždém ~ednotlivém honu j,sou hr10madně vyzna,čeny silnějšími
ča,rami po!zemky stejné pOVla;hy(kultltlrY, plochy neplodné) a isou ozna,-
čeny malými písmenami ,a, b, c atd. '

. ~old!le,~v~eného pod a) a b) je sta,v na, této mapě na pf. tento:
"Mlstni trat , Cl$. 1: a) - ztl\Ihra,dy,

b) - st.mv,ební ploohy,
c) - ul100 a náves ia,td.

"Humna", čís. 2,: a) - za,hr,a,dy,
b) - stalvéoní ploohy,
c) - role,
d) - >cesty atd.,
a) -,role,
b) - pastv1iny,
c) - louky,
d) - lesy at~.

2. K maJpe Je při,pojen "rprotokol o popisu pozemků" (Aufnahms-
protokoll), který ohsaihuj:e:

a) seznam vSech ,honů v obcit:a-k, jak za sebou následují s udáním
plloehy, aVBuk tak, 'ahy ihned bylo zřejmo, kolik připad,á v honě na k,aMý
druh kultury. Oznalč:ení honů a spo'lečnýoh ,kultur sou!Jl,a.sí soonačením
na mapě (viz př. uvedený pod 1. b) );

b) protokol je plošně uZól~řen a to nejenom pro jednotlivé kultury
a hony. leč záJroveň tak,é pr.c) eelou obec. Ně.kdy bývá také :pi"!i'I>ojen
výpočetní pro'tokol jednotlivýoh honů a v ni-ch 'se nalézajíeíeh kultur.

,Porlle tOlho je st,av v prot,Q1koluna př. tento':
"Místní traf", čís. 1: a) -zahrady

b) - stavební ploehy
c) - ulice ,a náves

"Humna", čís. 2,: a) -zahrady
b) - stavební plochy
c) - role
d) - cesty

1048 O sáhf\
885
1596
526
230

1354
428

11 k. j.
1 k. j.

II. StM"é konkretuální mapy sta.bilního katastru a mapy lPolokonkretuální.
JaJk t,o bylo již, uvedeno v části 1., bylo' k detailnímu měření

pt1kročeno teprve v roce 1856. Podle odhadu tehdejší vlády mělol býti
ďok,on1č'enoasi v rOlku 1869 a tímto rokem měla přestati 'působnost daňo-
vého provisoria a v pla1tnost měl,a vejíti, nO"IClÍJúpvava kat astru daně
po'Zemk'OIvé,ve které by se z.danění opíralo 'o přesnou výměru každého
jednotlivého pOlZlem'klu(kromě přesného .ryzího výtě~ku).

Očekáivání vlády se však nesplntilo. Podoroilméměření v roku 1869
nebylo ulwnčeno ó1 tak nezb)'7"wdonic jiného, nežli prodloužiti daňové
ilrovisori:ullIl a t,o zák čI. XXV. z roiku 1868 (Banko. 4. ;srpna 1868) do
31. prosince 1870, zák. čI. L. z roku 1870 (sa,nkc. 26. prosince 1870) do
konce roku 1871,záJk. čI. LVI. z 'roku 1871 (Banko. 23. prosin>Ce 1871)
do konoe roku 1872, zák. čI. XVI. z roku 1873 (sankc. 8. dubna 1873)
do konce ro.ku 1874 a Iposléze zák. čI. XXXVII. z roku 1874 (sálnkc.
19. prosince 1874) dIoko.nce ,r,oikn 1875, kterýržto rok byl určen jaiko
nejZlaJZŠímélZ pr,ol dokončení detailního měření.

Ale ani ta,to prodloltlžen] nepřinesla. kýženýeh výsledků .aipodrobné
měření ani tentokráte nebylo dokončeno 4).

Proto při měření ně.kterých ,ohcí ;použiily tehdejší technické úř.ady
(se svolením vlády) pra;xe, upiOtřebené ~iž pN měření\" době proviBOri.a

4)P!řiom)'" toho ví-z člá,nek Ing. Jos. Cingroše v Zemětn.ěřiČSikém
Věstnfjku, ročntk XI, lliís. 1 a 2z roku 1003: "Stručný ~V'oi katltStru
daně pozemkové na SIO'Vefisku, jehohodnOlt'81 .a dlnešní stav."
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dJaňoivého (viz odst. c) části I.) :li stejným z,púso'bem zhotovily pro ně
mapy v mě,htku rlmeniíeném 1" = 1()OO(1: 72(0) .aiž, do 1" = 400o
(1 : 2'8.800). VyhO'to'vení tě<lhto map spadá, do doby od 1'0;&11 1856 a,~ do
roku 1875ru ma,py .se w~ou: "St,alré konikre,tuálni maa>Y stabil:n~ho
'kata-stru. "

PoněVla.d~ byly tyto mapy vyJhotoveny stejným 7lPůsobem jako
mapy daňoiVého pr'o~is()lria, jsou stejně uspořádlány .a liší se' od nich
jen dobou,lOOy byly vyhotoveny.

Do tát,o dloby (od rO!ku 1856 do 1875) sp,a,dá také vyhotovení map
v měřítku 1" = 40 o (1: 2880), lk'te,ré Jsou čá;sltečně neúplné a patří
talké mezi "staré k,onkretuální mapy strubilního katastru".

Tyto mwpy vyskytují se v oooícll, v niohž bylo ,detaHní měření
odlo,ženo proto, ž,e pro určitá úzenú těchtol Qooí (hony, stejné drUJhy
kultur) bylru prodektována pro nejbližší dobu nějaká Úip,ra1v.adrž,by, jako:
l\lOmasace, meliolI1ace, parcelace, kolonisace ,aJ poidl.Řečené 'části území
byly z detailni·ho měření vylotuJČenya byly zaměřeny jen konkretuálně
(společně podle honů a kultur); detailní změření těchto částí a,ďo!plnění
mapy [)od.lo nového stavu bylo poneoháno nru dohu pozdější, při čemž
ve paooelním pro,tokole u příslušných pa,rcelníoh čísel bylo poz,na:rnenáno:
"změřeno .lmnkretuá.lně".

PO'llěvad~ se však lThIWlhdy-stalo, že později z projektované úp,ra,vy
úplně sešlo, nebyla ji,ž nikdy konkretuální lčást doplněna podI'obným
měřením lIJ t,aJk se stalo!,ž,e 'z té dohy přibyl nový d!I'fUhmap konkre-
tuálníoh st·abilniho lkatast.ru, t. j. "mapy poloikonkretuální".

i[)11llŽnopodotknouti, že konkretuálllli mapy stabHniho katastru
bylyvyhotweny jen [lď'o některé O'ooe, v nioihž det,ailní měření nebylo
možno z jakýchkoliv důvodů pcrovésti aneho jejIchž, kOllkretuální mapy
dlaň()~"éhoprmniso!ria nebyly již, 'IlJpotřebitelnými (poškození, ·četnézměny
a ,poidl.); jinak byly přeWtaty upotřebitelné ještě konkretuální mapy
daňového provisori:a.

Z uved~ného de p,a,trno, fLeani v 1',000. 1875 nebyl >'Jdej,eště úplný
a přesný o,pe-rát IIIaiP'0"'Ý,neboť se skládal:

a) ,z katastr·álních map det'ailníoh,
b) z katastrálníc~h map polokonkretuálnfclr,
c) z konkretuálni.ch map stabilního katastru a,
d) zpfevootý·ch map daňového prwisoriu:.

III. Reambulované konkretuální mapy:daňo'Vého provisoria, katastl'u
stabilního a nové konkretuální RIIltpy stabilního katastl'u.
Změněné poměry dTŽebnostní,četnézměny V1 kulturách a h1.u:vně

všaJk různé stupně Iplodlnosti a následkem toho také 'změnru ryziho vý-
těžku donuHlyzatím vládu, aby ika,tastr dlaně po'Z,emkové definitivně
upmvillli V důsled!ku toho byl v roc,e 1875 vydán zák. čI. VII. (sankc.
21. \března 1875), kterým bez ohledu ma! nedolk:ona,lý o'perát mapový byl
píseIIIllí operát oprlaven, připluidině nově vylrotorven a to pod1le zásad
stlaJbilního katastru ,a podle poměrů sho['a nazna,čených.

Nedokonalý operát Inal}Jový byl pouze přez.k'oušen, v pi'ípadě
potřeby opraven aJIIObojen teohllicky upraJVen.

Opr:avení .sta.réhol,případně vyih·otovení novéh{)l písemního! operátu
a tecllnická opra:va konkretuáJníoh map byly ukooriíeny v 1'000 1883,
na,čež v roce 1885 byl vydán 'zá:k.čt XXII, podle něhož p,alkministerstvo
fi.rrllJucí vydal,a instrukci čís. 45.055/1885 pro vedení ka,tastru d'aně
pozemkové v řádné evidenoi,.

Teoihnioká lúpra:va ned,okonaléhO' oplerátu mihpovéhol v té době
(od!roku 1875 IllIŽ dIol"ok'll11883) byla vykonána podile technioké instrukce
ministerstva financí čís. 37.143/1876 a činnost, kromě jiných vztahovala
se na:

1. kontrolu ploch, 2la,psanýoh d,o roku 1875 v ,o'perátech
~atast,I1álnícih;

2. sesta:vení přehledné mapy pw území bývalého Uherska, u'
3. ustanovení počtu a plošné výměry všeoh pozemkoVýoh parC€1

iPodl.e,druhů kultur na celém území. Při O[lII'aVlězměněnýoih plooh podle
oznámení stralIl anebo při kontl'o,le ploch zapsaným v přeďešlý,ch písem-
nioh o,perátecih, byly vzaty za záklrud ma~lQvé operáty uved'ené pod a)
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aiŽ d) v části II. Pokud nastaly změny V' jednotli'výoh honech, vykonala
se opra,va (reambula.oo) obou druhů konkretuálntoh map 'buďto přímým
změřením dotYlcných eelÝ<lh honů; byly-U pro tyto změněné hony IIX>
crU{lemlliPY iÚředníaiIleoo soukromé, byl z nícl1 detail v redukovaném
měřítku přev~it a do k,omJkretuální mapy zakreslen. Posledně uvedené
připa~ vyskytují se nejčastěji u map obcí, které byly komasovány.
Komaaa,ění lllJapy z této doby jsou vryhotoveny <obyěej'l1ěv měřítku
1" = 50o (1: 36(0) a jsou na nichzvlá,št ,zOlbI1alLeuyhroma,uně lPloohy
stejných kultur a pozemky jednotlivýoh ma,jitelů jsou označeny parcel-
nímičísly. P<odl1e'změněnýoo.a VI jedlnotlivých honooh nai m.apě komasaČIli
vyzna1cenýoh 'kultur bylo. :vyihotoveno nové sestruvení ploch oelé 00081
(viz bodl b)a c) odst. 2. části 1.) a podle m.a,py ,komasa:ční (anebo, sou-
kmmé) byl vyhotoven nový přehledný náJČrt v měřítku. 1"= 400 o
(1 : 28.800). NMrt je stejně uspořáJdán jak{~ oba druhy map konkretuál-
ntch a bývá. k němu připojen.a kopie mapy komasační (soukromé).

Tedly i v tOOhpřf:padech, kdy byla celá. oboo 'zkontr,olována a mapa
v,yhotovenru s číselným oznalČením parcel, resp. stejn)'<lh kultur jednot-
li'voo. v celé ,ohoi V' měřítku elI1ačně větším, byla mnohdy podržena ještě
mapa konkretuální.

V o'ooích, ,kdie bylo nevyhnutelně .zrupotřebí, ,ahy byly ilwnkretuální
mapy >li jmemJOIvitěpak ma,py, uvedené V' bodě a) a c) člÍJSti1., llJahra:zeny
novými (následkem naprosté neupOitřebHelnosti), 'b y 10 v Yk o ná n 'o
n o v é měř e n í, lav 8 a k {)pět 'z P ů s o b 81m k o n k ret u á ln í m,
t. j. podle I7JpiŮ.sobn,jaiko je U1Vedenv části II. pr,o měření ,a vyhotovení
map k,onkretnálních stahilního katastru; rozdíl byl velmi nepatrný.
Na 'novýoh mapooh byly zobmzeny :

a) ,ohecní hnanice a hranice honů uvnitř o,bce ;
b) obvo'dy intmvilánu, vinic, pastvin, lesů a, ~,looh nep,roduktiv-

nich, ,pokud tvořily větší souvislé ploohy;
c) role a louky podle honů; detailně jen tehdiy, pa,kli,že tvořily

uvnitř honů 'zna,čnější &ouvislé plochy ;
d) pot'oky, rybníky, ,železnice, silniQBI,cesty a jinÉ>komuni,kace; a
e) samostatné větší. dvory, mrujíry a, pusty.
K bOldŮillb)a c) dlužno podotknouti, rLe v případě, když se vy-

skytly mezi kulturami značnějŠ'Íoh rOizl,oh také kultury jiného druhu,
j,ako na pi'. u rvinie !za,hrady ovocnářské .anebo 'zelinářské, 11; lesů louky,
u ,roli paJStviny a pod., musily b~ti. tyto ,ploohy ZlVlášf vyzn~éeny; 'PO'"
čínaje od 1/2k.at. jitra Ul vinio a IPolěína,je1kat. jitI1eill u ostatních kultur
musily ibýti 'zaměřeny plÍJSmiem,kdežto ploohy menší 1/2 kat. jitra pří-
padně 1,kat. jit,r,rumohly býti ,0dhadJnuty jen od 'oka:.

Pro obce s výllIlěron pod 10.000 kat. jiter byly tyl,ol mapy vyhoto-
venyv měiíítku 1" = 100 o (1: 72(0) a s výměrou nad 10.000 kat. jite,t·
v měřítku 1" = 2000 (1: 14.400).

'Ploohyt hOill!ůa,kultur hyly planimetrem přesně ,vypočteny a jednot-
livé ,druhy kultur byly vyzilI!ačeny hairvamL

8estruvení ploch bylo uspořádiáno podobně, j:a:k,(Yje tomu u přede-
šlýoh dvou diruhů map konkretuálníoh, a,VÉak s tím rozdHem, že místo
"jprotokolu 'aJ popisUJ pozemků" hylo vyhotoveno "sesta,vení plooh podle

"honů a kultur" na tiskopisu, který odpovídá asi dnešnímu tiskopisu
"arch pozemlwvý" (pTO ka,Mou kulturu zvlálštní slo~ec).

TímtoZJ})ůsQbem k dOBa'Viadnímdruhům konkretuálních map při~
byl dlalaí druh, t. ~.. "nové konkretuální mapy stabilního ka,tastru". Od
starýoh liší se člÍJStečně jen zobrazením uved~mýn1 v bodě b) a úplným
zobrazením uvedeným v bodlech d) a. e) Mt'Olčásti a patk dobou vyhotovení
(od 'roku 1875 do rooIku1883).

IV. Závěr.
,Po ro,ce 1883, resp. po roce 1885, kdy byly vyd'á,ny nové předpisy

o vedení k,rutastru dlaně pozemkové v pi'esné evidenci, přestaly se uvedené
zde druhy m.ap konkretuálnich rozlišovaH, oznaiČUjíee se 'prostě společ-
ným jménem: "m~y konkretuální". Od té dioiby ,a:ž,p'odlnes byly již
ve ,značné míře ninlrazeny úplnými podTobnými mapami (1" = 400 čili
1 : 2880). aVIŠak i pi'es to má slovenský ka,tastr ipřibližně asi pro jednu
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čtvrtinu V)Šech (782 ,o'boo z celého počtu 3573 o!;J.cí) o!;J.cí jen mapy
lronkretuální.

Z u:ved,eného, je zi'ejmo,že vy!b u d o v á n í s t Ho h í I n í h o
katastruod roku 1849 ,až p.odnes nebylo ještě
d o k.o n č e n o, neboť zde chybí hlavní podmínka, to j(\8t
podrobná mapa všech obcí na Slov·elllsku a následkem t'oho
také přesná výměra k·aždé jedlnolHvé piHcely; mapy kon:kretuální,
které událVají výměru celé obce a jedno:tJjvých honů, jsou pi'íčinou, že
plocha pozemků jednotlivých držitelů, za,psaných v ,písemních ·operá.teCJh,
je sta'll'oiVena jen přibližným odhadem, který byl vyro'vnán na. plochy
honů.

Ph poměrně nIzké d'ani 'pozemkov,é na území bývalého UherSlka
nepadala tato okolnost na váhu ,azpůs.oih ten účelúm danOiVým plně
vyhov'OIVa.1; jiná ovšem otázka, nastala, když se jed1lUlo o práoo tech-
nické jiného druhu ,anebOi (l dQcílení souhlasu s kniihou pozemkovou
(byť to byly jen st,u,ré vl'olŽky knihovní), anebo koneoně o vedení písem-
ního operátu VI ,přesné evidenci.

Tyto problémy ,a 7JejménaJ poslední z nich byly kamenem úrazu
všech hýv~lý(lh maďa,rských evidenčních úi'adů a, jeho nesnadné a ob-
tílŽné řešení převz.aII,Oinyní generá,lní finanč>ní i'editelství pro SJ,ov.CIIlsko5).

Résumé. L'auteur décdt l'histoire du déveJoppement descartes
cadastr.ales en Slovaquie SUirtout en ce qui coneerne deseartes dé-
fectfms,es f>idi,te'f>"conc!l"etua1les", plus 'pres, et, mentionne que le gouver-
nement hongrois n'ét.ait pas jusqu' a 1918 .di,sposé aét3!blir le cadas'tre
foncier convenalb[e et 'stabJe. IJ en résulte qu'Uiprresla guerre en 1918 le
cooUlStre en '81ovaquie 'restartcoooWérablement en retardi ClIllecomparant
auxcadu'stf81s ·de états v'oj,sioo surtout quant aux mésurages détailés.
11 fal[ait exécuter lef>mesurages détailé,s 'pom 1/3 dlú tel'ritoÍ're de la 810-
,'aquiece que donne 17.000 ki.lomětres 'ca:rrés euviron.

Dr. František Lexa.
(Se dvěma tabulkami litografickými.)

i)líry délkové.

Zá,sluhu O rozvoj novověkýeh náizorův o staľoeg'y13tsk)'ch
měrách délkových mají tito badatelé:

J. Newton ve svém spisku :,Disertatio de sacro
Juda,eorUim eubito atque de cubitis a.lia.rum
gen t i u m no II nu 11a r li m, i 11 q li a e x m a x i ma, e A e g y 13-
t i a c a·r li m p y r a m i d u m d im e 11 s i o 11 i b li s, q li a I e s I o.
G r a v i li S i 11ven i t, a 11 t i q U:,U Si Memph i.8' c li b'i t li S d e-
f i nit li r" v "Oplisclila mathematica, philosophica et philolo-
gica", III, str. 491 a 11., předpokládá, že síň pro sarkofág v pyra-
midě Chuťově byla přesně 20 loktů dlouhá a 10 lokt>Ů.široká a

5) Látk:a pro Č·l.ánekhyla čef\P,ána ze y.šech býv. maď. zák článkú
a iustruk,oí, které jsou v článku uvedeny, a kromě t,O!hOiz překladu
"Kataszteri kozlOuy" (Kaitas,trMní věf>tník), který byl částcwě pramenem
pro článek "Stručný VÝ'V10~ k-í\Jtastrl1 daně pozemkové na Slovensku,
jeho hodnota a dnešní stav" v Zeměměř. věstníku, roč. XI, Č. 1 a. 2.

Ruko'pis článku prohlédla kOI\loonouredakci vykonal měi·. vrohuí
rada ing. Jlllill Baše, pfOOlllosta odb. XV. g. f. ř. !S

Uveřejnění čl·á,Jl'kubyIo povo,leno výnosem ge1ierálniho finančního
f'editelství V' Bratislavě ze dne 7. i'íjna. 1926, Č. XV-7051/26.
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vypočítává z tohoto předpokladu, že egyptský loket měl 1'719
. anglické stopy, to· jest 52'395 cm 1).

J oma rd ve svém pojednání "D es c ripti on d'un
é t a l o n m é t I' i q u e''', Palris 1822, publikJuJe Amenemopetů v
turinský loket, a ve svém článku "L e t t I' e ft M. A b e I R.é mu-
sat sur une nouvelle mesure, de coudé,e trol1vée
ú :AIe m p h i s, Paris 1827, publikuje tentýž loket přesněji a
kromě toho ještě loket Mojův z louvrěského mus.ea, rozlámaný
neúplný loket Amenhotepů.v z tminského musea a úlomek loktu
'f, téhož musea 2).

R. Lepsius napsal obšírný spis "Die altagypt,ische
B 11e u n tf i h r e E i nt h e il u n g" v "A b h a,n d'I u n gen der
Preussischen Akademie der 'Wissenschaften zu
Ber I i n", 1865, z něhož jsou vybrána, zobrazení na obou
ta,bulkách.

V úvodě poznamenává, že pokusy o stanovení měl' staro-
věkých národův měřením rozměrů budov a cest, jejichž míry
jsou v památkáJch is.tarověkých udány, nemohou vésti k uspoko-
jivým výsledkům, protože staro,věcí národové neměli zájmu
o udání přesných měr.

Také měření předmětů, jejichž míry nejsou ve starověku
udány, nemůže poda,H věrohodné výsledky. Podařilo-li se
~ewtonovi stanoviti z rozměrů s,íně pro :sa,rkofág Chufovy pyra-
midy délku lokte 0'524144 m, a podařilo-li se Jomardovi z roz-
měrů hrobky Ramsesa, III. stanoviti délku loktu 0'4625 lil. což
jsou délky přibližně se rovnající délkám královského a malého
loktu staroegyptského, je to náhoda,,; měřením rozměrů jiných
staveb by byli došli k zcela jiným číslům.

Jediná správná ces,ta k stanovení stawegyptských měl'
je studium původních měl', které se dochovaly na naše časy.

Hlavní část celého díla jest pak věnována studiu za.cho-
vaných staroegyptských měl', tehdy známých; jsoul to :

A. lokty, naznačené u vchodu do pyramidy krále Sahurea,
B. polo, mající jeden čtvereční loket, naznačené na· stěně

v nedokončené soukromé hrobce u Gizehu.
1. Loket Amenemopetův z tminského musea,
2. loket Mojův z louvrěského musea,
3. rozlámaný a neúplný loket Amenhotepův z tUlrinského

lyusea,
4. zlomky loktu Raffaeliova.,
5. zlomek loktu ze sbírky Harrisovy,
6. Ptahmesův loket z leydenského musea,
7" 8, oba lokte Usirvérovy z turinského musea,
9. loket koptského písaře Pahoma z leyd.enského mus,ea,
10. loket, patřící soukromníku Mayerovi z, Liverpoolll,
11., 12. dva padělky, zhotovené podle lokte Mojova, (čís. 2),
13. dvollloket britského musea.

I) Bockh, z jehož knihy "Metrologische Untersuchungen" přejímám
tento citát, udává, že 1'719 angl. stop=524'144mm.

2) Citováno podle Lepsius: Die altiigyptische Elle.
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· Reprodukce popsaných měl', připojené k tomuto pojednání,
.lSOU podle tvrzení Lepsiova provedeny velice pečlivě pod1le
př~sných kopií. papirových otisků a sádrových odlitků; žel, že
~leJsou provedeny ve skutečné velikosti, nýbrž nepatrně zmen-
seny. V textu postrádám l)roměření všech dílCll popsaných a
zobrazených měl'.

L u d w i g Bor c h a I' d·t v pojednáIÚ "N il m e s s e run d
NiLsta.ndmarken" v; "lA:bihandUullge'n der Preus.-
s i s c h e n A tka dem i e der W i s sen B c h alf ten z u B e 1'-

I in", 1906. poznamenává v úvodu, že nejstarším dokladem pro
měření výš'ek ni1ských záplav je pa,lermský zlomek královských
annálů z prvních dynastií. Pa,k popisuje všecky za,chované nil-
ské vodočty, počínaje vodočtem u Kuboše a I{onče vodočtem
u Kom el Gise, a podává úplné proměření lokt,ů, které jsou
v těchto nilsk)·ch voďočtech zachovány, čímž je dán podklad
k stanovení přesnosti staroegyptských délko,vých měl'.

Loket a jeho oficiální části. V četných údajích od nej-
Btarších dob egypt:ské kultwry se setkáváme s těmito třemi
délkovými jednotkami:

meh nisut nebo prostě meh, to jeSlt "královský
I o k e t", v dobách pozdních zvaný m e h n o u t e "božský loket",

š e p. to jest "dlaň",
z e b o, to jest "prst" ;
jejich vespolný poměr jest určen rovnicemi:
1 k rálovsk)' loke't = 7 dlanim,
1 dlali = 4 prstům.
Původni jednotkou délkové míry byl loket v historických

dobách zvanj' ,,1(r á ,tk Ý 10 k e t". který měl 6d:laní. Krá 10 v-
s k}' I o k e t jest míra" která byla z něho odvozena, tím, že
délka krátkého loMu se prodloužila, o jednu dlaoň. Jak lze
souditi podle názvl~ nového loMu, bylo účelem této odvoz,ené
miry zabezpečiti dobrou míru při popla,tcích a, dodávkách králi.
Královský loket se stal již v předhistodckých dohách úřední
měrou egypt,skou. Nejs,tarším ,dokladem toho j,e! palermský
zlomek královských annálú. Tyto annály ve svém púvodním
stavu zaznamenávaly vládu všech sta,roe,gyptských králúv, po-
čína,jic prvním králem první dynas,tie Meniem a pokra,čovaly až
do polovice páté dynastie. Je v nich zaznamenán každý rok
panování každého krále, zvláště,v obdélníkovém poli, pod nímž
jest udán nejvyšší sta.v nilské záiphwy toho rOKU v loktech,
dlaních a prstech. V šestém poli druhé řady jlest zaznamenána
v)'ška záplavy: ;) I o k t ú, 6 d Ia IIí, 1 prs t, a, ve čtvl'tém poli
páté řady: 2 lokte, 6 dlaní, 3 prsty. Z těchto dvou údajů jest
pa,tmo, že lokte, kterými se výšky nilských zápla.v měřily, měly
vÍCe ne~ šest dlaní, a že to t.edy hyly královsk'é lokte, a že
tedy královský loket byl úřední měrou již od počátku vlády
prvního krále první dynastie lVIenia"který nastoupil na trún
roku 4186 př. K.

Zachované Hi publikované lokbe, jejichž délku, lze stanoyiti,
jsou tyto:
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I. Vedle vchodu do pyramidy králG Sahu;rea,3) u Abusiru
je. jméno krále protmlto červenou horizontální línií, označenOll
,,4 10 k t e"; pod ní, ve vzdálenosti 1'04 m, jest rovnoběžná
červená lini1e,označená ,,2 Io k t e" a pod ní, ve vzdálenosti
52 cm, t,řetí, k,terá byla patrně označena ,,1 I o k e t", ale toto
označení se nezachovalo.

Ia. Na přední st€ně pymmidy krále Neveserrea 4) našel
BOľchardt r,) ,podobné horizontální linie, 0'zna.čené: ,,2 I0'k t e",
,,3 I o k t e", ,,5 I o k t ú", ,,6 I o k t ú" a.prohlašuje je za,nivelační
lini,e, ktm'ých sltavitelé potřebovali při staVlb{Jk měření přesného
sklonu stěn pyramidy H). Takovéto nivelační linie nacházíme na
četných stavbách ,staré říše a měřením docházime k délce asi
52'5 cm pro délku egyptského loktu.

II. U Gizehských pyramid, v hrobu ležícím na jih od hrobky
čís, 95, jest nedokončená hrobka a, jedna její stěna jes't roz-
dělena horizontálními a, vlertikálními červenými ča,rami na pole,
určená pro kresby a nápisy, Z tohoto rozdělení se částeČně za-
choval čtverec, jehož SpOdiIlístrana jest označena ,,1 I o k e t",
a jeho ho,řej,ší strana ,,2 Iok t e" (nad normální rovinou); za-
chova.ná vertikální strana měří 52 cm.

III. Dřevěný loket, Amenemopeta, úředníka krále Harem-
heba 7), Byl nalezen Drovettim Ul Memfi, a je,st nyní majetkem
musea turinského. Dle Lepsiova, udání měří 52'35 cm. Jes,t roz-
dělen na sedm dlaní a každá z těchto jest zase rozdělena na
čtyři prsty. Kromě toho jsou na něm udány délky neoficiálních
měl' délkových (obr, 1.).

Dělení tohoto lokte jest velice nepřesné. Dlail by měla
měřiti 74'8 mm, ve skutečnosti však dlaně po řadě měří 81'1 mm,
75'5 mm, 72'9 mm, 72.9 mm, 72'6 mm, 72'1 mm, 78'6 mm8). Z prstú,
které by měly měřiti po 18'7 mm, tři nejde,lší měří 23'7 mm,
20'7 mm a. 20'0 mm, tři nejkratší 17'1 mm, 17'5 mm a 17'6 mm.
První prs,t jest rozdělen na dva díly (1'18 mm a 1'15 mm), druhý

3)Sahure, druhý král páté dynastie, vládl na konci 32. století před Kristem.
4) Neveserre, šestý král páté dyllllstie, vládl asi 100 let po Sahureovi.
5) Ludwig Borchardt: Das Grabdenkmal des Konigs Ne-

user-re, 7. wissenschaftlichc Veroffentlichung der deutschen
O ri en t-G es e lIsc ha ft, Berlín 1907,

6) Egypťané udávali sklon šikmé stěny délkou horizontální linie x, vedené
z konce loktu y, postaveného vertikálně u základní hrany šikmé stěny. Na př.
sklon pyrllmidy Neveserreovy jest 51/2 dlaně. Protože délka lokte jest 7 dlaní, jest
, 511-' = 0'78571 = cotg a,

7
a = 51 o 50 ' 36".

Borchardt ve své tištěné přednášce "Gegen die Zahlenmystik Itn der groBen
Pyramide bei Gize", sděluje. že kahirské museum má ve svých sbírkách pří-
stroj k měření sklonů šikmých ploch, podle egyptského způsobu, pocházející
prsvděpodobně z nové říše.

:) Haremheb, první král XIX, dynastie, nltstoupil na trůn roku 1350
před Kristem.

R) Všecka měření části egyptského loktu jsem prováděl stÍm na repro-
dukcích připojených k Lepsiovn pojednání "Die nHagyptische ElIe",
které nejsou provedeny vc skutečné velikosti, nýbrž zmenšeny (délka lokte
Amenemopetova na reprodukci měří 51'5 cm) a přepočítal jsem je ua skutečnou
veHkost. Přesnost hodnot mnou udaných jest závishí na přesnosti reprodukce.
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na tři díly (6'1 mm, WSmm a (i'6 mm), třetí na, čtyři díly (4'7 mm,
4'6 mm 4'6 mm, 4'7 mm) atd., až patnáctý na 16 dílů. Aspoň tak
hlásají nadpisy rozdělen}'ch prstův; ale v skutečnosti

čtvrtý prst jest rozdělen na 6 dílů místo na Ď dílů,
pátý "" " "7,, " " 6 "
šestý "" " "8,, " " 7 "
osmý "" " "10,, " " ~l "
desátý "" " "12,, " ,,11 "
jedenáctý "" " "13,, " ,,12 "
třináctý "" " "12,, " ,,14 "
čtrnáctý "" " "1J,, " ,,15 "

a tyto dílce jsou tak nestejné, že by byla škoda času potřebného
na j,ejich měření. Účelem toho,to čárkování jistě byla, j'6l1 snaha,
vzhuditi v nezkušeném divákovi úctli/ k! přesnosti této míry.

IV. Dřevěný loket královského písaře }[oja z louvreského
musea" jejž nalezl rovněž Dmvetti u Memfi, Není da,tován a
Lepsius lse domnívá" že byl zhotoven za, XIX, a,ž XX, dynastie
(14. až 11. století př. K.), Plochy, jimiž je t,ento loket zakončen,
nejsou rovnoběžné, takže podle Lepsia, je vpředu 52'3 cm a
vzadu 52'5 cm dlouhý. Jest dělen stejně jako loket III. Nejdelší
dlaně jsou 75'{)mm a 75'4 mm, nejkratší 72'5 mm a 73'8 mm;
nejdelší prsty jsou, 21'7 mm a 20'6 mm, nejkratší 16'5 mm a
17'2 mm. Dělení prstů na části jest provedeno mnohem pečlivěji
než u loktu III. ; počet dílů se všude ;shod,uje s nadpisem a také
rozdíly ve velikosti st,ejných dílů nejsou tak značné, jako na
loktu III (ohl'. 3.).

V. Vápencový loket knížete Amenhotepa" rozlámaný na
devět kusu, z nichž osm získa.,lo, florenck.é mus,eum od Niz.ollia
a Drovettia, kt.eří je llašliu Meinfi. Jomard vypočítává, že tento
loket měl puvodně' délkU! 0'523 m, Na tomto loktu jest yyzna,čeno
jen po,sledních 16 prstů. Z úplně za,chovau}'ch prstú má na
reprodukci sedm délku 17'8 až 18'5 mm, jed,en 19'3 mm a jeden
20'5 mm. Dělení prvních 15 prstu na, poloviny až šestnáctiny
jest provedeno pečlivěji než na loMu III.

VI. Břidlicový loket mennof61~ského velek.něze Ptahmesa
z leydenského musea, jehož délku udává Girard na, 52'65 cm.
Z levé strany jest část dělena na 8 prstů, jejíchž délka, kolísá
mezi 20'5 až 26'2 mm; od pra.vé s,t,rany jest 15 prstú, jejichž
dé~ka kolísá mezi 16'7 až 18'6 mm; šestnáct,ý })rst má, jien
14'8 mm. Střední díl, který není dělen na, prsty, měří 56'6 rmn
a má tedy čt,yři prsty o délce 14'~mm. Dlaně, které by měly míti
po 75'1 mm koHsáljí mezi 56'6 rnrn až 97'2 mm.

VII. Loket z mastku téhož mennoferského velekněze Ptah-
mesa, který jest rovněž majetkem leydenského, musea, měi'i asi
53 cm. Jeho hrany nej:sou přímky, nýbrž oblouky, takže loket
jest UIPl'o!středinejJširší a k oběma. koncům se zúžuje. Jest rozdělen
jen na 7 'dlaní drvojitými čara.mi, ta,ženými přes obě hořiejší
í piiední pobočnou plochu, aj s.víra.jícími s hranami nestejné úhly;
tak na příklad! dmhá dla,ň od leva měří na zadní hořejší hraně
77'3 mm, na střední hořejší hraně 76'7 mm, na přední hořejší
hraně 76'lmm a. na přední dolejší hraně 76'4mm. Nejdelší dlaň
měří 77'2 mm, nejkratší 74'2 mm; průměrná dlaň má 7;)'7 mm.
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VIII. Basa,ltový loke,t pIsare :3vat}'ch knih a prvniho pro-
roka Amonova, Us.irvera, který jest majetkem turinského musea,
měří asi 52'85 cm. Má tři škály: hořej,ší zadní plocha jest roz-
dělena, na čtvrtiny, z nichž nejdelší má, 132'5 mm, nejkratší
131'3 mm; hořejší přední plocha, jest rozdělena na třetiny o dél-
ká,ch: 177'4 mrn, 174'2 mm, 176'7 mm; přední postraní plocha
jest pak rozdělena na 24 prsty, z nichž dva, nejdelší měří 23'3 illlIl

a 22'7 mm a dva nejkratší 20'8 mm a 21'2 mm; délka průměr-
ného prstu jest 22 mm (obr. 2.).

IX. Bronzový loket téhož Usirvera, kter}T jest rovněž majet-
klem turinsk.ého mUlSea,měří 0'523 m. Lepsius jej z několika, dú·
vodů pokládá! za padělek. Jedním z těchto důvodů jest jeho dělení.
Má totiž tři šká,ly : na, jedné z nich jest ro~dělen na, () dlaní po
čtyřech prstech, a čáry, oddělující prsty, jsou; dotaženy jen do
polo,vice škály, cnž se u žádného jiného egyptského' loktu ne-
vyskytuje; na druhé škále jes,t stejně dělen: loket kratší asi
o pl'Hprs,tu než loket škály první; třetí škála, má, stejnou délku
jako škála prvnÍ' a jest rozdělena na 271/4 dílu.

X. Dvouloket brit,ského musea z bílého dřeva, nalezený
Hanisem v Thehách ve zdi pylonu Haremhebova, měři 1'0489 ln
~dle udání Lepsiova 1'048902 m !!) a j,est rozdělen na 14 při-
bližně stejilých dlaní.

XI. Bronzový, silně zlacený loket Ghoa, zeměměřiče krále
Amenhotepa lIL, nalez,e'11ýSchiaparelEem y Choově hrobce. jest
nyní ma,jetkem turinského musea, ale publikován dosud není. Jen
z Ca,rterovy poznámky li) lze souditi, že měří asi 32'3 cm.

XII. Dřevěný loket koptského písaře Pa!loma. kter~' jest
majetkem l'eyden:ského musea, měří 21'21 anglického palce, to
jest 53'79 cm. Tento loket jest rozdělen na, () dlaní, které by měly
měřiti po 88 mm, ale, nejdelší z nich měří 91 mm, nejkratší
86'4 mm. Sudé dlaně jsou děl,eny na prst,y. z nichž nejdelší měří
23 mm, nejkratší 18'7 mm: délka prúměrného prstu jest 22 mm
(obr. 4.).

XIII. Lokte na nilských vodočtech. A. Nilsk~' vodočet
u Kub'oš€l (72 km na jih od prvního kataraktu) má dvě míry:

Východní míra jest rozdělena, na lokte o délce 32 cm, roz-
dělené na dlaně, jejichž délka, kolí'sá, mezi 60 a,ž 78 mm; jejich
průměrná délka jest 74'3 mm.

Zápa.dní mim jest rozdělena na, lokte o délce 53 cm a .lejich
d~allě mají 71 a,ž 78 mm; jejich prfm1ěrná délka jest 75'7 mm.

B. Na nilském vodočt.u u Fa.jfy (48 km na jih od wvního
katarak,tu) jsou zachovány na dvou měrách dva lokte; jed€n
měří 53'3 cm, drujhý 53'5 cm. První z nich jest dělen na dlaně
o prfuněrné" délce 76 mm, jejichž délky však kolí~ají mezi (j5 ;t

82 mm.
f). Na nilském vodočtu u Elefantiny, který poehází z dohy

římské, ma,jí lokte průměrnou délku 52'35 cm.
U) Howard Car t e r ve svém článku "Raport on tbe Tomb of Zeser-ka-ra

Am~n-hotep I, disoovered by tbe Earl of Carnarvon in 1914" v Journal of
Egyptiall Arcbaeology, roč, III. na str. 150 píše, že měřením nově nalezených
loktň v mueefcb kahirském, turinském a liverpoolském stanovil, že délka egypt-
skébl) královského loktu se rovná 52'31 cm,
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D. Nilsk)' vodooet u Edfu má lokte dlouhé průměrně
52'82 cm, dělené na. polovic.e dlaní, jejichž šířka kolísá. mezi 37-1
až 39·6mm.

E. Ka nilském vodootu u Esneh kolisa,ji délky zachovaných
loktů 11. až 21. mezi 50 až 54'2 cm,: jejich průměrná délka, se
rov'1.1á 53'2 cm 10).

F. Na. ni1ském vodočtu lb LUXO}1.l mají zachované lokte
délku 52'0 atŽ54'0 cm; prftmĚ'l'll)'loket má délku 52'9 cm,

Výsledky tĚ'chto měření lze Isestavit,i přehledně do těchto
tří tahulek:

I. Staroegyptské lokte dělené na 7 dlaní.

(;ís, Délka Délka dlaně v cm .11. Délka prstu y mm

loktu v cm
největší I nejmenší I pr1\.měrná I největší I nejmenší I pr1\.měrná

I 52 - - - - - -

II 52 - - - I - - .."
III 52'35 ~H1 7·21 7'48 23'7 17-1 18·7

Iv , 52'3(-52'5) 7'56 7'25 7'47 2l'7 16'5 18-7
y 52'3 - - - 20'7 18'0 18'7

VI 52-65 8-72 5'66 7'51 26·0 14'8 18'8

nI 53 7-72 7'42 7'57 - - -

X I 524
I

I - - . - - - -
XI II 52·3 ? ? ? ? ? ? ?I

:

Délka Dé lka dlaně v mm \ Délka prstu v mm
Čís,

loktu v cm
největší I nejmen1ií I pruměrná I nejvěW I nejmenš i I pr1\.měrná

VlU ! 52'85

II
89'0

I
85'9

I
88'1

II
23'3

I
20'8

I
22'0

XII I 53'79 93'2 86'2 89'6 21'0 18'6 22·2

-, I
Délka loktu v cm I Délka dlaně v mm

Místo
; nejdelšího I Inej. I prů. nejdelší I nejkratší I pr1\.měrnákratšího měrněho

Kuboš A I - - 52 I 78 60 74'3
Kuboš B - - 53 I 78 71 75'7
Taj fa i 53'5 [>3'3 - I 82 (Jr) 76

Elefantina
i I
I - - 52'35 I - - -

Edťu I 52'82 I 79'2 74'2 75'5- - .
ESlleh 542 52'1 53'2 i - - -

Lmwr 52·0 [)4'0 52'9 : - - -
. 10) 50 cm jest délka 15. loktu: nejkratší loket po něm měří 53'0 cm.
Vypočte-li se však průměrná délka loktu z rozdílu mezi hOřeJšími okrajin. a 21, loktu, vychází pro délku loktu 5208 cm.

1927/20



Z tohoto šetření lze uzavírati:
1. Délka egyptského královského loktu kolísala v starších

dobách mezi 52 cm a·53 cm, v mladších dobách dosahovala až 54 cm.
2. Královský loket v starších dobách se dělil na 7 dlaní

po 4 prstech, od dob ptolemajských na 6 dlaní po 4 prstech;
toto nové dělení podrželi i Kopti, potomci Egypťanů v dobách
křesťanských.

3. Dělení staroegyptských loktů na části bylo velice nepřesné;
dlaně při loktech IV a VII liší se od sebe až o 4%, prsty
u lokte V skoro o 14%; u 'ostatních měl' jsou nesprávnosti větší;

Tento výsledek jest však v úplné neshodě s výsledky měření
staroegyptských staveb. Tak na př. Flinders Petrie ve své knize
nPyramids and Temples of Gizeh", London 1883, pojednávaje
o Chufově pyramidě, udává výsledky svých měření, které cituje
Borchardt ve svém spisku: nGegen die Zahlenmystik an der groJ3en
Pyra:mide bei Gize", Berlin 1922. Základní hrany Chufovy pyra-
miqy_ n~jsou stejně dlouhé; nejkratší měří 230'320 m, nejdelší
230'365 m; jest tedy mezi nimi rozdíl 4'0 cm, tedy 0'02 %, Sklon
stěn Chufovy pyramidy podle egyptského způsobu měl míti

5 pěstí 2 prsty dl Vv • P' v k V' ti' tcotg a= 7 v V' : po e merem etnova vsa c1ta e m180pesteml
5'5 pěsti jest 5'49975 pěsti; chyba jest 0'00025 pěstí, tedy pod
mezí správnosti měření; maximální odchylky činí + 0'00363 dlaně,
tedy 0·066%.

K stejnému výsledku dospěl Borchardt při svých měřeních
pyramidy Neveserreovy, které uveřejnil ve svém spise: »Das Grab-
denkmal des Konigs Ne-user-re", Lipsko 1907. Délka základní
hrany měří 78'766 m; rozdíly při měření činily jen milimetry,
takže mohly vzniknouti pozorovacími chybami. Sklon stěny vy-

5'469 5'5
kazuje větší chybu než u pyramidy Chufovy: měří -7- místo -7'
je tedy v čitateli chyba o 0'031 pěsti, tedy asi o 1/2%'

Z těchto dvou ukázek plyne, že starověcí egyptští stavitelé
n\ěli míry velice přesné a že dovedli s nimi podivuhodně zacházeti.

Z této přesnosti je patrno, že všecky lokte, kterých se užívalo
při téže stavbě, měly přesně stejnou délku. Při různých stavbách
se však užívalo loktů různé délky. Borchard ve svém shora uve-
deném spisku nGegendie Zahlenmystik atd." uvádí délky základních
hran několika pyramid, které jsou tak zachovány, že je lze změřiti
a uvádí také jejich délku v egyptských královských loktech, kterou
lze snadno zjistiti, protože všecky rozměry pyramid měly okrouhlý
počet celých loktů. Z těchto dvou údajů lze vypočítati délku
loktu, kterého se při stavbě každé té pyramidy užívalo:
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I Délka základní hrany
Pyramida

I I
v král. Délka loktu v cm

v 111 loktech'

Dahšurská

1

1

181'960 360 52'21
Bnofroya meidumsld 144'328 215 52'48

Chufm'a 230'348

I

440 52'35
Chafreova 215'257 410 5250

manželky Chafreovy 21, ... 40 52'5,.
Menkaureova 105'502 200 52'75
Sahureova 78'75, , 150 5250

manželky Sahureov~' 15,75 .. 30 52'5 ..
Keveserreova

I

78'766 150 5251
NeferirkareoYlt lOr)", . 200 52,5, .

Kolísal tedy stavební loket v staré říši mezi 52'2 cm až 52'~5 cm
a většinou měl 52'5 cm. Proto se délka 52-5 cm skoro všeobecně
přijímá za délku egyptského královského loktu.

Z neshody obou šetření můžeme pak usuzovati, že ze zacho-
van)'ch staroegyptských loktů ani jediný nesloužil k přesnému
měření.

Neoficiální zlomky loktu. Kromě dlaní a prstů bývaji na
egyptských loktech značeny tyto .jejich zlomky:

KrátK)' loket (m e hne z e s) rovná se šesti dlanim, tedy
43 cm. Je to původní egyptská jednotka délkové míry, z níž byl
královsk)' loket odvozen přídáním jedné dlaně, ale která byla
na konci pí'edhistorické doby vytlačena z úředního užívání.

(Pokračování.)

D~ubý sjezd mezlná~odní společnosti pto
fotog~ametrii.

Ve dnech od 22. do 25. listopadu 1926 konal se druhý
sjezd v Berlíně. Jako všecky sjezdy německé byl i tento peč-
livě připraven, takže účastník zaměstnán byl celý den před-
náškami, prohlídkami ústavů, továren nebo výsta,vkou. Účasten-
8tví bylo hojné z různých státťt, vyjma Jugoslavii, Italii a. Anglii.
Československo bylo zastoupeno velice četně, byliť tam tři
čeští, jeden německý profesor a dva. docenti čeští z Prahy,
z Brna dva čeští a. jeden německý profesor, jeden český a jeden
německý docent; dále zástupce měřického úřadu pražské obce,
.Masarykovy akad. práce, min. veř. praci, voj. zeměp. ústavu a j.
Jménem p,ředsednictva sjezdového na,bídnuto admirálem drem
Richtrem jedno místopředsednické místo ČechosloV"ákdm,kteří
je přijali a oznámili, že utvoří sekci československŮ'U.Jakmile
v)~sledek jednání byl vyhlášen, přihlásili Polá~i sekci, podobně
Rm"ové a národové severští společně Lotyši, Svédové, No,rové.

1927/22



Dne 22. listopadu zahájeno jednáni v charlottenburské
technice po obvyklých proslovech zástupců, načež dr. Dock
z Vídně ,oznámil, že prof. dr. Doležal nemůže se účastniti sjezdu
pro chorobu. Proto zahajovací přednášku přednesl za něj prof.
dr. Fin s t e l' W a 1der z Mnichova. Po přednášce otevřena vý-
stavka různých prací a přístrojů z jednotlivých států, o níž
bude uveřejněn samostatný referát. Hned nato byla prohlídka
stroje Gasserova a prací společnosti ,,1' h o to g e o dat i k"
blízko charlottenburské techniky. Odpoledne prohlídka. Zeissova
stereoplanigrafu a prací říšského: úřadu pro vyměřo-
v á ní (Landesaufnahme). Večer v 8 hodin přednáška. podplukov-
níka Boe 1c k e -h o o letecké fotogrametrii ve válce, s celým
vývojem služby a. znázorněním pokroků 2a jednotlivých fází
války s promítáním.

Druhý den 23. listopadu přednesena. zpráva "Pozemní
st,ercofotogramet,rie v rak. katastrá,lním měření", kterou podal
měř. rada Schober místo dvor. radv Wiintera. Prof. dr.
B uch h o I t z z Rigy přednášel o stel:eoskopickém měření ma-
lých deformací. Dále podávány zprávy o fotogrametrických
pracech v rúzn~'ch státech, zvláště zajíma.va byla zpráva inž.
S e hne ider a z Bernu o výsledcích pokusných prací ve
Švýcarsku.

Poté následovala zpráva řecká, kterou přednesl prof. dr.
L a m pad a l' i o s a v níž se zmínil, že od roku 1919 je aero-
fotografie za.vedena. Zeissův stereoautograf užíván je pro
práce trasovací v Peloponesu a pro vodní úpravy, kdežto pro
letecké práce je užíván stroj Huggerhoffův. Na jaře 1926
uspořádán byl zvláštní kurs pro výcvik personálu. O polských
pracech referoval prof. We i gel, který uváděl, že již v 1'. 1917
a 1918 prováděny byly práce v Tatrách, zvláště v okolí Moř-
ského Oka, při pracích pro využití vodních sil, pro povodí Visly
a podél ruských hranic.

Odpoledne byla prohlídka pracovních místností společnosti
"H a n s a -L u ft bil d" na letišti na "Tempelhofer Feld". Večer
v 8 hodin přednáška dra E w a 1d a o významu letecké foto-
grafie pro hospodářství a, vyučování.

Třetí den 24. listopadu podával zprávu kapitán de Y s as i-
Y sa s m e n d i o pracech španělských a prof. dr. Fin s t e 1'-

w a 1der o, fotogrametrii ve vysokých horách pro .účely vě-
decké. Při tom uvedl práce, které prováděl Paganini 1888
v italských Alpách, dále popisoval své práce pro studie lavin
v létech 1885. V roce 1895 .sestrojil si stroj podle požadavku,
že pro transport v horách nesmí břemeno, na nosiče připadající,
býti větší než 10 kg. Firma Zeiss tento stroj zdokonaIi1a po
vá.rce a. bylo s ním provedeno mapování stereofotogrametrické
:v Alpách. Prof. dr. Ti c h Ý z Brna referoval o triangulaci
provedené pro měření školního lesního revíru u Adamova. Prof.
dr. Do c k z Vidně přednášel o fotogrametrii v lesnictví, zvláště
pak pIi zjišťování škod v lesích. Odpůldne byla, vycházka do
Zehlendorfu ku prohlídce společnosti "Aerogeodatik",
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kdež demonstrován triangulátor systém Boy k o w ve zvláštní
vysoké síni. Večer v 8 hodin předná,ška štáhního kapitána
Pe t e rky z voj. zeměpisného ústavu v Pra,ze, který ve formě
cestovního referátu shrnul posudky o rozmanitých typech a
konstrukcích strojů vyrobených různými firmami, o' jejich vý-
hodách i vadách. Při tom zmínil se též o svém přístroji, založeném
na anaglyfech, který přihlásil k patentování.

Po něm promluvil L e b u s s i e I' z Paříže a dr. Ode n-
c I' a n t s ze Stokholmu.

Poslední den 25. listopadu přednesl dr. Mi e t h e zajímavý
referát o významu modrých paprsků na fotografie a jejich zře-
telnost, dále mluvil prof. dr. H u g g e r s'h o ff o svém auto-
kartografu ve zdokonalené konstrukci a dr. Z a a I' z Brna O
barevné fotografii.

Nato referoval dr. T o I' I' o j a o španělských pracech civil-
ních a prof. dr. J a I' Š o V o pracech ruských. Zvláště se zmínil
() pracech pro mapu Volhy v měřítku 1: 25.000, dále pro
800.000 Ita lesů, pro tři města a pro scelování pozemků. Pro
srovnávání výsledků, jež možno docíliti, provedeno vyměření
1500 km2 dvojí metodolU. Popsal též stručně přístroj, který
sestrojil v Rusku S o k o lov, a na konec uvedl, že při vysoké
škole zeměměřičské v Moskvě je zřízena, profesura letecké foto-
grametrie, která má vésti a říditi práce i pokusy vládní. O pra-
cech fotogrametrických na Ukrajíně referoval docent dr.
D a k h o v, který se zmiňov'al o výsledcích prací provedených
pro scelování pozemků v souboru 71 obcí.

Před zahájením výkladů ruského zpravodaje byly vy-
loženy nádherné letecké snímky a diapositivy horských skupin,
leč na dotazy, které horstvo to je, bylo sděleno, že to je přísně
důvěrné.

Odpoledne byla prohlídka st:Hn,ího úsľta,vu pro
fo to g I'a f o v á n í pam á t e k (MeBbildanstalt), jeho prací a
organisace úschovy desk a postup pro různé památkové po-
třeby.

Večer v 8 hodin podával zprá,vu dr. G li r t 1e I' za kon-
sorcium "L II ft b i I d - S t e r e o g r a p h i c" v Mnichově a po-
psal přehledně leteckou fotogrametrii. Zmínil se, že prof. Finster-
walder svolal po válce do Mnichova konferenci, která měla
usměrniti činnost všech konst.ruktérů, leč ukázalo se, že je to
neproveditelno p,ro konkurenci továren. Vytýká, že všecky
dnešní přístroje jsou příliš nákladné, čímž znemožněna amor-
tisa,ce jejich. Svou přednášku proyázel řadou pěkných obrazů
a ukončil leteckým filmem, sestrojeným při letu z Mnichova do
Alp'. Tím skončen vlastni sjezd a dne 26. listopadu byla konána
vycházka dOl Postupimi na, prohlídku pruského geodetického
ústavu. .

Účastníci měli během 4 dní zasedání skutečně pěknou
příležitost poznati všecky nejnovější konstruk,ce německé, jakož
i švýca,rský stroj Wi1dův při práci. Výsledky sjezdu, jakož i
přednesené l1eferáty budou otištěny ve zvláš.tním spisu, který
vyjde v roce 1927. P-k.
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Zprávy literární.
Recense.

Dl'. J.R Y~ a v ý: Geodesie nižší. Litografo,vané pí'edn~ky, vy-
dané uáJklll!dem U stí' e din í vyd a v,a tel s oké k o m i s e a. Sp o l·k Ů
P o s 1uch a 'č ů zem ě m ě 'ř i č s tví ale s n ie ,t v í a !S podlPO:roUmiu.
B'ko.Jstvía ná.r. osvěty. 1.a II. díl Ise šesti dvojit)'mi tahulkami.

Ústřední vydaivatelská komise při českém vysokém učení !ec.h-
nic,kém v Praze v souěi.nJllosti se spolky poslucha,čú obraly si Zla úkol,
postupně opMí'oVla.tistudlentúm Iitografovi3iné přednáJš.ky VlŠeohhlavních
pí'edmětú, nežli :dojde k úp,lnému vydáni tištěných učebnic, kterýžto
obor vyda,v,atelské činnosti vyhraz,en je České ,Matici technické.

Tak budou opatřeny pi'iměí'ené pomil"tckypro studium a lim bude
míti posluchač možnost Iprostudov,aH si látku předem ,a ov hodině před-
náškové mfuže paJk dosíci vyjalsnění vseho toho, ,čemu nepo'rozuměl nebo
co bez vidění stroje nebylo možno pochopiti. Nová doba kl3!d:e duraz
na osobni studium z kni:hya význam ph~dnášek ustupuje, třebll!že váha
sl.ova mluveného nij.ak se ne2lI1jcněuje. Pi'ipraví-li pobyt studenta na
v)!80ké škole na samosta.tné studium z knihy. bude dána záruka;, že
i později bude kniha jeho rádcem. Tím se stane, že bude přednáska
docela. jinak ohápána ,a poznámky, které posluchač píše, budou mít>i
úha,rakter ropetiqu dobí'e připravené .•'I'ím má se usnadniti řádJné studium
vysokoŠJwlské, posIuchači mají býtil vedeni k samost.atnému studiu látky.
má se účelně 'využíti doby vyměřené i při dnešním ,přetížoní, aby sku-
tečně posluchači mohli v pi'edlepsané době tvičení i zkoušky ukonč.i(i
.a. dio života ,vstupoYIU,ti.

,Pí'ednál3:ky 'z geoodesie IlJ(l:Sl jsou dosti ,obsáhlé, neboť
prvý díl ob8a,huje 428 a druhý 354 stran, lá.tka; je dosti ,zhuštěně
podána a illuskolV'ána pHklady čí,selnými. V úvod!ě vyšetí'uje aiU!torrozddl
mezi délkou v ro,yině a na sféře. načež probírá mí.ryďél1kové n, úhlové
a pHkrai'iuje k čočkám, zroodlúm, hl"anolům a pla.nparoJelním deskáJp.
Popisuje zá,měrné pomúcky, dalekohledy a jejich konstrukce, oloY,nice
libely,pomůcky pro měření malých délek n, úhlů. Nato, phkračuje
k vstanovkám, k z,ařízením pro z,dlV'ihlo,žisek, ke sto'janúm a popis,l,lje
. zajišťov,ání {t, oZIlwčování hodú. Dále následují souborně stroje ku měření
úhlú, katoptrická truhico, zrcátko, hrano,l, theodoUJt a jeho rektjfilcqme,
wompa1syD !busoly, sextant, reflexní kruh a stúl měři.č:s<ký,k čemuž při.
stvpují stroje k přímému měření délek a dálkoměry s latí i bez latí,
Po popisu strojúprohfrá vYl'Olvnáv.ací počet pr,o přímá po zor o,vání, zá-
k,ladní pojmy pro chyby hrubé, systemat.ické a nahodilé, odV'ozujechybu
střední (lineárnou), chybu prúměrnou (kvadratíckou) i pravděpo,dJobnou.
vysvětluje rel3itivnou chybu a. d'opustnou ode.hylku, váhy poz,orovánía
vše to dopl'Divázi císelnými příklady. Z vý.konného měřičství, které ná-
sleduje, probírá měření délek pásmem a lutí, měi'eni úhlú horiz,ontálných
ve skup;,nách 'a í'adách, repetieí, j,ukož i redukci excentricky měřených
úhlú horizontálných, dále měření vertikálných úhlú a měření úhJú buso-
lami. Při vlšech těohto pr.acech probrány jsou nevyhnutelné chyby a po-
suzování přesnosti ~sledkú.

Pi'i měí'ení sto,lovém uve.deny jsou základní o,peraoe, načež ná-
sleduje i'ešení úloh nejjednoš\Šími prostředky. kolmice a. nepřístupné
vzdálenosti, pi'enášení úhlů, rovnoběžky, k nimž připojeno je řešení
trigonometrioky, K t,omu přistupují zákIadní výpočty geodetické v sou-
stavě souí'a.dniwvé. Sorusta;y,a. je definována dle pruský:oh před!pisů,
kla,dný směr osy X k severu od počátku a hodnoty souřadnic 11 na
východ kladné.

Na,to přistupuje k úlohám o vytyčování oh!ouků H, k vyměř'lYvání
částí povrchu zemského a ,probírá při tom vyměřolvání katll8trální stoiová
i polygoná.Jní. :p'r; těchto úvaháoh následuje stať o souřadnících bodú nu
přimce, prúsek str,any IPolygonální se sckční stranou a transfo'rma.ce sou-
i'a,dnit v. ro,dně,

Druhý dí! zUlčlínáměřením výškovýma to nejjednoduššímI zmJňuje
se odcndorometr,ech ,a probírá, trIgonometrkká měi'ení vý,šek, Řešení jsou
doloženapi'ikJaruy. Na,čež následují stroje nivelační, jejich roztřídění
a. rektifikace, k tomu přibrány jsou rozmanit6 stroje další jako' výško-
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měry trubieorvé, kyv'adlo'vcé stroje ·a,skloll'omě;-y. Rozmanité n1l't.odv nive-
lační, ja1koiž i nevyhnutelnéchY'b~y evni,velování jsou probrány. k· čemuž
pojí s,e úva,lhy <CIposuzování pi'esnosti, jakož i dúlpustné ,0dchÝlky v teoh-
nickýoh a přesných niveladch. Nato pf{)hrány jsou práce pro pod'élné
a pi-ičné profíly a jiclh sestrojování, jakož i připod!ClVánína pi'esnou nive~
laci státnÍ. Po'psáno je z,a:he,zpečo1vánípevných hodilI výškových, nivelace
plošná" pr,()I plán vrstevni.c1ový a. vytyčovací práce výškolV'é. Dále' ná~
sleduje metoda bar,ometrická; ,po,psány jsou různé druhy 'Přístrojú '1 od-
vozeny základní vzorce. Na,zna,čeno. harometrické měření v poH se
2 stroji a 2 pozo.ro1v,a,teli.K tomu 'připojují se taCtheometrická práce,
popsány stroje sta,rší .a z no,věj'ších stroj Hammer-Fennelův, Jeffcottúv,
SanguetŮ'v, Bahr~Kernův ,a Tichého. Nato prohíráno je tacheometrické
vy.měřováni v terénu, práce ,vyná,šed, ,pomúckya končí úvahami o přes-
nosti dosažitelné v délkách a. úhlech. V diaJší sta,ti uvedeny jsou zásady
pro měření pIoClh ao Vý1PIOČtU'o,bsaJm plošného z měl' púvodlnkh:, ze sOUc
i'a.dnie, ze strana úhlú obvodlolvých s čiselnými pHkJ,ady. Pak popsány
práce pTO výpočet plOCh z grafického zohraz,ení. planimetr Alclerův,
polární i jeho různé k,onstrukce, prátOe s nimí, j.a,k,o'ž,posuzorvání pi-es-
nosU rl,osaženýdl výsledkú. Kone:čně uvedeny jsou výpo'čty Iploch z měl'
původ1ních ·a z gra.fiekého plánu ,odpíclmutých a poti'ebné úv.ahy o srážce
papí-ru. Paik probrány jsoru úlohy ° dělhě ploch, podány phkIady na
jednoduchých i slo!žitějších pí'ípadech, dělba, pozemků nestejné bonity
a na konecúpralVla hranie.

Nu,to náslerluje vyr,oIVnárv,adpočet, a to pokračování úvah z 1. dílu,
jenž o1:Js.ahujevyroV1Iláivání' po:w,rování zprostředkujících s četnými pří-
kla,dy, j.ako vy,rovnání soui'adn5c hodu ze směa-níků vnějších a vnitl'Jlíeh
a z d,éleka vyrorvnáv'ání poz,oroválllí závjslý{~h ,a, jich užití napNkladec:h.

Seznamem litera,tury jsou přednášky ukončeny.
Z pečlivě sest:avených stati vysv,í.tá, jak asi auto'r těžce se roz-

hodoval, maje upraviti, výklady své pro dva, směry technieké, pro země-
měři,čo a pro lesnLky, z nichž pí'oce k,a,Mý žádá poněkmJt aspo'ň spociali-
sování 'Pro příští svúj obOtl·práce životní. Z tohol je poohopitelno, 1ak
se látkit ,aUltorovů pod rukamarlo'zrůstala a j'alk zá,pasilol směr sU-ed!ní,
ahyoběma mohl vyho1věti. Plnou měrou sIuš,í u,znati, že přednášky po.
skytují studentovi orientaci o látco, kterou se bude v životě z,a,bývati'
a ukazují mu cestu i, směry, jimiž může prohloubení vědomostí hleda,ti
v Jiter,a,tuře odborné. Až na litografi(lká malá nedŮ\paJtřen:i,jim.ž, se nelze
při nejlepší vůli vyhnouti a );:.teré si čtenář snadno opraví, nelze ne-
uznati. velkou prá-ei a ;neúmornou péči, kterou vyd~ní, sesta,venía, úpra,vě
svých Iitografova"ných pi'ednáJšok vělltO'v,a,1.AutlQlTop'a.třil tím plně z.ájmy
posluchačů zeměměříčství, nebot' v krátké poměrně ďobě vyd~1 obojí
své předná!Škyz geodesie vyšší i nižiŠÍ:,což jistě hude s díky pi·ija.to
nejen studenty, nýhrž i vsemi zeměměřiči. Peti'ík.

Vodenskýzeměpisný ústa'v: Výroční zpráva za rok 1925. Praha
1926. V komisi knihkupoe F. ŘivnálČe, Pra,ha II.

Šestý svazek výročních zpráv V. Z. Ú. podává československé
veřejnosti obvaz o úspěšné činnosti tét,o velké vojenskQ>-techni(lké insti-
tuce rv onom r'ooe, ve kterém dostalo se jí definitivního umístěllJí v no:vých
účelně a doko'OOle zaHzenýeh budováoh v BUOOJJlČJÍ,vystavěných ná-
kladlem 12 mil. Kč, ,a kdy bylo ,z!a,pooatos příp:rav,ou k novému vel,kému
topogra.fiokému dílu: zaiIT1ěření č,esk,oslovensli:ého státu v měřítku
1: 10.000, resp. 1 : 20.000. V. Z. Ú. má tudíž po vně'iiŠí stránce basi pro
svoji existenoi ještě pevněji podlOiŽenu ,a rlojde-lí brzo k soustavnému
novému mapování, jehož náldad udá,vá se pi'ibližnou oifrou 120 mil. Kč,
budlOčinnost j.eho iPo dlouhou i-,adu let velmi intensivní, dúležitá, a zod·
povědli.ěj/3í vzhledem na široký význam 'přehledných plánú zvlášf pro
praxi technika státniho i s'ouk:romého.

Brožura zmiňuje se o v[ýk,oneoh a.str o n o m i c k 'o - g e ode t i c-
k é h o odboru, pokud se týkaly revise tri.g'onom. sítě 1. i-ádu na, Pod-
k,arpatské Rusi, která zasahuje dlo obvodlu, kde má býti 'pl">Oivedenomě-
i'ení :polledlnika, dále trí.angula:č' prací na Moraivě 'fl., v,e Slezsku II nivelaeí
na Slovensku a Podktlu-pa,tské Rusi, kde v"e 13 t:rarti('Jhusazeno 1248zna!ěek
a zniIVelov,átllYtrati 'v délce 1322 km. OdJbor t ,opo g r,a f i c k Ý pvovád.ěl
v pahorkovitém Těfiínsku pryní pokusná. nová měhmí v měHtku
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1 : 10.00, při čemž vypomol11oddiÍl fotogrametrlCiký. Prúměrn}- deHni
výkon topogmfa činí 15'4 ha, měsíčně 4'5 km'. Rrom toho reambuloYllllo
na šumavě, Slovensku (Dob6ina0 a, :Mor<lvě (Pi-erov), ph čemž denní
výkon tOlpografa obnášcl průměrně asi 1'7 km'. K a r to g I' a f i c k Ý
odbor ,a I' e IPI' o d u ,k ční poíkra,čo'valy jednak v prograrnovýchpraeích
(vyd8;vání map Y. Z. Ú.), jednak zhotoviJy a reprodukovaly plány,.
mapy a kresby pro státní a eivilní ~li'ady i soukromníky; reprodukční
odhor poi'ídi! přes 3' mil. tisků.

Z výwčnízprá,vy se dovídáme, že ústavu přikázáno bylo fina.nč-
ním zák,olllem eirka 2'3 mil. Kč a že příjmy jeho, činící as 1'96 mil. Kč,
vzroostly tudíž, proti roz,počtoiVč cifře 1'7 mil. Kč, z.načnou měrou. Yý."
konnost úst,avu umožňovalo přidělení 88 důstojní1ků a 231 ostatních sír
vlOljenskýcha civ.iIních, nehledě oV/5emjak k snaživosti velitelů a, pi-i"
dělených důstojníků, tak i k tradici, kterou si 'Ústav z,a, nemnoiho, let
zíoskal. ,

Br,o,žuru, jež také vypoč'Hává pi'ednáskov,ou činnost (lůstojnikÚ,.
činí hodno'tnější krom ,šesti článků výk!lJZ výlškových kot (číslo značky,
její druh ,a t.opo'grafie), které v roce 192'5 byly pro~.tímně vypočteny
v, 9 tratích Moravy a Slovenska. Vlastní údaje vý'škové nejsou ve smyslu
zálkonných ustanovení v této zprávě obsa;ženy, nehoť jsou jen z,a po-
pJ.atek g,d:ělovány. V prvním článku; popsána, je záslužná organisační čin-
nost velíte-le 'Ústa,vngeneráJ.a, K. Rausche a, jeho vý'znaičnýeh spolupracoy-
níků, v druhém děje se zmínfka, o POipi'evratovém dislo'kování V. Z. Ú.
a nové jeho budlově. Článek pplk. d~,a,L. B e n e ,š eobsUlhuje zkrácené
odlvo~ení vzorml kuželové koni,orrmní projekce pro po,třebu V. Z. Ú.
Autor jeho, dopo'l'učiv jich užití bezohler1u na to', že otázka deí'initinlí
projekce pro československou republiku dosud nebyla roozřešena, vy-
st,alvuje se ovšem kri,tiee všech pracovníkú, kteí'í právem usilují o sou-
sti1edění a j.ednotnost zálldadnich prací trigonometrických. Další reíl'rát
plk. A. Hl í dk la "Výkonnost fotogrametrického měi'ení" uvádí zku.3e-
nosti, 'získané měřením ipi'il Vltavě a na 'l'ě,šínsku. Poslední dvě stati. jež
sepsali plk HoJí dek a pplk. Sem í k, js'ou velmi cenným pi'ís,pěvkem,
oílicím 'za zddkonalenímO'bsahu naších topografických ma,p a zhospotlár-
něním jej'ÍCihreprodukce. -ku.

Dr. Q. Ve t teT: Jak se poěítalo a měřilo na úsvitě kultury.
(Lidová uni1versita, sv. XY., Praha: 1926.)

Autor knihy, nejlepší náJš praco'vní1k v oboru d'čjin starověké
matem:aotiky, seznamuje čtenáfe poutavým z;půso!bem s prvopočátky
pOlčtářstvi v zemích staré kultury, v Habyloni,i a Egyptě.

Vycházeje ze vzniku pojmu čísla, ukazuje autor jasně na mnoha
přikladooh nutnost postupného tdd'ění čísel v soustavy, jichž základ
byl hrán ,z nejprimiHvněj,šího počitad1la, toti'ž z ;počtu prstú, a zmiňuje
se o nejstarších p,řiro,zených soustavách :pětkové, deosítkovéa dv,adtk,o.vé.
Pěkné jsou k.a:piltolky, jednadÍiCí o číselných zna,čkách. o náboženském
JPodíkladěhahylonské:ho počtMství, užívajícího výhradně soustavy sagcsi-
má.lní, ,o hieroglyfickém, hiemtiekéma demotiCikém psaní egyptsk)'-ch
c1s10ivek a pod. Korunou ,celého dílka jest obBírný referát o známém
Prupyrusu egyptském, nesoucím název "po,ěetnice písai'e Ahmóse",
v němž, po prvé v naší literatui'e jest pojeclnáno' obšírněji o v"ech
8~ příklad!ech v pOlčetnici obsažených.

Ze stanoivi,ska měřického zajímají hla vně zprávy o měi'ictd h.'}-
byl.OOlském,o plánech ,pozemkú a měst. o výpo,čtlt ploch obd'élníkú, rovno-
l'amenných lichohěžní\ků, pmv:olÚhlých troj:úhelníkú, úhlopdček obdél-'
níka (bez užití věty Pytha.gorovy) a krychlového objemu obléhaeíeh
hrází. Geometriclké ipiříkI.ady, obsaz.ené v' Ahmósově počelnioei, svědčí
o vysoké úrovni p,raktické geometrie egyptské, která dovedla I'e\'ili
nejen pi'ílklady již uvedené, nýbrž vyznala, se i v konstrukcích. Tak
na pí-. přesná ori,enta,ce pyramid achrámíipi'edpokládá zajisté kon-
strukci pravého úhlu, ze zacho'vaných plánú dá se soud'iti na
znalost ~eometIiCJké podobnosti, sp?dové 'Úhly ot~san.feh _~~.m.enl~pyra:
míď:, měrené t. zv. ,,sekedem" (nasl tg a cotg) da,va~l lUSIÍi 1 zakladm
znal,ost tri,gonometrie. ;Bez. zajíma:vosti není ani výpočet ploehykruhu,'
IP'ro něj~ Ahmós'ovapoěetn',ce udává z,vláštní postup a z něhož plyne,
pro 11: hodnota 3'16.
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Knížka vyho,vuje velmi d'obi'e svému účelu a lze ji proto do-
poručiti všem pMtelůrn matematirky a geometrie. Dr. Rudolf Plajner.

Nové knihy.
Ing. J. Peň á z: Popis města Brna k soutěži na regulační plán.

Vydalo mě:"to Brno za subvence min. ve'ř. prací. Vyti:"M A. ŠIIllerek.
Brno, 1926.

Ing. Dr. Za v 'a d i I : Úvod do inženýrství. Vyšlo nákladem ,auto-
rovým v Bruě 1926. V komisi A. PíšI v Brně.

K. D u s I : O algebraických rovnicích a nižších funkeích transcen-
41l·nt(lích. Cena 4D Kč. Nákla;ďem Dědictví Komenského" Praha I. 1926.

Ing. Dr. V á v r a: Sbírka technickýeh protokolů. Druhé vydálllí
1926. Objednávky vyi'ídí Státní tiskárrna, Praha III. Cena 30 Kč.

Dr. B. H o s t i n s k ý: Geometrieké pra.vděpodobnosti. Cena 11 Kč.
Vydala Jednota. čs. maternatirků a fysiků v Praze.

Dr. V. N o v á k : Úvahy o systému bonitace půdy. V Pr,aze 1926,
nákladem min.zeměd'ělstv'Í. Cena 9 K,('.

Ing. M. K o žen ý: Stavba a udržováni obecnillll cest. V Praze
1926, nákladem min. ,z,emědělství. Cena 3 Kč.

Ad'ministrace časopisu Przeglad mierniczy ve VUtršavě zasílá tyto
IlO\'Ó spisy:

Przepisy o scala.niu gruntÓw. Díl I. a, II. Cena 7 zlot)noh.
W. K I' ZYS z k o'w s k i a Ing. St. K I u z n ia k: Wykonanie

prac agrarnycb w Polsce i šrodki napraw)'. Cena 3'5 zl.
Ustawa o mierniczycb przysil}gly,ch. (Nařízení o civilních země-

měi·ičí(lh.) Cem!. 1'2 z.J.
Ing. St. K I u z, n i a,k: Technika pomiarowa w p.raca,ch rolnych.

C0na 5'5 zl. .
Miernictwo, se,šity 6. ,a:ž9. Pierwszel Polskiej Encyklopedji Nauk

Teehnicznych od Ing. S. B I' YI a. Cena jednoho sešitu 3'30 zl.
E. Wa. I' o h ,a I o w s k i: Niwclacja geometryozlla. Cena 10 zl.

\Vzory scaleniové. (Nové vydálllí.) .
U Gautrhier-Villarse (Paris, 55, quai des Gmnds Avgustins)

vy~šlo v encykJ.olPedii "Tmité des Oalculs d'es ProbabiHtés":
B o I' e I : ApplicatiOn a l'arithmetiquc et a hl théorie des fonctions.
Ha a g: Applieations au tjr.
Dr. H. L o se hne 1': Instrumente der pra,ktischen Geometrie.

Vyšlo ve shíree "Die Landka,rte", redrig,ovalllé Dl'. Peuckerem ve Vidlni
1926. Cena 6 šil. Stran 145 se t20 obr'az~.

Dr. A. R o se: Le probleme agraire cn POlogne. Vytiskla Po-
morskú ,dirukairnía v Toruni 1926.

E. A ne i a.n d: Table li résultats rigoureux des horizonta1es ct
verticales des distances I u e s s u I' I a ID i I' e ten u e d e Oo15 ft 30 000
pOIur les levés méth,,o,diques dles plalns ft I'aide dju
t ach é o m ě t I' e. Cena 17 fr. K dostání ua.utoT,a, Montelimar, Rue
Ale~rac 9.

Deutscher Landmesser-Kalendcr fUr das Jahr 1927. Vydala za
re(1:.:kce H. B I u m e n beT g 0 ra firma R. Reiss, Liebenwerda v Sasku.
Cena, 6'5 M.

Dr. H.M e i x n e r: Gesetze und VerordnuD/(en hetreffend: die
Wasserwirtscbaft. Vyšlo ve ,sbírce Wi"sens,erhalit und Wh'tschaft, vyd'ávané
spolkem Ha1.llptvere,in der d. Ingerneure jako siV'azek 1. TISlkI Winiker
.& Co., Brno 1926.

Odborné články v časopisech.
Věstník inženýrské komory. Č. 18. Ing. K a. 1b á č: Spadá po-

volání ,eivilního i~enýra pod živ:nostenskýřád či ne? - Č. 23.
Dr. B ,aoh: Přispěvek k ÍllÍVlrhu norvého stavebního i-Mu.

Zprávy veřejné služby technieké. Č. 23. Ing. J. H a v I í č ek :
Upr.avoV'ací a st a,vehní čáry. Rovinná v&ška. - V ,,Hlídce staveb po-
zemníoh": Ing. F i e I' I ing e 1': Otázka po,zemk:ového vlastnici,ví a
stavhy obydli na kongresu o sta,vbě měst 'ft; hyt,o,vé IP'éči ve Vídni.

Časopis československých illJŽenýrů. Č. 22. Dr. S t o c k Ý :
VI. sjezd čs. in,ženýril v Mor. Ostra,vě.
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Przeglad mil'rlliczy. O. 10. Ing. G r <O d s k i: Příčiny vlekléh(}
provádění prací ,a>grárních. - Prof. Ing. P i o t I' ,D' W s k i: Třetí mezi-
námo(]ní kongres ,zeměměi'Ítoů v PaÍ'Íži. - Kartogra,fické prá,ce V. Zem.
Úst. - O. 11. Geod:' K o W :31 I - M i e d z w i e c k i: Astronomické určení
azimutu observatoře vaJ:1ša'vské Ipoly,techniky na trig. bod Ok~cie. -
Geod. K. Jank·owskÍi: Určení tíže. - J. Goehel: Úvahy o úpravě
hranic.

AIIgemeine Vermessungs-Nachrichten. O. 18. E. P i n k W a I' t :
Unte,rsuchungen uber den EinfluB von eHi'psoidilschen Hohenkorrektionen
und Lotabweichungskorrektionen auf IIori?:ontalriehtlUlgsmessnngen
und AusgJ.etkhung des Nordnetzes, von Deuts,ch-Ost-Afrika. (Ukončeni
v čísle 19.) -O. 19. K. K e t t e r: Einige Bemerkungen zum Theodolit
ZeiS\s 1. - Č. 23. Obe'r WinkeLprismen. - Č. 24. Prof. H e II e b ran d :
Zur Thoorie des Bussolenzuge's. - Č. 25. Der Stadtebau auf neuen
Pfaden (recense). - Der internationale Geometerbund. - Č. 27. B I a s s :
Uber eine Vergleichsstrecke bei Langenmessungen. -- O. 28. Dr. J.
M ti II e I' : Oberst Friedrichs Methoden zur Auflosung a.Igebraischer
Gleichungen und die Iufttopographische Gleichung. - O. 30. B I' a n d L
Bodenvorrat der Stadte, eíne volkswirtsehaítli'Che Notwendigkeit. -
Č. 32. K I a u s e r: Zur Verst,a,ati ii<lhung d'es Ve'rmessungswesens. -
0.33. Mo I' i t z: Beroohnung der Aus,gleichungsgroBcn a und: b. - (:.34.
Dr. M ti I I e 1': Direlkote Losung des einfachen Rtickwartseinschneidens
im Raume. (Pokra,čování v' dalěí.ch.) - Dr. G a st: Vom argentinischen
Vermessungswesen.

Říše hvězd. é. 3. F. Li n k: Nová konstrukce astrofotometru.
Geodezist, čís. 17-18. N. Dně pro v s k i j: K ·otázce systema tic-

kých chyb astr'OOlIOmiokéhopozorovámí. - A. Br ej vo: Pramen ohyb
při měření zákla,ďny způsobem Jliderinovým - 'závisí od napnuti. -
A. Ev t jut o v : NOiVýtyp latí ipro nivelMi, velké přesnosti. - A. N e-
vel' O'V: M.agneti~ká nepra'\"idelnost u M. Časniki V' kr,ají Vitehském.
- Č. 19-20. D o I g o v: K určení z,eměpisné šířky dle způsobu Tal-
kottolv:a.. - Mel n i"k o v: NOl\'lápomůcka pro měí'ení zák\.a-dny.

II Geometra itailiano. Č. 6. G. deS a n dr e: Compensazione
line are degli a:lHneamenti. - I I c o n g ,I'e s s ode i g e o m e t I' i
ďI t a I i a (Tor;no). - Č. 7. M. G i I' e II i: La Ip'rofeS\sione del Geometra
(ex perit.o agrimensore). (!Úvahy o vý'voji stavu od nejstarších dob;
pokračování v dalších sešitech.) - Dn nuovo livello squadro. - (J. 8.
G. S a n g i o I' g i o: L'Tstituto Teenieo e le Professioni di Ragioniere
e di Geometra.

L'Ecó de-j{1iln~egnet'i e Periti AJPimenl!iót'i. Č. 15. V. C a n t i no:
Planimetro a squadro. -- é. 17. Appunti di Legislazione Rurale. - Č. 19.
S p a I' ta co: Questioni di Cla.sse.

Osterreichisch.e- Zeitl!dtrift fUr VérmeS6Ui1~wesen. Č. 3. Prof. Dr.
Ing. P. W e r k ID e i s teT: Beitrag ZUl' Begrtindung der Methode der
kleiIllste:n Quadrat~ im Unte,rrieht. - Prof. Dr. E. H e II e ,b ran d: Zur
st,rengen Au.slgleíchtmg von Theodoli-tztigen.

Journal du GéIometre-Expert (de Belgique). Č. 2. 50 Anniver-
ltaire de l'Union des G. E. de BTuxelles.

Mitteilnngen des Konsortinms "Lnftbild". Č. 4. Ing. 'We n z e I :
Wie wir:d: eine terrestrisehe stereoiphot,ogrammetrische Gelandeaufna.hme
diur,chgefuhrt? - Die Verwendungdes Kupfertiefdfruckes ZUl' Wieder-
gabe von Photograrpthiell, ÍinsbeSQndere LuftaUifn.ahmen. - Č. 6. Ing.
A s -oh e n lbr en n e 1': Das Eintzerrungsgerrat des Konsortiums Luftbilfl
(Mod:el 1926).

Bildmessnng nnd Luftbildwesen (ročn. I, č. 1). Vychází zla spolu-
prá,ce rr1ezináJr. společnosti pl'O :fiotogrammetrii Uf Reisse v Lieben werdě.
- Prof. B uch Iho I tz: Stereosk'Opische Messung von De:to~'mationen.
-L o r ke: Die WirtschaftHchkeit ma&tliblicher Ka,rten auf Grund'
VIOIll LuftbHdaufnahmen. H e 11 w i oeg : L1lJftbild:aufnahmen im
Rh'einis,ch-Westd'aIiStchen Industriegebiet. - L ti s oe her: Luftfoto-
grammetrie uud Ka,rtenrelief. - Der "Integrator"-Entze-rrungsautomat.

JOQntal d~g G'éo~eg~EXperts frili1\lais. Č. 72. Ne c to n e ~
Toohéometre gra,phique Gaultier.
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· TiJd>lch~ift \"00(' Kad18tcr cn Landmeetknndc. Č. 5. Prof. D i e :p.e-
l' 111 k: Stul1ll' tabulek pro' výpolčet redukce excentricity signálu. -
·C. 6. H e in es: Paiížskýkongres Mezinárodní zemčměřičské federace.
- G. K ,oní n g h: Výsta·va strojů v PaÍ'ižíz,a kongresu.

()sterreichischc Zcit>lchrift fiir Vcrmessungswcscn: Č. 3. Prof.
dI~ H e 11e b I'a,n d: ZUl' strengen Ausgleiehung ,'on Theodolítztigen.
(Konec v č. 5.) - Prof. dr. ",V e l' k m e i s tel': Beitragzur Begrtin-
dUllg der Methode der kleinsten Qwadrate ím Unterrioht. - Č. 5.
'T h e i mel': ZUl' Theorie derP,apierdefo'I'mati'on.

Flugwesen (vydlává Spolek německých letcú v československé
repubI:lÚe).Ročník 1926. 'Či. 11. L u f 'o: úber Photogrammet'rie in der
Ti'chechoslowakei. A. H.: Lufthild'me.sstmg. Vi.

Jednota čs. úř. aut. civilních geometrů v Praze konal,a, 6. lísto-
pauu 1926 schůzi správní!ho výboru za přít1omnosti ti'chtočlenů správ-
ního výboru: Ftirsta, F.ritsche, Zuklína, Bukače, Prokúpka, Černého
z Lysé, Černého z Nuslí, Škacha, Krejzy;z MOI"iavy.Janč,e Nek'Vasila,
Šír,(. a ze Sloven~ka 'kol. Talaše. JaJko !host dostavil se kol. Svátek.
Omluven lml. Škoda,. .

Povšecl.iným .referátem zaihájil schůzí kol. Ftirst ,3, zmínil se
o chystané reformě studia., nastínil krátce průběh mezinárodního
kongresu v J>:aří'ží a ;zminil se o návštěvě v minísterstvu financí. Po~
drobný referát (~ meziná:rOldnim kongresu v Pa,ří1ží podal kol. Zuklín
a sdělil, že veškeré výsled1ky k'OIllgreso,vý.chkomisí budou uv,eřejněny
v ,Journalu des Geométres Experts.

K,ol. ,Pro1kůp,ek nastínÍ'! působnost Jednoty za dOlbu od poslední
výbol'Oové sehůze. Pojed'nal o niwrhu zákona o civilních technicíoh a
D tarifu. .

Kol. Fritsch přednesl zprávu pokladní, kteráJž, byla schválena.
Rovněž kolega Fritsoh referoval o konfederaci duševních pracoivniků,
kteréžt,o schůze se zfÚtč~stnil.

Bylo ust,anoveno, a.1:J.yJednota hleděla organisOIWljtívcške'ré člen"
styove svém středu a aby za tím účelem byla. vyvinut'a, čHejší
propaganda.

Kol. Krejza podal \ijprávu o návštěvě li prof. ,PaIlt,wliéka.
Nato pojednáno o struvovských poklescích něJkterých kolegů a od-

hla,sováno, aby b~"1ikomorou předvoláni plied čes.tný rybor *).
Na konce bylo pojednáno o ,tom, aby bylí mI.adí kole~ové vY\ijwíni,

aby ph svém usídlení nevlázali se na b~a,lé korunní 'země, ježto
.okresy oVni-oh jsou vesměs ,obslllzeny civilními kolegy staršími, takže
hy jednak stěžolvali posíci lmlegům již uBazeným ,a jedD.ak sebe vy-
·dásali v nebezpečí, že se vúbec neuživÍ. Poukázáno bylo na to, že
v ministerstvu finaincí byly získány informace, že SIolvensko má celé
kraje ,práJzdné, :kde byci'vilní geO:metr velmi dobř.e prosperoval a, byl
hlC'daným.

Usneseno bylo z,olilpověděti některé došlé cJ:opísya schůze po, čilé
dehatě skončena v 10 hodin večer. Ing . .J. Krejza,

Z .Jednoty čs. llř. aut. civ. geometrů v Praze. Pracovní výhor
,Jednoty konal sV1o,jiřádnou schúzi v iPmze dne 4. prosinec t. 1'.

Kol. předsedia Ing. B. Furst p;o&l zprávu O výsledku intervence
v min. veřejných 'prací, týllm.jíreÍse informad o stavu návrhu zákona
o civ. technicích a vydání t,alrifu.

Ro,vněž referoval o výs'l~ku iill,tervence ve Státním po,zemko'vém
·úřadě.

Na četnédJoltaz:y kolegú, tý:kající se. požiat1a,viku.8tátniho IlIo1zem-
kové!lo úřadu za dod,atečné "JTpmcov:ání výkazů změn pro 1'O'zvrh daní,
bylo Usneseno ko,legŮ111sdělití; že jsou lJ10vínIiir01zvl1hy ,diaňovéV'ypraco-

*) Pozn. red.: Z reforMu neotiměny dvě náls.ledující věty, na něž
reagolval Ing. J. Škach opravou ve, Věs>tmku Lnž. komory 'č. 2~ z 1'. 1926.
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".••i 100 tl·hU)·, lJyl-li "dto ~vck Stát. pozcm. útadu. výslovně ve
emhJu\'č, resp. v doc.le.tku ke smlouvo (l'o~l'h iednotUVýeh IWMf).

Požadnv('k letttOl b'Jl,BtŮ'dm pozemkoV1m úřadem d6n dO sml0U17
'" rDC«.' 1925 u. 1926. Sm,fitu'!Y staršího data. ~Tku tOlho neobeaAUSf.

V daJŠoím jed.i .bJ,lO uneseno. 'IJřipra.'riti náV:rh..na, tarif pro
pozemkovou relurmu le$D1.

Y časopiso .,sUnlěDl obmr", ó. 8,..ze dne 1. srpnu. 1926, byl
un~f'eihěn ěláflck prá~radou K. Nov«kem lJ)DC1' titoltam; Jak omez-
nlkovaf ok:e-euí silnice. leI.oi obsa.hem ěláoku tOho jest veřejnost
nesprÁvně Jnf'Ormod.na a T nl*terjoh Matech jsou dokoooo Vf,pady
proti shwu {~.y. geometrA. bylo ~o, iádlnti redůci SilnlěD.iho
ohzoru 7..a,opru,vu, abyěláneJt ten byl 11Iveden ·na pravou m1ru.

Y ua.Lšim jednáni bylo D8neseno l18i n'vrh kol. Ů. poiádati inienýr-
~kou komo'rn, aby bylo zakrO'Č'eno prOoti jednomu čl~nu prQ drženi
filiálkx.

Po vyHzeni něI1rolika ,pi8('mnJ~oh dotu6. .kolegů ve věceob sla'V"O'V-
8'kveb sohiLze skoněeDa.
• ·Pffšt{ sclttLze preoo.vDDlo výboru jednoty koná ~e v sobotu, dne

8. fe:-dna 1927. Z8psa.l Ing. Prokiipek.
Ze RpoUta posl_ebaěů ••• ěmUiěstvi v Prase II., Luar8ká 10,

,.U HellDŮu•
-\ b s oD 1y r nt úm zem ěm čt ičs t vf .a h Ý va·! Ý m

č len Ů ID S. P, Z. !
Kolcgo\·é. při t'wisi ,knihovny S. P. Z, bylo koustatováno. ie

mllozi jste oonáliJivypUjňeBých knih, a.6koliv JII dávno m6&e sWnl
zkoBŠku složenou. Jol1k.o1 68 jedni o knih~ exempló.te i80Il
opravdu v'Zácné, nejsouce v6beo k dOltAnf, . e m. byste kskaTě
na tuto poeledni 'Vf'zvlO :Jmihy 00 nejdtive :'\"ritili • umof,aUi tak studium
da"fm nema.Jetn.ým deo6m fJ8iebo .-polku. Výbor veden jsa. snahou,
likvidovati věc co nejiefměji, doutá, že toto postačí & upozorňuje, že
jiliallQ prl)ti llknavým ~o nejoet.f~ji sa:kroěi.

VPrarw dne 18, prosinec 1926-
V. Me a/Hlt v. r .• phdseda. H. Pštrose v, r., jednatel.

J. N ovotný v. r., knihovník.
,,lIUiclcá skupina t'polk. ~ inlen)"ri., oAor Brno" li "Otibofka

spolku ll!l. zemYr6ti&1" v..apoě&ly svoii EiJnnl ěinn08t velmi slibně ělen-
skými 9Cbůzemi 8 pf~. Dne 16. ii.Bto.padn v rcst4unwi ,.U Hocb-
matu" k<llB6al& ňlenská sek6.ze. spojenA 8 'Pi'ednMkoupfcdnosty měř,
a regut. oddMMi měst. &tav. úfaaU Ing. ~ PeAá •..e na téma. .,Po-
muoky k soutěži na ideo.Vlt rogulaěnl plán Velkého
Brn a", Ptedn6kifci \'(-' velmi póluiém proslovu D8slinU ~voi minulé
rC'gulooe " Orně, polřeby o. snra.hy :L~~lhoV~.kěho Brna. (), probral
u \"ysvětlil jednollivé pom'fieky 80UC . VC'}ký obdiv pfJsobn plánový
muteriál II kr~ná kn?,ba ,.Polda měsla Brna", vyduná. se zřetelem na

• \"n>8&1lOU sou těi , 8 i"adl>u teobuioky pouěnýdl staH, statistikami n
gr.afikony. Předn:áAk'.14 četně 1l&vf;tlve.ná, vyetoohnutt.l byla: oS velkým
uijD1ftll. Po' pf~nMeEl vya!OV&no bylo uz.ná.ni. kol. ln.J. Peňwvi a tlumo-
čena prof. VI. ••.•i.Jkukmt ~ ~..az4Wiým. dilem 1 celému. měfickému
a regu~ačnimu odděleni měst. MV. -Qfadu, lateré má největii J)O(IíJ. na
")'-pt.Mov:iní IIJomflcek ~utMnýeb : ~ svou propraeov~tl před~.i
proslulé pomůcky na SQutM regulace Curyebu. ObSah přctlllMk.r bude
u\'otejOOn '\""Z. Y.

Na. druhé členské sobůzi, poř..ň~.lW.é 15. prosince, podal Ing. J, R ll-
~iě k 9; ~i -zprávu ,,0 mez hr á. r (}d n ilJll 8'jez du 1.e mě měř iě-
~kéJU" v PafHju. Zmfniv t5e o iWelu a organL.ei MťI7.ioárodni
f('ůe-racc 2".cměměřičské. nasUnil skvělý prllběh sjoiAiu ft uvedl detailně
re-soll1cc 11 program jrdluO'Hivýcb praco\"Dich seker. Vy-t-kl tM mrMast
nniieh '\'ei'pjný~h ůfa:/Chí na sjezdu. pj'i S"chO pouta.vé i·eňi. oti·vcné dojmy
70 PaHle, u~Jěhl ryťll:Jp {',cI~..vOOer., KoJ. ~. ~rťin &1, 'l.~rý: ro\"IlM, ee
siezdu ~(lěastniLcLopltliJ l*.a:vni mfel'At k .~lů!iČkYzo.iJ.mlivYmi detáil)',
hhn"1Ilě ~~. zkušeJtO~tt --jei, ua.b)tl při návštbvě p&iH.sk-ýeh z<'mě-
mRi~8kýeh i1ll8tittilO«. ·RPtft't'á·t, o &jeq..ciu jt' pfiJn'4v-en pro ,Č.S Z. v.
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.Jt:':ót ud.out'no •. h,t ph·L1nriŠku\"ú -řirmo&l, slibně Z:ll"oět'lln 1 dále ~~.
run-fjaln, tl přlSpěl1l J.ak k na~lIn. })t!·uěenl, tak k vYLIÍ.jt'mnrmu pw.nánt

f.
Rltzné zp~Avy.

Lete~ofotugra_tri~ plán" pro ápt"&YU -.ěata Vrati"JJavi b')'!)'
por-tzeny v rooe 1926 firmou At·rO~l'!.rlogra.phieohes IMtitut in Rrf's1ll.U
pomootptf.8t.rojtl a mewdy B~. fshoff-Heyde. Některá data o h081>odA••..
D48ti téh'J mUJeté ě!lI'ftoeti ti mČtitskt měi'ioký ř~dit('J VSrke v po-
i~ .,'Dle "'jrteclmfJieh cit DlIll.isUl.hlíober Karten aut Grund, "OD
Luftbf~daulllahmen'" ktt'r~ oUiteuo iest ve zvUlitntm l'l~ll'~sOlpisll
AU •.••• e1ne VermesaungsD8lOlhricbtt'n, ~lftzyanóm ,.H I I d ID{' 8 !li Un g U n d.
L u ft biJ dme 8 8 U n g'l & vyd&ném k s.jezdu. Meziuárodnf společnosti
pro t'otogrUlCtríi· jako ěl&lo 1.

Pro jich výzoa8l ll'V'MlfmC je ~(' sl ruónl-m rNlumé:
Plé.ny rhotoveny v· měJ-flku 1 : 5000. 11. to OOaud ,pro plochu 371ull'

Jl6 _podkladě 58 snfmtfl. leteckýcb. Firmě dány k d:iapoaioi souřn<luioo.
bod6 trigonom. n. polygoo. a zhuldtěni altě provť.'dl,n, firma 8aiDl8. Snfnrky
z'*6Dy v létě 1926 & y: proatfed břCUlol1l 1926 Otle\'7.dény plány, do který('h
bylo t.tebA - V7.bledem na. rovinný charakter ůzemf - do.plniti nivť"l11ol
IJOtfebnA dILt& výěkovi. Phůoum-ánhll plAnii zi~tČ:llu. ptelmCSl. klndt'ná.
na mRtltko 1 : 5000. Pokudae ttče hospooárn6 8tr'nky~doUo 8(' k těmto
pozol"mhodllýal Zlkušenoetem:

1. ObY,:klou metodou pffmé,ho měřeni (bez triangulou. l.lolygr.mi-
8Me Zl ah.ran:těenf) VI daaém plochém ft nez88tftiVetlém te-rénu stá.l h.v
111im IlTO 1km' 1670 .-rek, kaeito firma. obdrieln. ZQ. totole-tecký pIlin
111"0 tutéž p~ochu. jen 320 matek, tudit ěJ,uUy vý 1o hy ui pět kr á t
mooň .

2. P r ~ c o v n j tem pO' m~tody foto1<'looké a obvyklé 12e vy.
,iá.di"iti poměrem 1: 8, neboť nuto'r 'ČJánku vYpočetl, že při učiti metod
piim6ho měřen! byl by celý zájm(JIVt obvod "rati8.l~'Vi. č1tajicf 160 km".
74Dlěfe» v. době 1'J1h roků. :kde!tn Ictcekofologrametrieká firma. by d.'O-
dala plt\Jty uvedeného měř·ftku. nejdéle v ,(1obě dVDO .Iel.

~pr&v4 městského mětiakébo ředit~le L6rka bode jiStě ěn.stOo
kOOle.D.tová.na 8. Anod i u nás budle na tyto ""ys1edky ponk3Z0'Y&nO. škoda,
te ~fté proatřE'd! :podo'bnourátOi J)eprovedJo- •. Je nes:1Jlm-no, ~ naijm
poměl'6.m neprospěl~ ie lit· instituce dosudl žádnt .a.utogra! pro "y-
utitf letedkýdl snhnkb. neobjedloaJy a ~.rnfky nempra.oovaly. V 01:1-
bon)ýoh rukou vykoea 1: hy svó p081á.u.i. M.

Fotogra.llletriok' olWiJmf prwskéllo llŮIIil!lttlMV"a. pro olteJtotl. a
PJ'Ů~ysl by].() nl'tl~vno vybuoo,,!ooo 't\ v. ěelo postaven Dr. E. Ewald.
, •. Jeho pusobnost spadá. "yulltl leteekéiho fOW\"yměřovánl a fDtOg.·lI-
fOVMlJ pro účely ministor8~ VQ pOttřizených vyoěovaclcl1 lÍstR,v'Íl, zvlMtě
~ol prům.yslovýeb. Odděleni -podáy" lóž odborné :rady, Votó.dá před-
uMky a vyd.tbvA wjedniwJ. .

IDst&laee .relttori ~8k1e. vysókteb lkol tedlJdeký:rh ,.. Praze a
v Brne odbýV18la. se 4. 'prosinec 1006 .. 1Noo'i'ě zvolent pražský rektDr
pral Ing. .[ P e t ř 1k prOBlov iJ sla.'VuOBtnf teě DQ. tetna: O v Ý voj i
n iLz o r lt nc; t va t" ft. v cd j k G$ t z emě k o ul ť'.Zn l1iP'ri.vy pro--
rcktol'a, plyne, 'Že na prdElkém vyso.kbm u{-ool teclmickém je zapsáno
.,. roce 1926/27 ceLkem 5966 poeJucllaěů - z toho 1930 cizi,nOO. PoČt"t
hl.dnýeh po~loohltěú,'Z8jpsn,~ýchv témlc§kolnfm. roce na ~~. vysoké
t:kole lp(..'bnseké v B.t'né čmi 1606. ~z toho kan<f.dál6. zememčnetvi 87.

Zpr6vy OIObnf.
Soukr. doeent Dr. J. K o u n o v 8 k Ý jmenován fádnýDl pro(csorem

t~kriptivDí geometrie nA ěeekém. vys. učení techni~kém v ~~.
President republi4r.y iJDenoval Ing. Dr. toolm. J. V o žen i I k.n.

IJfédacdk>u a. Dr. M. R Do dli a srk é h o mJstopřcdeedou Státnfho pozem·
kov6bo úřadu.

Aatorltace M. aut. civ. pome~ MbyI J. Th a n h I u fl, e r 'V' Rý-
mafo'Vi, vzc:Jal se Ing. L 9 a f a.f o v Iě v Pi&ku. .

Za •.••.••••i Udpov.'·IJ&i. ~lt.6114U. - Nit•• l"oJnrd •.••••.
NůJlI4&N'h IIp.~_k~.~knJl' Hfllim.ith'i • .,r•••..
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