
ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR
vyoAvA SPOLEK CESKÝCH IN2:ENÝRů

.~rčenívně.iší orientace leteckých snímkůporízených
mnohonásobnými komorami.

V článku věnovaném rozboru systematických chyb
vyskytujících se při snímkové triangulad*) bylo
ukázáno, jak lze zvýšiti přesnost této metody při
známé vnější orientaci snímků, zavedením patřič-
n~'ch systematických oprav směrů ve sklonu a výš-
kových rozdílech, případně vhodnou volbou vrcholu
svazku směrů měřených na snímku. Podle usnesení
V. mezinárodního fotogrametrického kongresu v Ří-
mě mají býti všechny vyráběné měřícké letecké ko-
mory nadále opatřovány příslušnými registračními
pomůckami.
Rozbor různých řešení uvedeného konstruktivního

problému vychází z rámce tohoto pojednání - jeho
předmětem jest popsati novou metodu určení vnější
orientace leteckých snímků pořízených zvláštními
mnohonásobnými komorami, anebo jednoduchou ko-
morou a k ní namontovanou malou komorou pomoc-
nou. Další rozbor je omezen na jedinou sdruženou
dvojici snímků, jako prvek všech podobných úprav
a konstrukcí; všeobecného myšlenkového jádra me-
tody lze však použíti i pro snímky pořízené několika
komorami z různých prostorových stanovisek.
Navrhovaná zde metoda je založena na pojmu v y-

r o v n á v a c í r o v i n y s vah u, k níž jsou vzta-
ženy všechny hledané prvky vnější orientace. Tak
ryze geometrícky určená vnější orientace může býti
pojmenována p o v r c h o vou, na rozdíl od tíž n i-
c o v é, vztažené k zemskému gravitačnímu poli.
Vzájemný vztah těchto dvou druhů vnější orienta~e
má býti předmětem zvláštního rozboru.

B. Princip dvojnásobné komory.

Představme si (obr. 1) pevnou soustavu rovin
dvou leteckých snímků (h a 122' jež svírají mezi sebou
tupý úhel y a mají za průsečnici přímku s12' rovno-
běžnou se snímkovými osami I' a Ii". Označme hlav-
ní body snímků písmeny H', H" a optické středy
obou objektivů písmeny 01' O2; platí:

0lH' = fv 02H" = f2

kde fv f2 jsou ohniskové délky komor.
Promítací roviny (Oi') a (OiI") protnou srov-

návací roviilU terénu 120' považovanou za vodorov-
nou, v přímkách I a II.
Úhel (I II) = u vytvořený těmito dvěma vodorov-

*) »Metody aerotriangulační a rozbor jejich přes-
nosti« - »Zprávy veř. sl. techn.«, č. 15, roč. XII.

nýmí přímkami je zobrazen na snímcích jednak jako
úhel (I' II') = Ul' jednak jako (I" II") = a.,. Obdr-
žíme tím dva perspektivní obrazy vodorovného
úhlu a.
Velikost těchto úhlů a polohu jejich vrcholů na

snímkových osách lze stanoviti měřením na radiál-
ním triangulátoru nebo na jiném vhodném přístroji.
Z naměřených hodnot, jakožto i z hodnoty úhlu ;'

a ohniskových délek f1, f2 určíme níže popsa-
nou metodou všechny prvky vnější orientace obou
snímků.

Geometrická formulace.

Volíme (obr. 2 a 3)průsečnici S12 za osu z a ro-
vinu danou optickými osami komor za rovinu xy
prostorové pravoúhlé soustavy souřadnicové. Před-
pokiádejme. že symetrály snímkového dvojstěnu a
dvojstěnu souřadnicových rovin xz a yz při tom
splývají.
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SIA, Praha. Poloha snímkových přímek II', I" je dána úhly
-- -

a" a2 a úsečkami H'S' = dl' H"S" = d2• Jelikož
body S', S" padnou ve většině případů mimo snímky,
určujeme úsečky dl' d2 nepřímo z naměřených
snímkových souřadnic bodů přímek II', I" ležících
v mezích snímků. Jinak lze zavésti do výpočtu úseky
vytvořené přímkami II', I" na druhé snímkové ose.

Ve volené soustavě rovnice rovin f?1 a (12 zní:

(Rovina 91) y = x tg (~Og- t) (1)

(Rovina Q2) y = x ctg ( 50g - ;) (2)

anebo, po zavedení zkratky 50g _ 1::. = r' :2 2
r'y=xtg-
2
r'y=xctg-
2

Uvažujme vodorovnou rovinu S"P'P2 = Qo a pro-
mítněme do ní ze středů Dl' resp. O2 snímkové osy
S'Pl I' resp. S"P2 - II",' Buďtež SPI I,
SPz - II tyto průměty, S jejich průsečík. Obdobně
budiž S"P/'_ I" centrální průmět vodorovné přím-
ky I ze středu O2 do roviny (22 a S'Pz' = lI' - prů-
mět vodorovné přímky II ze středu 01' do roviny (21;
body S', S" jsou perspektivní obrazy vrcholu S vo-
dorovného úhlu (I II).

Postup analytického řešení.

Abychom si připravili řetěz následujícího analy-
tického řešení, probereme je předem stručně s geo-
metrického hlediska.
1. I den t i f i k a c e sní m k o v Ý c h pří m e k.

Snímkové osy I' a II" jsou určeny jako spojnice
rámcových značek a tvoří dvě fotografické řady
podrobných bodů terénu.
Tyto dvě řady se zobrazují na každém sdruženém

snímku znovu jako bodové řady a to poněkud zakři-
veně, následkem tvárnosti terénu. Samočinné vyrov-
nání takových řad do přímek se uskuteční stereosko-
pickým pozorováním, k čemuž dobře poslouží ra-
diální triangulátor.
Je proto patrno, že konstrukce snímkových přímek

II', I" je úplně proveditelna a veličiny al' a2' dl' d2

se dají změřiti vzhledem k vhodnější ze snímkových
os.
2. Geometrický podklad řešení. Vole-

ná prostorová souřadnicová soustava je pevně spoje-
na s tělesem dvojnásobné komory. Znalost prvků
vnitřní orientace komorové soustavy a provedená
konstrukce čtyř přímek I', II", I", II' dovolují vy-
tvořiti relativní prostorový model vodorovné rovi-
ny 9,,'
Geometrický podklad řešení je tento:
a) Přímka I jest průsečnicí dvou promítacích ro-

vin (Dl') a (021"), obdobně přímka II jest průseč-
nicí rovin (DlI") a (OlI'). Rovnice všech těchto
promítacích rovin ve volené prostorové souřadnicové
soustavě se dají napsatí na základě prvků vnitřní
orientace komor a čtyř naměřených hodnot a" U2'

dl' d2•

b) Poloha každé roviny je určena dvěma v ní leží-
cími přímkami. Proto rovnice vodorovné roviny 90
bude určena vzhledem k osovému kříži na základě
rovnic přímek I a II.
c) Jsou-li známy souřadnice optických středů ob-

jektivů 01' O2 a dále rovnice dvou rovin snímků 91'
Q2 a vodorovné roviny Q", budou tím současně urče-
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ny i všechny prvky absolutní vnější orientace, t. j.
sklon a záměrný směr snímků a výška letu.
Zbývá proto jen provésti uvedené výkony počtář-

sky
Souřadnice středů promítání OJ' 02'

Označme souřadnice obou optických středů komor
pismeny O, (x." Yo" ZO]) a O2 (X02' Yo2, Z(2)' Za při-
jatých dříve předpokladů platí (viz obr. 3)

y' ",'x f Sl'n- + T cos f-
o] = --., 2 1 2 '

/,' ",'
/] cos2 + T] sin ~ ,

/2 cos{ + T2 sin ~',

. y' y'
Y02 =-.f2 sm2 + T2 cos 2'

kde TJ' T2 značí kolmé vzdálenosti hlavních bodů
snímků H', H" od osy S]2 ~- Z.

R o v nic e pro mít a c í c hro v i n. Promítací
rovina 01S'P/ je určena přímkou S'P/ = II' a b0-
dem °1; podobně rovina 02S"P/', je určena přímkou
S"P/' = I" a bodem 02'
R o v nic e pří m e k II' a I" lze napsati, jsou-li

známy souřadnice některého jejich bodu na př.
S' (x', y', z') resp. S" (x", y", z") a jejich směroví
součinitelé 1', m', n', resp. Z", m", n",
Proto mají tyto rovnice tvar:

x-x' y-y'
Z'

----
m' n'

x-x" y-y" z-z"
Z" =-m"- n"

dále z obrazů 2. a 3. plyne:

X'=T]
y' 1 x" == r2

sin y'

1cos 2' I 2 '
y' ,, . ~ (7) y" = TocosI-, ~ (8 )y =T, SIn 2' I - 2 I

z'=d], J z" = d2• J
Abychom nyní určili směrové kosinusy Z', m', n',

l", m", n", opišme si libovolným bodem (O) jako
středem jednotkovou kouli a veďme jejím středem
roviny rovnoběžné se stěnami osového trojhranu a
rovinami snímků pJ' 92; v rovinách rovnoběžných se
snímky vyznačme směry OS,' a OS/' rovnoběžné se
snímkovými přímkami S'P/ = II' a S"P/' 0:= T"
(obr. 4).
Z takto vzniklých sférických trojúhelníků .6S/XZ,

.6 S,'YZ a .6 S/'XZ, .6 S/'YZ plyne:

. {"
Z' = cos 21 = SIna cos

o - l' 2'
, .. y'

m = cos lh = - SInu] . sIn 2 '

,,/
Z" = cos $2= - sin U2. sín ; ,

.,,r
m" = cos f)2= - sin U2. cos ~ ,

n" = cos (2= cos U2'

Hledané rovnice přímek II' a I"
x-x' y-y'------

. . "-smU1' sm 2'

proto budou:
z-z'

'1/• I-smu]. cos ...•
'"

x-x"
. . y'

-smU2' sm 2-

y - y" z - z"
--o ----;; = cos~
- sm U2. cos 2-

kde x', y', z' a x", y", z" mají hodnoty (7) a (8).
(6) Pře s n é výr a z y s m ě r o v Ý c h s o u čin i-

telů promítacích rovin (OiI') a (Oi")·
Každá rovina procházející přímkou (12) = 1" má
rovnici:

:os ::' - :os $~;= A (:os ::' - ~os ;:') (13)

Prochází-li tato rovina mimo to bodem O2 platí:
Z02 - z" 'X02 - x"

A= cos u~ cos $" (14)
Z02 - z" _ Y02 - y"
cos (12 cos 1(

Dosazením do výrazu (14) hodnot souřadnicových
rozdílů plynoucích ze vzorců (4) a (8) obdržíme
směrové součinitele promítací roviny (O)") v tom-
to tvaru:

, 1 (/? d"J )ZII =-- - +---;
1'1/ ,..,,' cos

sinL sin ctlYL U2
2 u2• '" 2

, 1 (ml/ =--.-,
cos I..

2

/ (' " 1"')nl/' = __2 - tg- + ctg-
cos a2. 2 2
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Zcela obdobně se určují výrazy směrových souči-
nitelů promítací roviny (0,11'). Bude:

_1_" ( -/-)--~-/ + -CO-:I-) ;

sin L sin ctg i..- Ul
2 Ul 2

/ (/ ')n/' = __ 1 - tgL + ctg~
cos Ul 2 2

Směroví součinitelé- promítacích
r o v i n (0,1') a 0il"). Promítací roviny (O/,) a
(Oil") jsou kolmé k rovinám příslušných snímků
!h a 92' jejichž rovnice jsou dány vztahy (1') a (2').
Proto směroví součinitelé těchto promítacích ro-

vin jsou:

Rovina (0,1') .,. l/=ctg ~', m/=l, n/=O

(17)

Rovina (Oil") ., lIl" = tg ;~. mli" = 1, nu" = O

(18)
Směroví součinitelé vodorovných

pří m e k I a II. Vodorovná přímka I je průsečnicí
promítacích rovin (Oi") a (0,1') a proto její smě-
roví součinitelé li. mJ, ni jsou minory této pravo-
úhlé matice:

ji l/'. m/', n/' liIll/ , m/, n/ ':'

. 2(-/2 tg y+~)
o sin U2 . cos U2

Zcela obdobně obdržíme pro směrové součinitele
přímky II:

- /1 .
III : mIl : nu = .

cos Ul sin ;'

/1 ., .
rcos Ul' cos "2

Směroví součinitelé svislice jako
nor m á I Y k r o v i n ě 00' Označme směrové sou-
činitele vodorovné roviny ~ p'o písmeny 19, mg, nf!;
jelikož tato rovina obsahuje přímky I a II, platí:

Dosazením do determinantů pravé strany 4odnot
lI' mf. ni, atd. z proporcí (20) a (21) obdržíme:

a b tI
ll/= o + . +---.--'sm Ul • cos U2 cos Ul • SIn U2 cos G:l • cos U2

b a t.
m" =------- +------ + --~~--
. sin Ul.' cos U2 cos Ul • sin U2 cos G:l • cos 0:2 '

o
cos Ul • cos 0.2 •

(23)
tp t2 -kde a, b, o značí konstruktivní konstanty,

nové proměnné zavedené místo dl a d20

Přitom platí:

2 /1/2 tg ;,a === , --,
sin~

2

b = 2 /1/2 tg)'_
1'1/ 'cosi..-
2

4 tJ, tg "0= ~ c_
cos ;'

t =-2( /2
d
l. + /ld2 )

1 ~J ~/

sin -', cosi..-
2 2

t =-2( /2
d
l + /ld2)

2 ,,' ,,'
cosi..- sin '-

2 2

Konstanty a, b, o jsou vázány identickými vztahy:

a2+b2=02 (26)
1

a2 - b2 =---. 03 (26')
4/1/2

3. J e dno t I i v é p r v k y vně j š í o r i e n t a c e
budou pak určeny takto:

I. U r č e n í ú h I u s k Ion u VI' V2• Označme smě-
rové součinitele rovin snímků 91'92 písmeny ll' mJ' nI
resp. l2' m2, n2 a jako dříve směrové součinitele svis-
lice písmeny 19, mJ, ng. Platí všeobecně pro úhly VI'

))2 vytvořené optickými osami snímků se svislicí:

lI/lI +mgml + n:,nl
cos v2 = -===========-=====(27)

ý(lq2 + mg2+ ny2) (l12 +m/ + n/)
ll/l2 + m:,m2 + ngn2 8)cos VI = .___ (2

Ý(l1/2 + ml/2 + n:12) (l/ + m2
2 + n2

2)

Z rovnice (1') a (2') plyne:

II : ml : nI = tg ;' : -1 :O (29)

l2 : m2 : n2= ctg ;' : -1 :O (30)

k
l12 + m1

2 + n12 = ---" (31)
COS2~

2
k

l 2 +m 2 + n 2= -- (32)
2 2 2 r"

sin2 -
2

lze psáti ve tvaru

. r' r'19 sm - - - mg cos -. 2 . 2

ýly2 + my2 + n!l2 '
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r' . ~/
l" cos - - m'l SIn --2 . 2

COS 1'2 =
\/Zg2 +: m:/2 + n:}2

Rovnice (33) a (34)mohou býti upraveny dosazením
do pravých stran hodnot (23), toto však nevede
k zjednodušení počtářského výkonu. V praksi se po-
stupuje tak, že nejprve se vypočtou hodnoty ti' t2

na základě vzorců (25), pak ze vzorců (23) - smě-
roví součinitelé ZII, m::, nll a konečně úhly 1', a 1'2 ze
vzorců (33) a (34).
II. U r č e n í s toč e n í sní m k u ;". Stočení sním-

ku x je definováno jako úhel vytvořený horizontem
resp. záměrným směrem snímku s jednou ze sním-
kových os.
Označme směrové součinitele horizontu resp. vo-

lené snímkové osy písmeny Zh, mh, n" resp. Z)",m,., ni'
Při použité !lisposici snímků a souřadnicových os
značí l;, m,,' n; směroyé součinitele přímky 812' rov-
noběžné se snímkovými osami 1', II" a se souřadni-
covou osou z.
Proto bude:

l,)1' + ml,ml' + nhnl'sin x = ----=--=--=--=--=--=--=--=----=--=--=--=--=--=-.=--=--=--=--=--=- (35)
\/ (Z,T+m,,2 + n,,2) (Z,"+ m," + n1'2)

při čemž platí :
lI' : ml' : nr = O : O : 1 (36)

Jelikož horizont snímku je rovnoběžný s horizon-
tem mapy a tento je průsečnicí roviny snímku s ro-
vinou o" součinitelé h', ml,', rI,,' jsou úměrny mino-
rům této matice:

I

I ;/
itg -2' -1, O

I Z}, m}, rlq

a proto pro horizont snímku 9, platí:
Z,,' : ml,' : n,,' =

;/ /,'
= - ni : - n" tg 2 : m" tg "2 + Z"

Podobně pro horizont snímku 92 obdržíme:

Zl," : mh" : ni," =
- n! : - ni ctg ~' : m.1 ctg ~' + Z'l (39)

Úhly stočení Xn X2 jsou proto určeny vzorci:

cos X, =
m'l tg t+ l:}

Vn,2 + (m:!2 + n'J2) tg2 ;'+ 2 mgZg r'. 2
tg 2" + Z"

(40)
cos x2=

rn:} ctg;' + Z:}

:Vn 2 +(m 2 + n12) ctg2 ;' + 2 mgZg ctg ~ + Z,/

(41)
III. U r č e n í výš k Y let u v. Výška letu jako

délka kolmice spuštěné z prostorového stanoviska do
základní vodorovné rovíny, se určí převedením rov-

nice vyrovnávací roviny terénu (Qo) k normálnímu
tvaru a dosazením do levé strany anulované rovnice
za x, y, z souřadnic jednoho z optických středů ob-
jektivů komory.
Tak obdržíme:

l.'1 (xo, - x,,> + mq (Yo1 - y,) + n} (zo, - zJ_

\/Z;2 + mg2 + ni
(42)

lil (X02 - xs) + mli (Yo2 - yJ +_2"'"(ZD2 - zJ
\/V+mq2+n~2

(43)
Souřadnicové rozdíly pravých stran těchto vzorců

se dají vyjádřiti v následujících tvarech:
",,'

AI sin'-
1 2

----.d."R -
ri

A I, cos 2"
Yo,-Ys=- --R-- .d!.,

A
-.d,d.R .-

r'
A 12 cos 2"

X02-x,,=- --R-- .dl,

. r'AI2 sm2
--R-- .dl,

kde značí:

A =- (r2 + I,) sin .~ + (r, - 12)
, ,

"J • Y
R=/2cos 2 .d,+/, SIn2",d2•

,,,,
cos 2" '

Při tom úsečky d, a d2 jsou vázány identickým
vztahem tvaru:

dl t....( r. - r. cos v - 12 sin y).

d2 - 12 (r 2 -- r, sin y - 1, cos y)

Přišli jsme ku přirozenému výsledku, že celý pro-
blém je založen na měření jen tří nezávislých para-
metrů: dvou úhlů u,, U2 a jedné úsečky dl resp. d2•

D. Závěr.
Posudek o praktické vhodnosti metody by se mohl

spolehlivě vysloviti jedině na základě pokusného mě-
ření, což platí i pro rozbor přesnosti.
Metoda není vázána na použití jediné mnohonásob-

né komory a platí i pro volné, anebo orientované
prostorové dvojice s velkým plošným překrytem.
Při pevné stereoskopické základně, umí13těné na
trupu letounu, optické osy komor budou mimoběžné,
což by však jen málo měnilo postup uvedeného ana-
lytického řešení; stačí v tomto případě volit za
xy-ovou souřadnicovou rovinu řídící rovínu mimo-
běžných optických os.
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Již dávno byly pozorovány v citlivých vrstvách
vyvolaných kinofilmů občas se vyskytující rušivé
obrazce nebo skvrny. Po prostudování se ukázalo, že
to jsou stopy po elektrických výbojích.· Poněvadž
výskyty nebyly vzácností a často rušily obraz, byla
tomuto zjevu věnována pozornost (2,3,4,7). Později
byl tento zjev pozorován také v roentgenofotografii
(E g gel' t 1), třebaže velmi vzácně. Pozorovali
jsme a byli jsme také upozorněni, že se tento zjev
vyskytuje někdy též na negativech zhotovených na
svitkovém filmu, a proto mu na tomto místě věnu-
jeme pozornost.

Obr. 1. Stromkovité stopy po elektrických vlÍbojích.
(Zvětšeno 3X.)

Je známo, že vzájemným třením některých nevo-
dičů elektřiny vznikají elektrické náboje, které při
dostoupení určitého potenciálu se vybíjejí. Při kino-
filmu může zelektrování nastati třením kinofilmu
o některé součásti aparatury (cívky bakelitové, ebo-
nitové, případně i smaltované [P a z z i a n i 4J) bě-
hem natáčení, přetáčení nebo kopírování.

Při roentgenografii bylo zjištěno, že film při práci
v suché vytopené místnosti nebo při práci v blíz-
kosti tepelného zdroje se při rychlém vytažení z pa-
pírového ochranného obalu zelektruje třením o papír.

Na amatérských filmech vyskytují se podobné
stopy po elektrických výbojích hlavně v letních mě-
sícich. U těchto filmů, na základě prostudování shro-
mážděného materiálu, možno říci, že bývá zelektro-
ván hlavně ochranný krycí papír ležící na filmu.

Abychom si zodpověděli otázku, proč se tak ne-
stává vždy,nebo velmi často, musíme si uvědomiti
předpoklady pro vznik elektrického náboje v papíru,
nebo samotném filmu, po případě v jeho vrstvě.
Hlavním předpokladem pro zelektrování dvou nevo-
dičů elekti'iny třením je sucho. Vlhkost podporuje
elektrickou vodivost a tím: zmenšuje, případně za-

mezuje, vytvoření většího elektrického náboje, kte-
rý by se mohl vybíti registrovatelnou jiskrou.

Velmi významnou úlohu hraje také teplota, hlavně
teplota filmu a ochranného papíru. Nízká teplota
filmu a papíru způsobí, že v teplejší místnosti se na
nich sráží vlhkost ze vzduchu, což je ještě podporo-
váno pórovitostí papíru a hygroskopičností želatiny.

Obr, 2. Skvrny s odstupňovanými okraji a značně
členité stromkovité stopy. (Zvětšeno 1,5X.)

Oba dva tyto vlivy na zelektrovatelnost můžeme
dobře pozorovati na výsledcích pokusů, které pro-
vedli J. 1. G r a b t r e e a C. E. I ves (2):

Relativní
vlhkost
54%

Vzorek
želatina
film
želatina
film
želatina
film
želatina
film
želatina
film

zelektrovatelnost
při 10"C při 43° C
slabá slabá
silná silná
slabá slabá
slabá slabá
O O
slabá velmi slabá
O O
velmi slabá O
O O
O O

Vzhled stop, které zanechá vybíjející se elektrickS'
náboi v citlivé vrstvě a které se stanou vyvoláním

Obr. 3. Skvrny s výběžky větvovitlÍmi a malé kruhovité
a eliptické plošky ukazující na slablÍ elektrický výboj.

(Zt'ěaeno 4-X.)
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viditelnými, je různý. U filmů pro kinematografii
udávaji výše uvedení autoři celkem 5 druhů, a to:
1. malé skvrny s odstupňovanými okraji,
2. větvovité černé skvrny,
3. stromkovité stopy,
4. vějířovité stopy,
5. rozličné stopy.

Podle shromážděného materiálu na svitkových fil-
mech jsme pozorovali pouze tři druhy těchto výbojů.
Nejvíce se objevují výboje stromkovité (obr.!., 2.)
ostře ohraničené a končící hrotem. Jejich zahrocené
konce směřují obyčejně do stejného směru pásu.
Dále černé skvrny s výběžky (větvovité) (obr. 3.),
a nejméně skvrny s odstupňovanými okraji, které
se podobají také skvrnám vyvolaným vlhkostí. Liší
se však od nich paprsčitou strukturou, kterou mů-
žeme pozorovati lupou nebo často již pouhým okem.
Tam. kde výboj byl příliš slabý, objeví se malé kru-
hovité nebo eliptické plošky s neostrými okraji.

Při práci se svitkovými filmy může nastati zelek-
trování nejspíše při rychlém odvinování filmu z cív-
ky před vyvoláním. Cívka je lehce držena na pří-
klad v levé ruce, aby se mohla otáčeti, a při tom je
such)'m prstem nebo větší částí ruky třen odvinu-
jíci se ochranný papír s filmem. Jsou-li vhodné pod-
mínky, totiž sucho a teplo, je papír, případně film,
dostatečně zelektrován. Na dvou filmech 6,5X9, ji-
nak dobře exponovaných a vyvolaných, bylo viděti
stopy elektrických výbojů po celé délce filmu.
U prvého šla serie těchto výbojú téměř středem

O,br. 5. Stromkovitý výboj všestranně rozvětvený.
.\ nlezen pouze v jednom pi-ípadě z dvanácti vzo1·kú.

(Zvětšeno 2X.)

filmu, u druhého v jedné třetině šíře, jak ukazuje
kopie jednoho obrázku (obr. 4.).

Většina výbojů je obrácena do podélného směru
filmu. Pouze na jednom ústřižku filmu, z dvanácti,
nalezen výboj všestranně rozvětvený (obr. 5.). Na
mnohých vzorcích nalezeny mezi stopami výboju
tenké černé čáry rovnoběžné s hranou filmu (zvané
mezi amatéry »telegrafní dráty«). Tyto čáry ukazují
na tření ochranného papíru po citlivé vrstvě, a to
bud' při rychlém přetáčení filmu při známém do-
krucování vyjmuté cívky exponovaného filmu, nebo
při rychlém rozvinování uvolněné cívky.

V dostupné literatuře jest uvedeno u výbojů ve
vrstvách kinofilmů, že není dosud známo, zda stopy
výbojů jsou následek fotografického efektu světla
vytvořeného jiskrou, nebo zda jsou výsledkem pří-
mého působení elektrické jiskry na zrnka haloidu
stříbra ve fotografické citlivé vrstvě.

Na základě poznatků získaných při elektrografic-
kých studiích možno říci, že se jedná hlavně o pří·
mé působení elektrického výboje na halové slouče-
niny stříbra. Když totiž byly při elektrografii vidi-
telné i ultrafialové paprsky odstraněny černým xy-
lonitovým filtrem nebo černým papírem, případně
lepenkou, ukázaly se pod těmito filtry často obrazce.
totožné se stopami elektrických výbojú v citlivých
vrstvách filmu (obr. 6.). Snad není bez zajímavosti

Ohr. 6. Stromkovité stopy objevující se na elektrografiích
po oe/filtrování viditelných a ultrafialových paprsk1~

černým ::rylonit.ovým filtrem.
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uvésti, že podle četných pozorování a údajů v litera-
tuře (u kinofilmů) nemá citlivost fotografické vrst-
vy téměř vlivu na intensitu stop, zanechaných elek-
trickým výbojem. Také toto pozorování by podpo-
rovalo domněnku, že jde hlavně o přímé působení
elektřiny na halové sloučeniny stříbra.

Obr. 7. Mikrofotografie řezu filmem v místech stopy po
elektrickém výboji. Zčernání při povrchu citlivé vrstvy
ukazuje, že výboj pl'išel zvenčí, patrně ze zelektrovaného

papíru při rozvinování cívky.

Užitá fotografie se snaží vymýtiti všecky cizí
vlivy na citlivou fotografickou vrstvou nebo na la-
tentní obraz. V běžné fotografii si tlín ušetříme
pracné retušování. Ve vědecké fotografii by mohly
znamenati i zkomplikování při studiu určitých vlivů

na citlivou vrstvu (na př. při fotogrametrii, roent-
genografii, radiografii, elektrografii a pod.). Každý
fotografující ví, že musí fotografické citlivé vrstvy
chrániti před cizím světlem, vlhkem, prachem
(zvláště chemických sloučenin) a mechanickým po-
škozením. K tomu si nutno pamatovati, zvláště pro
filmy, ochranu před vznikem elektrických výbojú.
Vyvarovati se ukládání filmů v příliš teplém a su-
chém prostředí a silnějšího tření jich (zvláště velmi
suchých filmů) samotných nebo ochranného papí-
rového obalu či pásu během zpracování. Proto také
byla zavedena výroba filmů »antistatických«.

1. Eggert J.: Einfiihrung in die Rontgenphotographie.
Leipzig, 1936. Str. 169.

2. Grabtree J. I. et lves C. E.: Les Marques ďEfflu-
ves sur les Film cinématographiques. Science & In-
dustries Photographiques: 5: 89-96, 1925.

3. Newman A. S.: Les effluves en cinématog-raphie;
comment les éviter. Photographic Journal, 63 : 262, 1923.
cit. Science& Industries Photographiques, 3 : 129, 1923.

4. Pazziani A.: Marques ďEffluves sur Film cinéma-
tographique. Science&Industries Protographiques, 6 : -,
1926.

5. Prát S. a Schlemmer J.: Elektrografie. Sborník
A. P., 14, 1940.

6. Yoshida U.: Figures produites sur les plaques pho-
tographiques par les décharges électriques. Memoirs of
College of Science of Kyoto Univ. 2: 105, 1916. cit.
Science& Industrie Photographiques, 5 : -, 1925.

7. Fr. W. Freerk: Der Kinoamateur.

Měření optickými přístroji s dálkoměrnými sou-
pravami získává zaslouženě větší a větší obliby pro
rychlost práce, nezávislost na počasí a svoji přes-
nost. Výhody optického měření poznal každý, kdo
nějaký čas optickou metodou měřil a byl později
opět z nějakých příčin nucen voliti k zaměření
detailu hustou síť n:íěřických přímek, aby kolmice
byly krátké. Měření takových měřických přímek
pásmem nebo latí v hornatém nebo kopcovitém úze-
mí je velmi namáhavé, nákladné a v porovnání s me-
todou optickou také zdlouhavé.
Podobně je tomu v území s velikou frekvencí do-

pravní, což měli možnost poznati ti kolegové, kteří
pracují na novém měření Prahy. Velikou svízel měli
s častým:poškozením pásma a jeho opravou, vyža-
dující znaěného času, zvláště tehdy, má-li se příznivá
chvíle během nestálého počasí plně využíti.
Tyto obtíže odpadají při optickém měření pravo-

úhlých souřadnic, použijeme-li u nás dosud opomí-
jeného přístroje Lodis, výrobku firmy Zeiss v Jeně.
Jsou dva typy tohoto přístroje. V rovinném te-

rénu se používá Lodis, v terénu svahovitém Kipplo-
dis, který je dobře použitelný při měření po stře-
chách a zdích.

Stručným popsáním přístroje a metody sleduji 'ten
cíl, aby kolegové, kteří mají o tuto metodu zájem se
s ní seznámili dříve, než se jim dostanou do rukou
uvedené přístroje.
Věřím, že časem bude dána těmto přístrojum

přednost před proměřováním pásmy, zvláště při mě-
ření velkých měst a snad později po vyzkoušení
v praxi zatlačí měření pásmem a latí vůbec.
Je to totiž měření pohodlné a náklad spojený

s investicí do přístroje jistě vyváží množství a ja-
kost práce.
Přístroj Lodis se skládá" zdálkoměrného daleko-

hledu s točnou osou, n~,<iníž je nahoře na daleko-
hledu upevněn dvojitÝ'n;ra~o[: Pod točnou osou da-
lekohledu je provaoova$f/tyč lil troj(jílnÝ,JÍl;opěrným
stojánkem. . .
K pHstroji patří dvě latě 4metrové se svislou

stupnicí, na které se čte vzdálenost. (Srov. obr. 1.).
Postup při měření je obdobný jako u obvyklého

měření dvojitým pentagonem. Měřická přímka 'SeJ
vytýčí pomocí trasírek, ale na počáteční bod se po-
staví svislá dálkoměrná lať. Druhá svislá dálkoměr-
ná lať se postaví na bod podrobného měření. S pří-
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strojem se pak postupuje ve vytýčené pnmce, až
obrazy latě na počátečním bodě a výtyček na druhé
straně měřické přímky se stotožní v hranolu nad
dalekohledem s latí, která je na bodě podrobného
měření. Tím jsme našli patu kolmice. Zabodneme

lehce provažovací tyč, kterou upevníme stojánkem.
Dalekohledem se pak zacílí na lať na počátečnim
bodě a přečte se vzdálenost úsečky. Pak se otočí da-
lekohledem na lať stojící na bodě podrobného mě-
ření a přečte se délka kolmice. Tímto jednoduchým
způsobem se postupuje dále až do vzdálenosti asi
80 m, což je dosah dálkoměru. Pak se lať stojící na
počátečním bodě musí přestaviti. Současně se vyho-
tovuje polní náčrt. Proto se doporučuje, aby při mě-
ření spolupracoval kreslič, pak jde měření velmi
rychle. Princip měření vzdálenosti je patrný z obr. 2.

Dle údaje tiskopisu fy Zeiss děje se odečtení ho-
rizontální vzdálenosti s přesností 1 cm. Přesno'3t
v určení úhlu je -+- 40". Čas potřebný pro zaměření
jednoho bodu je asi 1 a půl minuty.

Čtení na lati je jednoduché. V zorném poli daleko-
hledu se jeví po zacílení na lať dvě stupnice těsně
vedle sebe, ale navzájem pošinuté. Stupnice je dě-
lena na 10 dílků, z nichž pátý je označen tečkou.
Nejdříve se přečte levá část stupnice. Na př.30,0.

Proti tomuto údaji odpovídá na pravé straně údaj
40,03. Celkově:

40,03 - 30,00= 10,03 m,
což je skutečná vzdálenost. (Obr. 3.)

Dle naznačeného způsobu měření je zreJme, že
není třeba zvláštního výcviku pro tento způsob
měření a Že si ho každý brzy osvojí.

Kipploidis je stejný jako Lodis, jenže dalekohled
má pohyb ještě svislý a na výškovém čtvrtkruhu
opatřeném lupou se na stupnici s noniem čte úhel
výškový neb úhel sklonu do 30°. Proto se ho dá po-
užíti v terénu kopcovitém a velmi dobře při měření
po střechách a zdich, čemuŽ se při měření velkých
měst nedá vyhnouti a odpadá provažování olovnicí,
což měření zpomaluje a zdražuje (obr. 4).

Jsem přesvědčen, že se Lodis osvědčí právě tak,
jako se osvědčily všechny dálkoměrné stroje. Sám
jsem tento přístroj zkoušel v pražských laboratořích
fy Zeiss v r. 1936 a navrhoval zakoupení tohoto
přístroje neb alespoň svolení pro vyzkoušení v let-
ním období 1937. Bohužel mi Generálné Fin. red.
v Bratislavě tehdy návrh zamítlo, takže jsem pří-
stroj prakticky vyzkoušeti nemohl.

(Obrázky k článku jsou použity z propagačního
letáku fy Zeiss.)
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Podle § 1 vládního nařízení ze dne 7. června 1923,
čís. 114 Sb. z. a n., kterým se provádí cís. nařízení
ze dne 1. června 1914, čís. 116 ř. z., o dělení kata-
strálních parcel a o knihovním zápisu nabytých ne-
movitostí nepatrné ceny (pod K 200,-), m o h o u
všechny okresní soudy v Čechách a na Moravě jako
knihovní soudy na žádost stran osvědčiti soudním
zápisem smlouvy a prohlášení o nabytí nemovitostí
nepatrné hodnoty, má-li býti podle nich i hne d pro-
veden knihovní zápis a tím odstraněna neshoda mezi
pozemkovou knihou a pozemkovým katastrem.

Podle § 2, odst. 2 měřičský úředník pozemkového
katastru zjistiv při úředním jednání neshodu mezi
pozemkovou knihou a pozemkovým katastrem, po-
znamená v ohlašovacím listě, má-li plocha, která jest
předmětem úředního jednání k odstranění neshody,
hodnotu do 200 K či vyšší. Rozhodno je však přede-
vším ocenění stranami. Neudají-li strany hodnotu
vyšší, přihlédne se k ocenění měřičským úředníkem
v ohlašovacím listě.

Podle § 4 téhož vI. nař. odepře soud sepsati smlou-
vu nebo prohlášení soudním zápisem, n e n í-l i m o ž-
n o i hne d v y k o n a t i k n i h o v n í z á p i s, bud'
že listina vyžaduje schválení jiným úřadem, anebo
že to nepřipouští knihovní stav (na př. různé zatí-
žení kn. vložky).

Podle § 1 vládního nařízení ze dne 9. října 1938,
čís. 218 Sb. (platnost byla prodloužena vI. nař. č.461/
40 do 31. XII. 1941) o přechodném omezení zcizení
a propachtování určitých druhů nemovitostí, jest
k smluvnímu zcizení nemovitostí zemědělských a
stavebních parcel potřebí souhlasu okresního úřadu.
K žádosti o knihovní zápis na základě právního jed-
nání, ke kterému jest podle tohoto "nařízení potřebí
úředního souhlasu, je třeba připojiti výměr, jímž byl
souhlas dán. Smluvním zcizením jest každé právní
jednání mezi živými k převodu nemovitostí směřu-
jící; tedy smlouvy trhové, směnné a darovací, při

čemž nikterak nezáleží na velikosti zcizované nemo-
vitosti.

Dospíváme tím k názoru, že i při převodu nemovi-
tostí nepatrné hodnoty (pod K 200,-) i na př. při
vyrovnání hranic za účelem lepšího obhospodařováni
a p. jde o smluvní zcizení nemovitostí a proto je
i v tom případě nutný úřední souhlas ve smyslu § 1
vI. n. č. 218 ze dne 9. října 1938. Úřední souhlas ke
zcizení nemovitostí vydá okresní úřad na žádost
po předložení vkladné listiny (písemné smlouvy a
pod.).

Je tedy prakticky (po dobu platnosti vI. nař. ze
dne 9. X. 1938, čís. 218 Sb. z. a n.) nemožno, aby
knihovní soudy sepisovaly protokolární smlouvy
o nabytí nemovitostí nepatrné ceny, pokud půjde
o zcizení nemovitostí v § 1 citovaného vlád. nař. vy-
počtených.

Je proto nutno vzíti skutečnost na vědomí, aby
případné informace stranám se strany měřičského
úředníka nebyly v rozporu s praksí knihovních
soudů.

Na druhé straně však není třeba úředního souhla-
su ke knihovnímu zcizení, jde-li o t. zv. originální
způsob nabytí vlastnictví, na př. jde-li o vydržení
vlastnického práva k nemovitosti v pozemkové knize
jinému vlastníku připsané.

Je beze sporu, že vI. nař. ze dne 9. VI. 1923, č.
114 Sb. z. a n., velmi účinně přispívá k urychlenému
odstranění nesrovnalostí mezi pozemkovou knihou,
pozemkovým katastrem a skutečností. Je-li nyní
účinnost tohoto vI. nař. z větší části znemožněna vI.
nař. ze dne 9. X. 1938, čís. 218 Sb. z. a n., je tím více
nutno, aby měřičský úředník pečlivě zkoumal při
úředním jednání, nejedná-li se v daných případech
bud' o opravu kat. mapy podle § 39 kat. zák. nebo
o vydržení vlastnictví, v kterýchžto případech je
možnost využití výhody vpředu citovaného vI. nař.,
připouští-li to ovšem současně knihovní stav.

Ing. ALOIS !UMEK.

(Dokončení.)

Oceňování lesů.
Lesy byl každý majitel povinen nechati odborně

odhadnouti tak, aby z odhadu byl patrný správný
výtěžek sáhů dřeva tvrdého a měkkého.

Při odhadu nařízeno přihlížeti ke vzrůstu dřeva,
k poptávkám a cenám, k poloze a klimatickým po-
měrům kraje. Dále nařízeno nahlížeti do vrchnosten-
ských, obecních neb soukromých, dřevařských, natu-
rálních a peněžních účtů za 9 let a mimořádné pří-
pady udati, aby tím bylo umožněno došlé odhady
porovnati.

Při odhadu lesů, zvláště v rovinných krajích, mělo
se pamatovati na to, aby užitek z lesů byl oproti
užitku z polí v takovém poměru, aby vykácení lesa
a přeměnění na pole nepřineslo majiteli žádných
výhod.

Lesy nacházející se v takových polohách, že ma-
jiteli nepřinášely zisk ani prodejem dříví, ani jakým-
koliv jiným zužitkováním, považovány za křoviny a
pastviny. Tímto způsobem zjištěný výtěžek se však
zanesl do sloupce lesy.

Majitelé, kteří vlastních lesních znalců k odhadu
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svých lesů neměli, byli povinni dáti odhad provésti
na vlastní útraty jedním z lesních znalců komise,
kteří byli pod přísahou a opatřeni attestem a jejichž
jména byla v kraji vyhlášena.
Při odhadu lesů pro úpravu daně bylo dbáti těch-

to ustanovení dvorního dekretu ze dne 3. října 1785.
1. Majiteli jest ponecháno na vůli, aby si své lesy

rozdělil pro tolik roků, jak toho vyžadují okolnosti
a stáří lesů.
2. Majitel jest povinen při odhadu lesů bráti

v úvahu tolikaleté dřevo, pro kolik roků byl les roz-
dělen. Rozdělil-li tedy les pro 100, 80, neb 50 roků,
pak smí bráti pro odhad jen dříví 100, 80, neb 50leté.
3. Majitel může každou lesní trať rozděliti na

tolik oddělení, kolik jich vyžaduje různost pozemku
a půdy a v důsledku toho i různost růstu dřeva, na
příklad:
Les »Skála« o výměře 200 jiter = 600 měřic, rozdělený

pro 100 roků, v němž by byla půda a růst tak rozdílné,
že by Ya byla shledánadobrou, Ya prostřední a Ya špatnou.
Podle provedenéhoodhadu by dávala:

1 měřice dobrého lesa . 50 sáhů,
1 » prostředního lesa 40 »
1 » špatného lesa 32 »
tedy 1 jitro průměrně . . 122 sáhů.
Lesní trať »Vdolíku«o výměře 300 jiter = 900 měřic

byla by rozdělena pro 100 roků na 6 oddělení.
Na 1/. dobré půdy podle odhadu by dávala 1 měřice

60 sáhů,
50 »
35 »
25 »

dohromady • 170sáhů.
V důsledku toho bylo by nutno hledati průměr takto:

1/. a 60 sáhů . 60 sáhů,
2/. a 50 sáhů . 100 »
1/. a 35 sáhů . 35 »
% a 25 sáhů . 50 »
Dělí~lise celkových . . . . 245 sáhů

šesti (počtem lesních oddělení), ukáže se, že průměrně
připadá na 1 měřici . . 405/. sáhů,
na 1 jitro . 1223/. sáhů.
4. Tímto způsobem vyšetřený výnos lesa se pak

násobí plochou lesní tratě a výsledek se dělí počtem
let, pro nějž byl les rozdělen.
Les "Skála" má 200 jiter. Na 1 jitru se těží 122

sáhů dřeva, tedy celý les dává 24.400 sáhů, které
dělíme 100 (počtem let, pro něž byl les rozdělen),
připadá tedy na 1 rok 244 sáhů.
5. Druh dřeva t. j. tvrdého neb měkkého nutno

bráti v úvahu a zapsati u každého příslušný díl.
Jelikož ve "Skále" je % dřeva tvrdého, jest z výile
uvedených 244 sáhů:
tvrdého 61 sáhů,
měkkého 183 sáhů.
6. U každé lesní tratě jest nutno udati místní cenu

dříví kmenového (na stojato) a při tom se říditi
9letým průměrem, jenž vlastně možnost odbytu a
cenu dřeva prokazuje.
Do hlavní tabulky o přiznání (Hauptfassionsta-

belle) jest zanésti celou trať lesa, kdyby tato v při-
znání a odhadu lesa (Waldab~chatzungsfassion) by-
la uvedena v různých odděleních.
Lesní personál provede odhad lesa na jednoduchém

formuláři, načež podle něj vrchnostenský zástupce

2/. horší půdy. .
1/. ještě horší půdy.
2/. úplně špatné půdy

sestaví celkový výnos lesa a zapíše jej do tabulky
o přiznání.
Výnosné sklizně, jichž se tu a. tam docHuje na po-

zemcích svými přirozenými vlastnostmi spíše hor-
ších než dobrých, avšak zlepšených navezením bah-
na z rybníků, nelze samozřejmě posuzovati jako stá-
lé střední výtěžky; takovéto pozemky nelze oceňo-
vati podle výjimečného, zřídka se vracejícími okol-
nostmi zvýšeného výnosu, nýbrž nutno je srovnati
s okolními pozemky spolehlivě přiznanými, u kterých
se zmíněné výjimečné případy neprojevily.
Aby však byly vyloučeny všechny omyly a ne-

správné údaje a současně také, aby přiznávající
nebyli stiženi tresty podle patentu z 18. srpna 1785,
musel by každý držitel pozemku, tvrdící, že pro do-
časné zlepšení svých pozemků vykonal zvláštní pří-
pravy, učiniti přiznání přesně podle pravdy a ozná-
miti okolnosti subkomisi kraje. Tato oznámení pak
na místě samém spolehlivě vyšetří a nález předloží
vrchní komisi k posouzení k povolení snížení přizna-
ného pouze dočasného výnosu.
V opačném případě, kdy učiněná přiznání nen

i vrchnostenské výtahy o sklizních vykazují příliš
nízký, s přirozenou plodností pozemků se nesrovná-
'lající výnos, nutno prosaditi jeho spravedlivé zvý-
šení.
Dvorním dekretem ze dne 2. června a 27. července

1785 vydala vnitrorakouská komise pro úpravu daní
pokud jde o lesy následující, k bližšímu výkladu pod-
nět poskytující, poznámky;
1. Jak jest nahlížeti na užitek mýtin, skýtajících

naději na zalesnění náletem (nový vzrůst), jak je
oceniti a přiznati.
2. Jak oceniti po zjištění doby růstu a množství

dřeva užitek lesů, jichž se používá výhradně k vý-
robě dřevěného uhlí.
3. Jak si povšimnouti druhu těžby u lesů hodících

se nejen k výrobě dřevěného uhlí, ale i k výrobě
prken a nářadí.
4. Jak nahlížeti na peněžitou hodnotu lesů, polo-

žených tak, že jich až dosud nebylo možno využíti
ani výrobou dřevěného uhlí, ani jiným způsobem.
5. Čeho dbáti při vyjádření hodnoty porostu v pe-

nězích u takových lesů, které neznemožňují svým
stavem a polohou využití, jichž využití jest spojeno
s větší námahou a většími náklady, a které vlastně
ještě nebyly dotčeny proto, že bylo dosud dostatek
dřeva na místech přístupnějších.
6. Jak posuzovati při odhadu v penězích takové

lesy, které nebyly dosud využity, aneb jen málo vy-
užity pouze proto, že jejich vlastník pro množství a
rozsáhlost svých lesů dosud neměl potřebu jich vy-
užíti, aneb na možnost využití ani nepomyslil.
7. Jak oceniti vzhledem na trojnásobný užitek po-

skytnutý obilninami, pastvinou a dřevem ony lesni
porosty, na nichž by pozůstávalo t. zv. právo použí-
vání (Raumrecht), t. j. kde majitel zužitkovává les
tak, že jej rozdělí na 20-30 dílů a pak aniž hy
vyčkal úplného vzrůstu dřeva, každoročně jeden díl
vyseká, což po 20 až 30 letech opakuje, při čemž
v době mezi tím vykácené díly osévá několik rokli
obilninami, pak jich pokud to mladý porost dovoluje
využívá jako pastviny pro svůj dobytek, načež vy-
užitkuje znovu dorostlé 20 až 30 roků staré dřevo.
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o tom bylo rozhodnuto takto:
ad 1. Lesy právě vykácené, pokud tyto nenáleží do

kategorie lesů křovitých (Gestrippe), nutno při od-
hadu posu~ovati stejně jako ostatní lesy, bez ohledu
na to, jsou-li vykáceny úplně nebo částečně.
ad 2. Dřevo na pálení uhlí nebudiž hodnoceno jako

takové, nýbrž jako dříví štípové nebo sáhové (pa·
livové).
ad 3. Při odhadu nebudiž brán zřetel na dříví sta-

vební (tesané) a nářaďové, nýbrž pouze na to, zda
je dřevo tvrdé nebo měkké.
ad 4. Lesní porosty, které dosud nelze nijak vy-

užíti, buďtež hodnoceny jako pastviny.
ad 5. a 6. Lesy, jichž nebylo možno využíti pro

jejich stáří, aneb lesy, které nebyly využity pro své
množství, nutno podle mínění vnitrorakouské vrchní
komise oceniti v penězích.
ad 7. Naproti tomu jest hodnotiti lesní porosty,

v nichž panuje výše vysvětlené střídavé lesní hos-
podářství pouze tak, jako by byly obhospodařovány
po lesnickém způsobu, pro kterýžto případ nejvyš-
ším dvorním rozhodnutím bylo stanoveno, že dříví
určené pro pálení uhlí, stavby, výrobu prken a pro
rúzné mechanické účely, nutno hodnotiti jedině jako
dříví štípové (sáhové).
K ustanovení připojeny následující směrnice:
a) Skutečné lesní porosty jest odlišovati od lesů

Křovitých, které nemají vhodné půdy pro růst dřevin
a také od pastvin, které bývají částečně porostlé
dřevinami. Nenáleží tedy pozemky, které svým způ-
sobem použití představují více pastviny než skuteč-
né lesy do lesů, nýbrž jako křoviny do pastvin a
nutno je přiznávati bez ohledu na nepatrné množství
dřeva na nich se nacházejícího tak, jako by celý po-
zemek byl výhradně určen za pastvinu.
Naproti tomu není bráti u lesního porostu, který

současně slouží jako vydatná pastvina na tuto zřetel,
protože v tomto případě dřevo zi'lstává, a porost
jest oceniti tak, jako by byl řádně obhospodařován
ti nerušen pastvinou.
b) Při ocenění skutečných lesních porostů jest

dbáti žádoucí stejnoměrnosti, vyloučiti vše náhodné
a každý lesní pozemek posuzovati tak, .iako by byl
řádně obhospodařován a ošetřován tak, aby jednomu
výseku dorostlých stromů následoval vždy bez pře-
rušení výsek další, čímž by dorost dosáhl úplnosti
v době, kdy les bude pozvolna vykácen a poskytl tak
možnost k další řadě výrubů (Holzschlag).
c) Při odhadu lesů podle předchozího hlavního

pravidla a po lesnickém způsobu, nesmí se přihlížeti
ke skutečnému stavu lesa, totiž zda je vykácen neho
určen k zalesnění náletem, neb zda jde o mladý neb
již vysokokmenný a zralý les. Spíše nutno zkoumati,
jaké druhy dřeva les poskytuje, neb poskytnouti
může, v jakém poměru je množství dřeva tvrdého
k dřevu měkkému, kolik roků potřebuje každý druh
k dozrání s ohledem na jakost půdy, kolik sáhů
dřeva by les dal, kdyby byl vykácen na ploše 1jitra,
1Iz nebo lf4 jitra, a kolik by tedy poskytl ceIÝ1:a-
měřený les s ohledem na případná skalnatá neb
jinak neplodná místa.
Uvedeným způsobem získaný výsledek ocenění ce-

lého lesa se za současného rozlišování měkkých a
tvrdých druhů dřeva spolehlivě poznamená a počet

sáhů každého druhu dělí počtem let, jichž je třeba
k dozrání příslušného druhu dřeva. Výsledek je pak
roční výtěžek lesa, jenž jest uvésti v přiznávací ta-
bulce,
d) Zvolení lesní znalci provedou podle předchozích

pokynů odhad lesů a výsledky zapíší do formuláře
vydaného vrchní komisí pro úpravu daní, aby byly
s to ospravedlniti své posudky při vyskytnu vších Re
námitkách.
e) Jelikož malé lesy nepřipouštějí řádné rozděle-

ní na mýtiny, nezbývá než porovnati takové lesy
s rozsáhlými lesními porosty stejných vlastností
půdy s týmiž druhy dřevin a oceniti je podle jejich
plošné výměry jako stejně velké části lesů rozsáh-
lých.
f) Tvrzení, že některý les nedává užitku pro při-

liš vzdálenou polohu, pro nedostupnost, nebo pro
nedostatek odbytiště, lze bráti v úvahu jen po před-
chozím podrobném vyšetření okolností, načež les,
jenž by poskytoval 1000 sáhů ročně, se ocení jen
750 neb 666% nebo i 500 sáhy, při čemž se součas-
ně v přiznání poznamená, že na sáhy odhadnutá
suma ročního dřevního výtěžku byla z té neb oné
příčiny zmírněna o lf4, Y:3, případně V2' Kdyby však
bylo zřejmě dokázáno, že dřevo lesa nelze nijak
zužitkovati, nesmí přece býti takové lesy bez zda-
nění. Jest však převésti výnos, který by pozemek
poskytl jako pastvina na tolik sáhů dřeva, kolik je
třeba, aby byla podle místních cen dřeva zapravena
hodnota výnosu z pastviny. To se rovněž poznamená
v přiznání.
g) Jde-li o t. zv. právo používání pasek (Raum-

recht), nutno dbáti, zda byly pozemky od nepaměti
určeny za řádné lesní pozemky, či nikoliv. V prvém
případě jest takové pozemky hodnotiti jako jiné
lesy, bez ohledu na řečené právo, v druhém případě
nutno je však podle okolnosti řaditi mezi pastviny.
h) Jelikož má býti brán zřetel na samotnou vý-

robu dřeva, nikoliv však na různé použití dřeva,
plyne z toho, že dřevo třeba posuzovati podle nej-
běžnějšího určení, totiž jako dříví štípové (sáhové)
a že není třeba oceniti je výše než dříví skácené a
na štípy (polena) rozsekané, aniž by byla do toho
zahrnuta dřevorubecká mzda podle místních poměrů.
i) Při hodnocení lesa a následujícím zdanění nelze

bráti v úvahu okolnost, že v některých krajích jest
majitel lesa povinen poskytnouti určité množství
dříví někomu bezplatně, neb za ceny zmírněné zvlášt-
ními smlouvami, aneb za stanovené nájemné; maji-
teli lesa jest ponecháno na vůli, aby se s tím, kdo
dříví přijímá, vyrovnal buď po dobrém (dohodou),
aneb soudně.
k) Konečně nelze bráti délku polen jinak, než no-

dle místních zvyklostí v každé obci, protože užívání
obecné jednotné délky polen není v žádné zemi zvy-
kem a zavedení jednotné délky by bylo nepohodlné
jak pro přiznávajícího, tak i pro kontrolujícího a
vyvolávalo by patrně nepříjemnosti. Nutno však
v každé obci bráti v úvahu pouze jedinou délku polen
a poznamenati ji několika slovy na konci přiznání,
v sumáři ve sloupci lesů pod součty sáhů měkkého
a tvrdého dřeva i na titulním listu sumáře vedle
ceny dřeva. Aby pak byla v každé zemi zjištěna ko-
nečná hodnota do prodeje přicházejícího dříví, pře-
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vede účtárna v hlavním sumáři různé délky polen
na délku jedinou, t. j. 3 vídeňské stopy.

Závěrečné práce.
Když byla takto jednotlivá měření a přiznání vrch-

ností a držitelů v obci skončena, uzavřel vrchnosten-
ský úředník výkaz přiznání, vypočítal roční výtěžek
jednotlivých obilin a jiných poživatin pro každé
jitro a měřici. Sestavení takové uzávěrky je patrno
na příkladu z obce Zbraslavě. Pak podepsali při-
znání příslušní úředníci, soudci a přísežní znalci.
První kontrolu provedl vrchnostenský úředník po-
mocí obtisku registru, účtů dvorů, které ležely v ob-
vodu nebo poblíž obce. Vrchnosti a jejich úředníci
museli proto tyto údaje prohlédnouti, nesprávné
opraviti podle svých porovnávacích výpočtů, načež
je podepsali.

Úředníci a místní vrchnosti vyznačili do výkazů
přiznání místní ceny za seno, otavu, víno a dříví,
která se zjistila z účtu uplynuléhodevítiletí.

Opravená neb za správné uznaná přiznání, po-
depsaná vrchností neb jurisdicentem, zůstala v opa-
trování u soudce obce, kde byla každému volně k na-
hlédnutí, aby jednotliví držitelé mohli kontrolovati
druhé a posouditi, jsou-li jeho neb sousední pozemky
lepší neb horší.

Sumář
pro obec Zbraslav

Je vzdálena od týdenního tržiště N.
cent
cent
vědro
sáh
sáh .

N. mil.
· . . 30 kro
· . . 15 kro
· 1 zl. 30 kro
· 2 zl. - kro
· 1 zl. 20 kro

Seno
Otava. . .
Víno ...
Dříví tvrdé .
Dříví měkké

Vyúčtování Jednotlivě I Dohro-
mady

Sklizeno: I zl. i kr·1 D. zl. kr.1 D.
I

pšenice 125 měřic a 2 zl. - kr'125OI-I- I
žita 21» a 1 zl. 50 kro 31 50 - ,

ječmene 125 » a 1 zl. - kr.125. -I- i
I I

ovsa 24» a 50 kro I 12j - - i. I

Součet !418)50 - ;09: 25·-
I

Z toho připadá na jednoroční I I 1
1 1

výnos: I I I I

seno 40 centů a 30 kro 1121-'- I
otava 16 centů a 15 kro I~l=. 7 201-
víno 15 věder a 1 zl. 30 kro -1- -

Itvrdé dříví 24 sáhů a 2 zl. 48
1
-, -

541-1-měkké dříví 50 sáhů a 1 zl. 20 kro 60 1- -

Suma celého výnosu I ! 2701451-
---

Podle dvorního dekretu ze dne 18. srpna 1785 mělo
býti zdanění pozemků spravedlivé, tudíž vyměřo-
vání pozemků i přiznání výnosu pečlivě provedené.
Proti očekávání však bylo shledáno, že různá při-
znání výnosu obilnin byla hluboko pod skutečnou
hodnotou následkem chyb ve výměře nebo v POZll9.-

menání sklizně některých majitelů pozemků. Aby
tedy mohl každý stanoviti svou sklizeň a porovnati
užitek ze svého pozemku uvedeného roku s roky ji-

nými, zda je totiž běžný rok dobrým, středním či
špatným, prodloužena lhůta k podání přiznáni až do
1. dubna 1786. Tato lhůta byla též vyhražena i pro
změnu již podaných případně nesprávných při-
znání. Proto nařízeno, aby pro výstrahu každému
bylo připomenuto, že najde-li se po podání přiznání
v obilninách neb jiném výnosu nějaký pachtýř, kte-
rý nabídne o procento vyšší výtěžek z některého
úrodného pozemku, bude mu tento propůjčen, proti
čemuž si majitel, jenž podal o procento méně, než
onen dociluje, nemůže stěžovati, aniž by doznal své
nesprávné údaje, které byly takto spravedlivě tres-
tány.

Dvorní patent z 12. září 1785 stanovil, že pozemky
určené pro nové církevní účely, farní a školní bu-
dovy nemohou podléhati všeobecnému zdanění, ježto
nenáležejí do druhů pozemků, přinášejících užitek.
Aby toto určení nebylo pochybné a nebylo zneužito,
byly v krajích, kde bylo provedeno nové farní roz-
dělení, před uzavřením přiznání a před odevzdáním
sumářů subkomisi vykázány plošně ony pozemky,
jež byly ke shora uvedenému určení vyhlédnuty a to
s připojením zvláštního vrchnostenskéhQ vysvědčení
a s poznámkou, zda tyto celé, neb z jaké části uni-
kají všeobecné berni a kolik činí vyšetřovaný užitek,
jenž má zůstati bez zdanění.

Operát josefinského katastru.

Po zaměření a ocenění pozemku byl pro každou
obec vyhotoven katastrální operát, jehož součást-
kami byly:
1. Polní náčrty.
2. Kniha fassí.
3. Kniha změn.
4. Pozemnostní archy topografické (fassní archy).
5. Výkazy (tabely) změn držitelů a pozemků pro

jednotlivé archy topografické.
6. Výpis daňového rozvržení podle držeb a způ-

sobů vzdělávacích.
7. Katastr obce a přidělených osad.
8. Výpočet úhrnného jednoročního výtěžku půdy

v obci podle plodin.
9. Úhrnné sestavení plošné výměry kultur a kon-

trolovaného jednoročního výtěžku obce (lit. A).
10. Úhrnné sestavení jednoročního čistého výtěžku

a pozemkové daně podle kultur (lit. B).
11. Úhrnné sestavení rustikální a dominikální daně

katastrálního území.
12. Kniha pozemkové daně pro obec podle jednotli-

vých poplatníků (kniha gruntovní daně).
13. Seznam vlastníků domů (a zahrad) s udáním

obživy a zaměstnání jednotlivých držitelů.
14. Výkazy dominikálních pozemků s jich vceněním

co do jakosti a podle výměry.
15. Sestavení celého rustikálního stavu katastrální-

ho území.
16. Výpis kontrolovaných výnosů z knihy fassí po-

dle jednotlivých držitelů.
17. Protokolární vyjádření jednotlivých držitelů

o vydaných jim výpisech z fassí.
18. Urbární kontrakt obce.
19. Výpočet peněžních hodnot čistých výtěžků

(k lit. A) podle kontrolovaných plodinových cen
v obci.
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Obec Zbraslav

Sklizeň 2 roků
Sklizeň 1 roku
Průměr na 1 jitro
Průměr na 1 měřici
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Pro některé obce byly vyhotoveny měřickým sto-
lem i mapy. Jako příklad podává se zde otisk části
listu mapy obce Karlov.
Vyjmenované operáty (originály) jsou uloženy

v zemském archivu. Jich druhopisy se nacházely
u berních úřadů, někdy i u městských úřadů nebo
v archivech velkostatků.
Vynesením ministerstva financí ze dne 23. dubna

1931 č. 792/31-III/6 bylo nařízeno, aby všechny sou-
části tereziánského a josefinského katastru byly
od berních úřadů vyzvednuty a uloženy v archivu
map katastrálních v Brně, kde byl pořízen jich sou-
pis v roce 1938. Jak se po uspořádání operátu uká-
zalo, zachovalo se nejvíce částí uvedených v položce
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 14, některé z ostatních částí se
ztratily.
Operace s pořízením nového katastru trvaly

4 roky.

Josefinský katastr nalezl na Moravě 3,483.347
jiter a 1049 sáhů2 a to:
1,141.818 jiter dominikální půdy a
2,341.530 jiter rustikální půdy
s celkovým výnosem 17,173.178 zl. 47 kro

Hrubý výnos rolí, luk, vinic, lesů měl býti podle
patentu ze dne 15./9. 1789 k 1./11. 1789 zdaněn prů-
měrem 12 zl. 13 kro ze 100 zl. Celková pozemková
daň činila na Moravě podle tohoto katastru 2,068.021
zl.

Poddanému mělo zůstati z pozemkového výnosu 70%,
na daně mělo přijíti 12%,
na dávky a povinnosti k vrchnosti 18%.
Rychlost s jakou bylo provedeno josefinské mě-

ření a odhad výnosu pozemků měla za následek
nestejnoměrnost ve zdaněni.
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V roce 1792 měla býti z náčrtů josefinského ka-
tastru sestavena mapa říše, shledalo se však, že ne-
lze z nich správně vytvořiti ani mapy obcí, jelikož
polní náčrty neměly jednotného geometrického pod-
kladu a byly vyhotoveny povrchně, mnohdy kroko-
váním.
Zmíněné závady

sefinský katastr
volaly po nápravě; proto byl jo-
patentem císaře Leopolda II.

TERÁR:N

Odborná pojednání v časopisech.
Rivista del Catasto e dei servizi technici erariali.

Ročník VII. - rok 1940.
K vůli přehledu byly názvy jednotlivých článků sestaveny

do oddílů podle projednávané látky.

A. Katastr a jotogrametrie' Svazek Str.
výškopisných plánů zpracováním
fototeodolitových. - Placido B e 1-

K()ntrola
snímků
fiove

Rozhodný převrat v katastrálním vceňování.
- Nino Famularo

Obnovování katastrálních map lombardsk~'ch
využitím metod aerofotogrametrických. -
Placido Bel f i o r e. . . . . . .

Komise pověřená studiem přeměny dosavadni-
ho katastru domovního v městech, na ka-
tastr průkazný (právní). - Redakční. .

Průběh a stav obnovy pozemkového katastru
v ltalii k 30. červnu 1939. - Redakční. .

P'1'oblémúpravy politických hranic (mezi Italií
a Svýcarskem). - Alfredo Pár o li. .

Měření základen u jezera Braccianského, pro-
váděné pro účely světových rekordů moto-
nautických katastrálním úřadem v Římě. -
Amedeo Por z i. . . . . . . .

Transformace pravoúhlých souřadnic mezi dvě-
ma systémy projekce Soldner. - Giovanni
Moncada . . . . . .

Nové sídlo generálního ředitelství katastru,
technické a finanční státní správy. . .

Střední chyba v zákresu vrstevnic v zpraco-
vání aerofotogrametrickém. - Alfredo P á-
r o Ii. . . . . . . . . . .

Přímá kolaudace a zjišťování přesnosti zadá-
vaných map, vyhotovených fotogrametricky.
- Gino C a s s i n i s. . . . . . .

Přednášky o nových metodách katastrálního
vceňování na akademií ve Florencii. .

Revise katastrálního vceňování pozemků. .
Problémy vceňovací při generální revisi. -
L. Per d i s s a, recense. . . . . .

Běžné práce pozemkového katastru a katastru
domovního na výstavě pořádané minister-
stvem financí 17. V. 1940 . . . . . .

Projekt pozemkového katastru. - René Dan-
g e r, recense. . . . . . . . .

Italské katastry. - L. P o I a str i, recense
Jednoduché určení terénních výšek ze svislých
snímků. - Luigi S o I a i ni. . . . .

Transformace z jedné perspektivy do druhé. -
Giovanni Set ti. . . . . . . .

Císelné řešení jednoduchého vrcholu pyramidy.
Guido G o I i n e II i . . . . . . .

Ciselný a grafický postup na zlepšení a urych-
lení orientace svislých snímků hornatých
krajin . . . . . . . . . .

Přístroje snímkové a převáděcí. . . . .
Vlivy nedostatku fotoaparátů na přesnost foto-
grametrických map. . . . . . .

Fotogrametrie použitá. - And e r s o n, re-
cense

I. 5

I. 26

II. 146

III. 249

III. 255

III. 258

IV. 381

V. 506

VI. 609

VI. 619

VI. 638

I. 101
III. 328

III. 350

IV. 475

V. 561
VI. 710

II. 137

II. 159

IV. 369

I. 58
I. 59

I. 59

I. 85

z 19./4. 1790 zrušen a obnoven tereziánský katastr
avšak s tim rozdílem, že vrchnosti i poddaní měli
býti napříště stejně zdaněni a to 30.4 zl. ze 100 zl.
odhadu. Zdaněna byla i půda církevní a královská
města.
Tereziánský berní systém trval v podstatě až do

zavedeni katastru stabílního a provisoria pozemkové
daně zavedeného na Moravě dnem 1. listopadu 1820.

Svazek Str.
Interpretace leteckých snímkll - F i s c her,
recense

Fotogrametrie v lesnictví. - Nicolau Ba r-
lard,recense ., .... "

VI. fot??r~metrický kurs na král. politechniku
v MIlane. . . . . . . . . .

Určení bodů kontrolních a vlícovacích při foto-
grametrickém měření . . . . . .

Srovnání fotogrametrie letecké s pozemní .
Využití fotogrametrie v cizině pro mapování
a pořizování plánů. . . . . . . II. 199

Fotogrametrické převádění v rovinném terénu
italských ostrovů. - T h a m, recense. . II. 220

Vliv soustavných chyb v letecké triangulaci pří-
strojem Chih-Cho-Wang, recense . . . . II. 222

Problémy perspektivy řešené fotogrametricky II. 215
Vlivy pravidelného a nepravidelného působení
rychlosti letu na letecké snímky . III. 313

Výškové měření kartografické. ... III. 313
Přesné fotogrametrické zpracování předmětů
křehkých a prchavých . . .

Výškopisná kartografie s anaglify .
Aeroprojektiv Multiplex
Statoskop a jeho přesnost . . .
Letecká fotogrametrie ve službách vědy .
Ceny »Ignáce Porra« za fotogrametrii za rok
XVII. (1938) . . . . . . . . III. 359

Ustavení italského družstva C. J. R. T. E. F.
pro měření fotografická a fotogrametrická III. 359

Změna zákona ohledně leteckých měření a
ustavení akc. spol. »Ala Littoria«

Soustavné chyby v triangulaci letecké
Empirické metody v analysování fotogramů
leteckých

Emulse ve fotografii letecké
Úvod do fotogrametrie pozemní i letecké
S c h w i d e w s k y, recense. . . . . IV. 462

Fotografie, telefotografie a fotogrametrie pro
italské účely vojenské. Ta rdi v o, recense IV. 462

VI. kurs fotogrametrie při milánském poli-
techniku

Kritický válec v problému vrcholu pyramidy
Anglické přístroje pro let~~ká měření .
Fotogrametrie a klasické metody měřické .
Praktické úvahy o převádění stereofotogramet-
rie (význam fysiologický)

Stereokinematogrametrie
Zeměpisný ústav italský

B. Kongresy, schůze, výstavy:

Výstava prací kartografických ve Venezuele
Práce VI. kongresu mezinárodní techniky a
chemie zemědělské v Budapešti 1939 .

XV. dokumentační mezinárodní sjezd v Curychu
III. mezinárodní sjezd technického tisku
IV. kongres studií koloniálních. . . . .
Dokumenty VI. kongresu italských zeměměřičů,
recense

III. kongres a výstava technického tisku
Sjezd inženýrů roku XVlII.

II. 199
II. 199

315
313
316
316
359

III. 360
IV. 354

IV. 354
IV. 462

VI. 682
VI. 706
VI. 706

I. 102
I. 103
II. 234
II. 234

V. 586
V. 596
V. 596
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C. Topogmfie: Svazek Str.
dělení ploch. - ClementoGrafické metody

Bonfigli
Lituusový planimetr. - Aminto A g o s ti n i
Kartografie na mezinárodním sjezdu zeměpil:l-
ném v Amsterodamě v r. 1938 .

Mapy typických pozemků jako pomůcka sou-
stavného osídlování. - R. M ti II e r, recense

Měření polygonových stran. Metody užívané
ve Švédsku

Rychlé měření topografických základen
'I'eodolit »Mussela«.. . .
Redukování vzdálenosti počítacími stroji
Topografické přístroje .
Topografie na vyšších školách francouzsk~'ch
Topografické práce pruské pro účely scelováni
Chyby v dělení vertikálního kruhu.
Autoreduktor Leeman-Kern
Rektifikace planimetrů polárních
Zkušeností s busol ním teodolitem .
Tachymetr Hammel-Fenel a měí'ení výšková
Výpočet ploch p!animetrem polárním. . .
Plány Říma. - S c a c c i a - S car a f o n i, re-
cense .. . .

Příspěvek k řešení kvadratury kruhu .
Logaritmické tabulky numerické a trigonome-
trické (pětimístné)

I. 9
III. 274

V. 584
VI. 686

IV. 711

D. Geodesie: Svazek Str.
O významu výpomocných koeficientů v počtu
nejmenších čtverců v normálních rovnicích
Gaussových. - Alessandro M a r c a n t o n i IV. 383

Dějiny přístrojů a měření v starém a středním
věku. - S c h m i d t, recense

Gravimetrická měření na Filipinách. . .
Krátká historie geodesie. - Per r i e r, recense
Zkoumání koeficientů refrakčních u jezera
Gardy

I. 88
V. 556
VI. 709

200
201
202
320
320
321
438
440
440
44-4
558
560
560

E. V ceňování:
Obrat v katastrálním vceňování. - Nino F a-
mularo

Hodnocení nemovitostí při expropriacích. -
Nicola Car u s s o

Prodejní hodnoty staveb. - Nino Fa m u I a I' o
Analytické vceňování v pojetí klasickém a kor-
porativním. - Nino Fa m u I a r o

Odhady škod válečných. - Nino F' a m u I a r o
Kronika scelování pozemků.
Drobení a dělení držby zemědělské .
Zemědělství v Albanii
Revise katastrálního vceňování
Vceňovací problémy a generální revise vceňo-
vání

Generální revise vceňování půdy zemědělské
Lesy v poměru k jiným způsobům vzdělávání

II. 166
III. 284

IV. 389
V. 489
II. 205
II. 206
II. 206
III. 328

III. 350
IV. 447
V. 566

Vymezení pojmu »významnější obce« ve smyslu želez-
ničního zákona. Železniční zákon ze dne 20. května 1937
čís. 86 Sb. mluví v ~ 32, odst. 1 a v ~ 37 odst. 7 ve spo-
jitosti s regulačními plány obcí o »významnějších obcích«.
Pojem tento nebyl blíže určen, neboť podle důvodové
zprávy k ~ 32 zmíněného zákona měl býti vymezen do-
datečně cestou nařizovací, po případě stanoven normou,
zabývající se ex professo regulací obcí. Je totiž na snadě,
že význam obce sluší hodnotiti nejenom podle počtu oby-
vatelstva, ale také podle momentů jiných (na příklad
význam po stránce zdravotně léčebné, turistické a pod.).
Vládní nařízení ze dne 26. června 1941, č. 277 Sb., vy-

kládá pojem »významnější obce« odkazem na ustanovení
~ 1, odst. 2, v!. nař. č. 185/1939 Sb., podle něhož jde o obce.
které mají podle posledního sčítání lidu více než 10.000
obyvatel, nebo které mají zvláštní význam svými lázněmi,
průmyslem a pod. a byly určeny vládním nařízením čís.
5-1941 Sb.
Opatření toho bylo třeba pro posouzení v jednotlivých

případech, která obec má býti pozvána k místnímu šetření
u železničních projektech (~ 32 žel. zák.), ke kterým ob-
cím má býti přihlíženo při řešení železničních projektů
(§ 37, odst. 7 žel. zák.) a které obce jsou povinny uvědo-
movati železniční správní úřad o tom, že chtějí poříditi
plán polohy (~ 69 žel. zák.).

Kde dostaneme odbornou zeměměřičskou literaturu?
V poslední době bývá to častá otázka nejen dřívějších
posluchačů, ale i kolegů z prakse. Snad se proto zavděčí-
me, když uvedeme stručně soupis knih, které lze ještě
zakoupit. Za podklad byl použit »Seznam spisů na skladě,
vydaných a prodávaných Českou maticí technickou, plat-
ný od 1. května 1941«. Přímými informacemi, získanými
v kanceláři Matice technické, seznam opravujeme a do-
plňujeme. . -
Česká matice technická má na skladě tyto »Učebnice

a jiné spisy«: Č u ř í k, Základy vyšší matematiky, díl II.,
2. vyd. (cena členská 15,- K) - Č u ř í k, Počet vyrov-
návací (76,- K) - C h I u m e c k ý, Tabulky pro vyty-
čování kruhových oblouků a přechodnic (brož. 36,- K,
váz. 40,- KI) - Pot u žák, Fotogrametrický slovník
(10,- K) - Rád I, Učebnice matematiky pro vys. učení
technické (50,- K).

Ve sbírce »Svět a práce« vyšly tyto publikace: C h I u-
m e c k ý, Přechodnice v teorii i praksi, I. díl (cena člen-
ská 4,- K) - L á s k a, Počet pravděpodobnosti (12,-
K) - K I a p k a, Úvod do vektorového počtu (12,- K)
- Pod o I s k ý z Pod o I í, Knížka o měrách zemských
(2,- rc,) - Pot už á k, Základy letecké fotogrametrie
(48,- K) - Nussberger, Metronomie délek (16,-K).
Dále má Matice technická tyto »Litogmfované pi'ed-

nášky v komisi«: D r bal, Konstrukce geodetických stro-
jů, tabulky (cena členská 13,- K) - D u s 1, Diferen-
ciální geometrie (36,- K) - F i a I a, Geodetické počtář-
ství III. běh (42,- Ki) - G 'o s s 1, Základy půdoznalství
(37,- K) - H a u e r, Encyklopedie inženýrského stavi-
telství konstrukt. a dopravního (21,- K) - Her z á n,
Encyklopedie stavebního inžen~'rství (31,- K) - Hl í-
dek, Topografické měření (21,- K) - Pe tří k, Stavba
měst (9,50 K) - Pe tří k, Nauka o pozemkovém ka-
tastru (19,- K) - Pe tří k, Měření délek a úhlů (17,-
K) - Pro k e Š, Nástin nauky o zemědělství (5,- Ki) -
R a c e k, Encyklopedie inženýrského stavitelství vodo-
hospodářského a kulturního (15,- K) - R y š a v ý, Mě-
ření podzemních prostor (21,- K) R y š a v ý, Geodesie
vyšší, část druhá (Dynamická geodesie): 29,- K.
Konečně má Matice v prodeji »Knihy vydané Donáto-

vým fondem v Brně«: K o s t k a, Encyklopedie inženýr-
ského stavitelství vodohosp. a kulturního (18,- K) -
Kr e j car, Nauka o pozemkovém katastru, I. díl: 30,-
K, II. díl: 42,- K - Li e b s c her, Stavba měst I.
(55,- K a II. (60,- K) - Sem e rád, Návod k rýso-
vání situačnímu a terénnímu (20,- K)
Za uvedené č 1e n s k é ceny se prodávají knihy jen

členům České Matice technické; krámská cena každé
knihy je - oproti ceně členské - o 50% vyšší. Činným
členem Matice může býti každý, kdo byl výborem přijat,
složil 5 K zápisného a zavázal se přispívati ročně částkou
20,- K. Za to každý člen dostává jednou ročně knižní
podíl (je to zpravidla »Technický pTŮvodce«I). Členové
České matice technické mají také právo zakoupit si na
průkaz spolkové legitimace spisy vydané na př. Českou
akademií technickou a Jednotou matematiků a fysiků,
a to za ceny platné pro jejich členy. - Adresa České ma-
tice technické je: Praha II., Smečky 27. Klobouček.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil Pour. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskárnv >Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.
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