
jení
u, v

D(}sazením do (2) bude
u.cos2 a + v.sínll a - q.r = O. (5)

Výrazy (3), (4), (5) jsou tři nomografické rovnice, jichž se použije k sestro-
nomogramu. Rovnice (3), (4) se zobrazují jako pravidelné stupnice na osách
a rovnice (5) podle vztahů (; = Ou Ov, 1J=u, O,. Ou= d)

;=d·
sin2 a -d.sinll a, (6)cos2 a + sinll a

7)=-
- q.r =+q.r. (7)cos~a + sin2 a

Volíme-li různé hodnoty pro a, obdr-
2'0 zIma dle rovnice (6) osnovu přímek rovno-
1'9 běžných s osou 7) - u a· zrovna tak pro

různá r dle rovnice (7) osnovu přímek
l'S rovnoběžných s osou g --- Ou Ov' 'Na obr. 2.
17 jsou zobrazeny dvě takové přímký pro
1'6 a= 40° a pro rO/o = 0'25 %,

Jako soubor jsou poslední dvě rov-
<S nice rovnicemi bodů dvojkotovaných, jimiž
,.. proch~zejí kotované přímky a a r.
1'3 Ctení na nomogramu se provádí

nomografickou přímkou. Klíč je
p% -- (a X r%) -- q%

n
"" Na obr. 2. je vyznačena taková nomogra-

1'0 fická přímka, jež prochází kotovanými body
O'g p%=O'1{>%, q%=0'40%, aXr%
O'S (a=400, r%=0·25%).

Poněvadž rovnice (3), (4), (7) se zo-
07 brazují jako pravidelné stupnice, lze nomo-
0'6 gram výhodně sestrojiti na milimetrovém
0'5 papíru (ovš'em přesném). Na obr. 3. je

takový nomogram proveden podrobně. Na
O" n:ěm lze čisti již s žá<4nou přesností pro
0'3 praxi. Je-li na př. dáno .p%= 1'22%,
0'2 qOfo" t·f>6 &fo, d '= 37° (115°, 230°, ... ),

nalezneme z nomogramu 1''0/0 -1'34 %
0'1 (1'50%, 1.'42%, ... ).

Pro určení jižníkua na mapě stačí
úhloměr s!lstrojený "na průhledném papíru.

Chceme-li použíti sestrojeneho nomo-
gramu pro jiný rozsah stupnic p, q, r, je třeba jejich číslování buď znásobjti: stej-
nou konstantou (na př. 0'1, 0'5, 2, ... ) nebo o stejnou hodnotu posunouti (na př.
o 1'0, 2'0, " .); oba způsoby možno ovšem kombinovati.

~
..•

u !il o o o o R :il v~ .. 2'0 '" OD

1"9

"S

1"7

1'6

fS

I'.

f3

1"2

f'l

1"0

0'9

0"8

0'7

0'6

O"

O"

0'3

0'2

0'1

0'0

" Résumé. La variation du papier pour la longueur du gisement arbitraire
sur le plan cadastral. L'auteur construit le nomogramme a points alignés pour le rapport
p . cos2 a.+ q . sin2 a.- r= O. Dans cette équation on désigne par r o;. la contraction de la longueur.
du gisement 0., par P"Io et q"lo celle de la ha1ólteuret de la longueur du rectangle de la section.
II est possible, utiliser ce nomogramme pour tous les plans cadastraux.
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VĚSTNÍK 1936
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘiČŮ

________ XXIV. ROČNíK - V BRNĚ 5. KVĚTNA 1936.

Vyrovnání připojovacího trojúhelníka.
Dr. Fr. Č ech li r a, Příbram.

(příspěvek k vyrovnání závislých různorodých veličin.)

Připojovací trojúhelník jest nejjednodušší planimetrický obrazec, jímž lze
usměrniti při mechanickém, optickém nebo fotografickém promítání podzemní.
měření v souřadnicové soustavě, ,ve které jest .propočítána hornická trigono-
metrická síť, koná-li se připojovací mě]:'e:níjedinou svislou jamou a staví-li se
theodolit mimo průmět známé úsečky, ptomítané s povrchu na náraziště, čili
mimostředně - excentricky.

Úkolem usměrňovacího měření jest výpočet t. zv. přípojných úhlů troj-
úhelníka, jejichž vrcholy jsou dány osami promítacích drátů resp. promítacími
paprsky; jsou-li totiž tyto úhly vyšetřeny, lze ze směrníku a polohy promít-
nuté úsečky určiti polohu třetího vrcholu, a směrníky i délky druhých dvou
stran trojúhelníka a lze pak na ně na vázati polygonálním měřením pevnou
orientační přímku, trvale zajištěnou na nárazišti nebo na překopu. Orientační
přímka tvoří potom východisko při zaměřování, polygonální sítě důlní, která
tvoří kostru důlního měření.

Přesnost, se kterou jest usmi'írněna orientační přímka, závisí hlavně na
přesnosti, s níž jsou určeny průměty koncových bodů promítnuté úsečky, dále
na přesnosti přípojných úhlů a posléze na přesnosti event. polygonálního tahu,
který spojuje t. zv. "mimostředný" vrchol trojúhelníka s orientační přímkou.

Je-li připojovací trojúhelník určen jednoznačně a jsou-li z opakova,ných
měření známy průměrné chyby určujících prvků, lze vypočísti průměrné chyby
přípojných úhlů podle zákona o hromadění chyb. Připojovací trojúhelník však
bývá, při svědomité práci, zpravidla přeurčen tím, že se měří tři strany a úhel;
někdy, jsou-li po ruce zvláštní pomťlCky, jež umožňují postaviti theodolit "do-
středně", t. j. v průmětech bodů, na nichž jsou zavěšeny promítací dráty, lze
měřiti všechny prvky v trojúhelníku připojovacím.

Jsou-li měřeny přebytečné hodnoty, jest třeba vyrovnáním uvésti je v sou-
lad tak, aby po opravě vyhovovaly základním geometrickým poučkám a bez
odchylek splňovaly planimetrické a tril!;onometrické vztahy, které u nich ne-
mohou býti splněny pro nahodilé chyby v pozorování. Vyrovnání dlužno pro-
vésti účelnou aplikací vyrovnávacího počtu podle metody nejmenších čtverců
~a základě více než stoletÉ: zkušenosti.
, Avšak pracovní postup při vyrovnávání připojovacího trojúhelníka jest
~1.ožitějŠínež při vyrovnávání běžných úloh geodetických, jednak protože rov-
mce závislosti jsou dány funkcemi nelineárními, které nutno nejdříve přetvo-
řiti, jednak protože rovnice závislosti obsahují různorodé veličiny (úhly a délky)
a že tudíž i přetvořené rovnice závislosti obsahují vedle sebe lineární opravy
úhlů a délek; u běžných úloh geodetických však se vyskytují v rovnicích zá-
vislosti hodnoty stejnorodé buď úhly nebo délky a v přetvořených rovnicích
závislosti se vyskytují opravy buď úhlů nebo délek.

O transformaci nelineárních ,rovnic závislosti bylo pojednáno v dřívější
práci (1), v níž byl udán také velmi jednoduchý postup grafický pro výpočet
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součinitelů oprav v přetvořené rovnici záyislosti. Vývody zmmene prác~ bylo
by JP.pznodoplniti ještě dodatkem, že při transformaci rovnice závi~losti, dané
větou sinusovou,lze užíti s výhodou logaritmických diferencí nebo rozvoje v řadu
podJe Taylorovy poučky, jak jest vyznačeno v litografovaných přednášlu),ch
z důlníM měřictví.

Oíselné příklady společného vyrovnání trojúhelníků přeurčených úhly a
stranami uvádějí Ziegelheim (2), Helmert (3), Eggert (4), Teyssler (5). Obecné
řešení podali Wilski (6), Ganev (7), Lenge (8).

V tomtq článku proberu společné vyrovnání úhlů a délek obecně s ši:r;
Šího·hlediska, než jest tomu v pracích výše citovaných autorů; úvahy své na;.
vazuji na Helmertovu (3) stať o všeobecném významu vah, kterou také do-
plňuji.

Na první pohled pHpadá vyrovnávání nestejnorodých veličin nesnad-
ným, dokonce nelogickým. Nesnáz jest nejen v tom, že pozorované hodnoty
jsou různorodé a tudíž nemohou býti vyjádřeny v téže míře, nýbrž i v tom,
že nejsou stanoveny ani pro délky ani pro úhly pevné měrové jednotky, v nichž

. by měly býti vyjádřeny pozotované veličiny a jejich průměrné chyby: déiky
možno vyjadřovati v m, dm, cm, mm a dmm .... , úhly lze vyjadřovati v míře
stupňové nebo v míře obloukové. Ncsná,ze však jsou toliko zdánlivé a lze je
překonati lehce.

Základní postulát pro vyrovnávací počet podle metody nejmenších čtverci'l

[pvv] :..= min.
Abychom si pro případ různorodých pozorování uvědomili snrávně význap1

tohoto vzorce, jest třeba si uvědomi.ti hlouběji význam pojmu "váha pozorQ-:
vání" a "průměrná chyba na jednotku váhy", t. j. ta, která odpovídá pozoro-
vání, jež má váhu jednotky.

1. Obecná teorie chyb, které vyhovují GauBovu zákonu O výskytu ne-
vyhnutelných nahodilých. chyb, učí, že při pozorováních různé přesnosti do-
~taneme pravděnejpodobnější hodnotu pozorované veličiny, resp. pravděnej-
podobnější hodnoty pozorovaných veličin, je-li

[h2 V2] = min. (1)
h značí míru přesnosti pro jednotlivá pozorovam; tato míra jest pro

každé pozorování jiná a mUBíbýti tím větší, čím menší jest chyba pozorování,
která nemá býti překročena.

Označíme-li průměrnou chybu0čekávanou + ln, platí vztah
2_ 1

mi - 2 hl-
Má tedy býti - ježto t jest konstanta -

[~:]=min_ (2}

Lev á str a n a obsahuje součet čtverců oprav, z nichž každý jest p1ěřen
čtvercem příslušné průměrné chyby, j e ~1t to tudíž s o u čet čís e 1 pro s-
tých, poměrných, nepoj..meno van)<ch. Jest tedy možno ve výpq-
čtech pojmenování li v a m zkrátiti nebo vynechati.

Položíme-li převratnou hodnotu čtverce chyby průměrné před vyrovnáním
(a priori) rovnou váze pozorování
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Jest tř~ba si uvědomiti, že v á h a U, - uvažl1jeme-U rovnici (4) "fysi-
kálně" l;ie zřetelem na fysikální rozměr v ll.Odnot v ní obsažených - ne n i
čís I Q pro sté, ne pOJ m e n ov a n é, hý br ž má st e j n é poj me n o v á n í
j a k o pří s 1uš n á p rum ě r n á c h y b a p o z o r o v a 11 é vel i čin y m" t. j.
délka nebo úhel na minus druho].!. Součet rovnice (;3) dělen počtem
přebytečných pozorování r dává čtverec průměmé chyby a posteriori U, odpo-
vídající jednotce váhy, zase jako číslo nepojmenované, prosté; jest tedy

= +l/[gvv]
{t -y r

Kdyby pruměrné chyby pozorovaných veličin byly vyšetřeny, po př. od-
hadnuty úplně správně, vyšlo by

{t= + 1.

Odchylka hodnoty, vyě~třené z rovnice (5) od jednotky í?VOU velikostí,
poskytuje měřítko pro posou:umí, jak správně byly vyšetřeny průměrné chyby
pozorovaných veličin a priori.

Číslo nepojmenované však by nemělo pro posuzování jakosti měření vý-
znamu, ježto měřením získáváme čísla pojmenovaná. Abychom dostali pru-
měrné chyby pozorovaných hodnot po vyrovnáni m', musíme děliti hodnotu {t
odmocninou příslušných :vah

, + {t
mi = ,I-O'~rgi

Průměrná chyba a posteriori některé pozorované hodnoty se rovná sou-
činu z průměrné chyby na jednotku váhy a posteriori a z průměrné chyby pří-
slušné hodnoty a priori.P rot o ž e p r ů ID ě r n á chyba na jednotku
v á h y {t j e stč í s I o pro sté a p r U lil ě r n á c h Yb a u važ o van é vel i-
činy a priori číslo pojmenované (v geodesii úhel, délka), má pru-
m ě r n á c h y b a m/ t o též poj m e n o v á ní j a k Q P rum ě r n á c h y b a
p o z o r o van é vel i čin y mi'

2. Postup, který se zpravidla zachovává v konkretních případech, bývá
l)oněkud jiný. Váhy pozorování se neurčují obvykle jako převratné hodnoty
čtvercu pruměrných chyb, nýbrž buď se odhadují nebo se určují, jsou-li známy
průměrné chyby pozorovaných hodnot, jalro čísla poměrná. Čtverce průměr-
ných chyb pozorovaných veličin m/, m2

2
••••• se totiž porovnávají se čtver-

cem prúměrné chybym/ pozorování, třeba předstíraného, které má váhu jed-
notky Po - 1. Takto získaná čísla poměrná mají povahu vah, ovšem s omeze-
ním, které vyplyne z dalšího.

Obecně' se klade
mo2p,----:-'jj.
ml

aj Uvažujme nejprve případ, že mo má stejné pojmenováni jako m" pak
jest 'ft číslo nepo~menované. Dosazením za i=1, 2 .... obdr~í.me z rovnice (2)

~ [pvv] -=- min. (9),»to
Z této rovnice se vypočte průměrná chyba a posteríori, odpovídající jed-

notce váhy

1936/151



V čítateli zlomku pod odmocnítkem jsou čtverce oprav pojmenovaných,
ve jmenovateli jest průměrná chyba m'l' tedy číslo rovněž pojmenované. Ježto
p podle předpokladu jest číslo nepojmenované a stejně i r, vychází '" zase
jako číslo nepojmenované.

Průměrné chyby pozorovaných veličin a posteriori m/ obdržíme jako
dříve tím, že hodnotu. '" dělíme odmocninou příslušných vah

nebo se zřetelem na rovnici (10) a (8)

m/ = + -l. 1 /rpvv] !'~= + m: 'Vrpvv J. (12)
- mo V· r mo - mo~ r

Z rovnic (11) a (12) vycházejí prftměrné chyby pozorovaných veličin jako
čísla prostá, nepojmenovaná; tento závěr jest nesprávný, neboť průměrné
chyby a posteriori musí míti pojmenování. Podle Helmerta se uvedou prů-
měrné chyby ve vztah s pozorovan)'mi veličinami tím, že se k výsledku pří·
pojí příslušné pojmenování. Tento postnp jest sice obvykl)', konvencionelní,
ale není - jak z uvedeného vyplývá -- logicky odůvodněný.

b) Uvažujme nyní rovnice (8) až (12) za předpokladu, že prllměrná
chyba, odpovídající jednotce váhy mo, jest číslo nepojmenované; předpoklad
jest důsledkem rovnice (2). V tomto případě Pi jest sice číselně stejně veliké
jako v rovnici (8), ale není číslem nepojmenovaným, nýbrž má pojmenování
stejné jako příslušná průměrná chyba pozorované veličiny m, (délka nebo
úhel) na minus druhou, tedy stejně jako gi v rovnici (3). Průměrná chyba na
jednotku váhy a posteriori '" z rovnice (10) vychází i teď jako číslo prosté,
avšak pro průměrné chyby pozórovaných veličin v rovnicích (11) a (12) do-
staneme hodnoty, které mají stejné pojmenování jako příslušné chyby prů-
měrné a priori.

Vnější forma výsledků jest stejná jako v úvaze prvé, ale vnitřní povaha
jest podstatně rozdílná.

Dospíváme tudíž k závěru, že p r ů m ě r n ác h y b a, k t e r o u při p i-
sujeme pozorování, třeba přBdstíranému o váze 1, musi býti
čís Ion e poj m e n o van é *).

Jestliže byly průměrné chyby apriori vyšetřeny úplně správně, vyjde
mo=fl

Odchylky mezi hodnotami průměrných chyb a priori a a posteriori po-
skytují měřítko pro posouzení, jak správně byly vyšetřeny průměrné chyby
pozorovaných veličin (a priori) a tím i měřítko O jakosti vykonaných úkonů
měřick)Tch. (DokoD.čenípříiilě. - A 8uívre.)

Zeměměřič a úprava držby na Slovensku.
v á c I a v Far k a.

Slovensko je zemí nevyčerpatelných možností pro podnikavého, svědomitého, a
dobře připraveného zeměměřičského inženýra. Je-li jeho úkol v novém a základním mě-
ření obrovský, je ještě větší na poli sc e lov á n í p o zem k ů a ú p r a v drž b y kte-
réžto výkony byly mu již od nejstarších dob vyhrazeny. A zcela pochopitelně. Neboť.

*) Skutečnost, že průměrná chyba na jednotku váhy jest číslo nepojmenované a
váha neznámých jest číslo pojmenované,_ vysvětli také, proč při složitém protínání, které
se počítá podle zásad platných pro pozorování zprostředkující, průměrná chyba úhlů vy-
chází v míře úhlové a průměrná chyba vyrovnaných souřadnic v míře délkové z téhož
vzorce.
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který technik mohl spolupůsobiti při zakládání mariatereziánských urbářů, při prvnich
úpravách držby podle zák. čt X z r. 1836 a dále při likvidaci držebnostních poměrů pod-
danských po roku 1848? Jedině zeměměřič. Jeho úkolem bylo nejen zjistit zaměřenim
starou držbu, ale i podle soudních rozhodnutí navrhnout nové držebnostní celky a vy-
hotovit nové mapy a operáty o vykonané úpravě držby.

Práce to byla perná, protože starších mapových pomůcek nebylo a všechno měření,
triangulací počínajíc, bylo mu vykonati samému, pomůckami primitivními a za poměrU.
velmi těžkých. A přece dokázal vykonat úpravu držby v celých Uhrách v době poměrně
krátké, uváží-li se, že nejintensivněji se pracovalo v době od roku 1853-1890, tedy za
necelých 40 roků. V dnešní době jsou ještě některé úpravy držby nedokončeny, avšak
práce vázne vinou zdlouhavých sporů mezi nástupci bývalých poddaných a majitelů
panství.

K vůli jasnosti, třeba připomenout, co se rozumí pod slovem "úprava držby".
Je to:

1. právní a skutečné oddělení pozemků bývalých poddaných od pozemkťl panských
(segregace, urbárské oddělování),

2. rozdělení oddělených pozemkti panských mezi jednotlivé šlechticH spolu\'last-
níky (poměrné dělení),

3. scelení pozemků.
4. dějení pasty 1'). ,

Jmenované výkony mohly být vykonány společně nebo postupně po ukončení
jednání ad 1. Tedy scelování (komasace) jako samostatný výkon mohlo být vykonáno jen
tam, kde byla ukončena segregace, jak stanoví odst. b) § 6 zák. čt X z r. 1836 a § 49
zák. čt LIlI z r. 1871. Tato podmínka zůstala zachována i zák. čt XXXIX z r. 1908 a
k němu vydanými nařízeními.

Tímto zákonným článkem byly zavedeny jednotné směrnice pro praksi jak právní,
tak technickou. Po technické stránce má být totiž podrobné měření vykonáno přesně
podle předpisů pro katastrální vyměřováni s připojením na sít trig. kat. bodů. Práce
vzniklé z úpravy držby mají býti převzaty beze změn a doplňovacích měření pro účely
pozemkového katastru. Proto ověřování operrátů, vzniklých z úprav držby, bylo přene-
seno na úředníky pozemkového katastru. Provádění technických prací zůstalo i podle
tohoto zákona zeměměřičům, protože zákonodárce byl si vědom toho, že práce technické,
které z 90% jsou čistě zeměměřičské, nemohou být přiděleny jinak připraveným odbor-
níkům.

Technické práce, které třeba při úpravě držby vykonati jsou:
1. ustálení a popis hranic upravované plochy;
2. zaměření pozemků ve starém stavu;
3. třídění pozemků;
4. vyhotovení písemného operátu st. stavu;
5. návrh sítě nových cest a přídělů náhradních pozemků;
6. vypracování předběžného vydělovacího plánu;
7. vyhotovení rozdělovací mapy a sestavení písemného operátu nového stavu;
8. vytyčení náhradních pozemků;
9. odvodnění a zavodnění pozemků.
Práce, uvedené pod 2., 4., 5., 6., 7. a 8., vykonává zeměměřič, pod 1. úředník po-

zemkového katastru se soudcem, pod 3. komise znalců. volená účastníky pod předsed-
nictvím znalce, jmenovaného ministrem zemědělství, za dozoru soudce, který o vzniklých
sporech ihned rozhoduje, a práce pod 9. vykonává technické oddělení okresního úřadu.

Nejnamáhavějším výkonem je zaměření starého stavu, ztotožnění skutečné držby
s pozemkovou knihou a vyšetření podílů spoluvlastnictví. Jak obtížné je vyšetřování
spoluvlastnických podílů, názorně ukazuje tabulka 1., sestavená z komasačního operátu
obce Papradno, okres V. Bytča. Podobné zlomky spoluvlastnické vyskytují se v každé
horské obci a nejsou zvláštností ani v obcích, ležících v úrodných krajích. Měření sta-

Tabulka I.

Číslo Odhadní Jmenovatel zlomku Číslo Odhadní Jmenovatel zlomku
archu hodnota vyjadřujícího archu hodnota vyjadřujícího

spoluvlastnictví spoluvlastnictví

549 4 1172.800 610 288 14.449,715.200
568 211 116,934.400 810 413 1747.997,804.800
570 50 15,080.320 803 3 120.160
605 390 11.548,288.000 888 120 17,266.240
606 571 132,256.000 1594 179 /17,418.240

I
rého stavu je velmi pracné. protože parcely jsou velmi četné, drobné, o křivých a ne-
určitých hranicích. Proto, aby vykonané měřické práce bylo co nejvíce využito. a pro-
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tože zamě.~ení starého stavu. je přesné, jsou z map starého stavu, kde nový stav je vy-
značen černými čarami (starý stav je vytažen modi'e), tiskem rozmnoženy nové mapy
(mapy hového stavu).

Práce na novém stavu' začínají sestM'ením kombinatoria strana A, kde jsou se-
staveny nároky jednotlivých účastník-fr podle zeměměřičova vyšetření. á majetkových
změn. Jak obtížný je to výkon, vysvitne,. uvážíme-li, že majetek jednotlivce je roz-
ptýlen v několika pozemnoknižních protokolech 8 různými. společníky, takže k přesnému
zjíštění nároku jednotlivce třeba sestavit 40 až 80 i více parcel.

'.' .. .• _.> 0_. .

al Počet &~{1 <l) <i
~

,!;

'" 'O [;l "Jméno •..
majetkových celkú - :čil ,~ ~Celková výměra 'I» os ~"'$Q; -= •..

"" ""t>P< ><ll .~~1tata.strálního o výměře v ha ~~~ .•.. <l) š :§ -0--.; ><1) 8 ."
území a"".; I> '" S ••~,., .~.a'a;'~ .= ," '" 'f:tl

kat. územíl rolí !IUk
<l) o -2-51- 101- 251a výš 'f.,'•• zg •.. 'S' '5'
OP< p,~S Z•.. P1 :oz; li!; p,..~

D. Tisovník 710 306 76 3500 25 31 9 3 I 40 1150 0'25 14 12 1 3
Habura , 2783 1007 309 22000 94 211 16 4 40 517 0'36 12 15 0'5 4
Kostelec 346 122 4 1632 20 10 - 2 50 1260 0'0$ 9 16 1 6
Sucháň 1633 819 316 7000 15 75 22 - 80 86 0'40 14 14 1 6
Zlatníky 5044 370 318 4411 80 13 6 - 46 50 0'08 9 10 1 5

Po ukončení této práce nastává stanovení zásad pro příděl nových dílů a cest.
A tu třeba podniknouti zápas s tradičním' názorem na způsob přídělu náhradních po-
zemkd. Při starých úpravách dr~by a komasacích byly náhradné pozemky přidělovány
podle zásady: "každému, v každém honě a v každé bonitě", a je těžkV přesvědčit účast-
níky o výhodě přídělu v 00 nejméně parcelách. Ovšem tak idealni scelení pozemků, jako
na Moravě! bude na Slovensku možné jen v úrodných krajích, avšak v horských obcích
je neproveditelné pro různou a rozmanitou hodnotu půdy, tvar území a vzdálenost.
Ovšem i tu třeba doufat, že s dobou změní se i názor zemědělct1, zvlášť bude-li v okoli
vykonána účelná komasace.

Zájem na komasaci byl by velmi značný nejen proto, že nastane zvýšení země-
ijělské produkce, ale i proto, že upraví se předpis dane a pozemková kniha. V mnoha
případech posléze jmenované pohnutky byly hlavni příčinou žádosti o komasaci. Kromě
jmenovaných výhod přináší komasace ještě neocenitelnou výhodu další, totiž ruší spolu-
vlastnictví, které vyplynulo ze starých. držebnostních poměrů poddanských. Spoluvlast-
nictví je příčinou častých a nákladných sporii,. jimiž se obec ochúzuje, a v neposlední
řadě i příčinou neintensivního hospodářství a vystěhovalectví. Spoluvlastnictví a roz-
ptýlená držba znemožňují založení řádné pozemkové knihy a pozemkového katastru,
Proto bylo by žádoucí, aby provádění komasací bylo co nejintensivnější.

Podmínky pro komasaci na' Slovensku po převratu byly pro výkonné orgány dost
nepříznivé, protože jednak předpisy á nařízení byly v řeči většině z nich nepřístupné a
kromě toho přirozený vývin komasací byl násilně přerušen válkou. Intensivněji zasáhl
do komasačního života krajinský úřad svým komasačním oddělením a mladší země-
měřičské firmy, jichž majitelé jspu odchovanci našich vysokých škol. Koinasační ruch po
válce zas nastal kolem roku 1923/1924.V té době byly ověřovány operáty obcí komaso-
vaných před válkoú a započato bylo s pracemi novými; rozkvětu bylo dosaženo v roce
1931. Od té doby možno pozorovati určitou stagnaci v zadávání nových prací, která snad
byla vyvolána snahou Úřadů, aby rozdělané práce byly dokončeny.

Doposud bylo od převratu právně ukončeno komasační řízení ve 20 obcích, v 28
obcích byly odevzdány náhradní pozemky, na 24 obcích se pracuje a v 10 obcích je ko-
masace nařízena, ale práce posud nebyla zadána. Na komasacích pracuje 7 zeměměřič-
skýoh firem a krajinský úřad, který je pověřován pracemi ministrem zemědělství nazá-
1tladě svobodné volby občanů.. Zadávání prací civilním zeměměřičům je pro občany vý-
hodné. protože práce jsou přijímány poměrně lacino, a kde je firma svědomitá, i rychle
li. dobře ukončeny. Jednotková cena za hektar komasované půdy pohybuje se okolo
400 Kč. V. tom jsou. započteny. i všechny komisioneln/ výdaje. Cesty a jiná společná za-
řízení buduje obec sama společnou pracÍ, Me'Uorační náklad. nesou přímo tl.častnlci.

Pokud platů se týče, je nynější zákon (XXXIX z roku 1908) velmi sociální, protože
připouští systémem splátek, aby i finančně slabší se mohli provádění prací zúčastniti, a
to jak zeměměřiči, tak obce. Prvým jsou poskytovány zálohy (10% smluvené ceny při
~ahájení prací) a obce mohou. splatit komasační náklad během 8 roků. Finanční správa
za to, že1Jez výdajů přejímá hotové mapy a operáty, rovněž přispívá (až 20%) ke sní-
žení útrat spojených s komasací.

Výkonem revise a ověření prací z úprav držby vzniklých jsou pověřeni úředníci
autentifikll.čního oddělení kat. měřického úřadu. Tito revidují všechny měřičské práce,
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sestavení operátů a vyšetřují stížností pokud se týče sestavení nároku a přídělu náhrad-
ných pozemků co do jejich množství a výměry. Pokud bonity se týče. provádí přezkou-
šení znalec, jmenovaný ministrem zemědělství. Na. základě jejich posudku rozhoduje
soudce o tltíŽD:ostech-rozsudkem. Sluší. duto~iti;-že- ze"2(J -ověfeIiýcllnovvéh' stavů bvl
podán jen jeden rekurs k nejvyššímu SQ,udu(stížnost týkala se rozhodnutí 'lesního odbor-
níka) a jen asi tři odvolání k vrchní~u soudu, která byla zamítnuta. '

S národohospodářského stanovis~bylo by žádoucí, aby na Slovensku bylo co
nejvíce komasováno; komasací stoupne'i-zaměstnanost, lila.bobyt a úroveň lidu! a zanikne
touha po vystěhovalectví. I

f( sedmdesátinám prof. Ing. Dra h. c. Josefa Petřika.
Sedmdesátiny profesora J. Petříka· opět živě nám připomínají nezapomenutelné časy

našich studií na pražské české technice. :
Minulo už od toho času, co jsme zanechali stěny tohoto vysokého učeIÚ, šest let.

Opět jsme roztříštěni po různých koutech i zde v naši druhé domovině i daleko za jejími
hranicemi, ale nejlepší vzpomínky opět oživují a znovu vyrůstá před námi postava na-
šeho tatíčka, profesora Petřika. Neměl jsem jenom sám, jako sekretář ruské studentské
sekce speciálních nauk při komitétu ruskýCh studentů v Praze, to veliké štěstí a bez-
prostřední možnosti se stýkati s vzácnou a ušlechtilou osobou profesora Petřika, ale ně-
kolik set ruských studentů prošlo jeho školou zeměměřičství a poznalo jeho. vznešenou
povahu a skvělého učitele. Oitili jsme skutečně, že je to náš opravdový oteq, který se
o nás stará jako o vlastní děti. Nedostali jSme od něho jenom patřičné vědomosti, ale
zabezpečil nás nejednoho také existenčně. Přijímal nás hned a s každým se !brzo spřá-
telil a často tykal. Bylo zlou známkou, když tak nečinil. :

Touto prostou, ale srdečnou vzpomínkou zdravíme svého bývalého aka,demického
učitele a přejeme mu na dlouhá léta duševní i tělesné svěžesti.

Ing. Michal Nazm·ov.
bývalý tajemník zeměměř. odd. při komitétu pro umožnění studia ruských studentů v ČSR.

Literární novosti.
Posudky.

Ing. Josef Peň á z: Encyklopedie stavby měst. !Litografované přednášky o 110
stranách a 20 tabulkách normalisovaného formátu, a to pro posluchače III. ročníku oddě-
lení zeměměřického inženýrství na české vysoké škole technické v Brně. Vydal Donátův
fond v Brně, 1936.Oena pro posluchače 20 Kč, pro ostatní 30 Kč.

Nejsou to však suchopárné přednášky,' nýbrž živá kniha, psaná s láskou, a čerpaná
z bohaté životní zkušenosti, psaná pro každého, hlavně zeměměřiče, který má co činiti
s regulačními a upravovacími plány města obcí venkovských. Je tu zpracována vynika-
jícím způsobem stavba měst, a to především našich menších měst, městeček' i malých
obcí venkovských, a když si uvědomíme, že přes 56% obyvatel československé republiky
žije v obcích do 2000 obyvatel, pak uznáme také nutnost dobré výchovy pracovníků pro
výstavbu a účelné úpravy našeho venkova.

Jak z připojeného soupisu literatury použité v knize je vidno, vydáno bylo u nás
nejvíce pojednání, pomůcek a knih v oboru regulace měst i venkova, za podpory Ústavu
pro stavbu měst při Masarykově akademii práce v Praze. Pro zeměměřiče byl dosud nej-
bližší souhrn přednášek prof. Ing. Josefa Petříka, vydaný jako "Stavba měst a plány
upravovací" v roce 1928, a to Ústřední komisí české vysoké školy technické v Praze.

Ing. Josef Peňáz podjal se tohoto ožehavého úkolu na širokém podkladě své ob-
sáhlé praxe, studia, s obdivuhodnou vytrvalostí a zálibou, kterou projevoval již jako
zemský geometr, později úřed. opráv. civíhíí geometr a nejvíce jako městský měř. úřed-
ník v Brně, kde byl postaven v čelo měřického a regulačního oddělení městského sta-
vebního úřadu. Nyní jako přednosta městského regulačního oddělení (dříve regulační kan-
celář) a docent techniky v Brně, po docílení jedinečných úspěchů v oboru regulačních
plánů, napsal také toho druhu jedinečnou knihu pro nás, kde svým jasným slohem a pře-
hledným způsobem pojednává o všech otázkách regulačních, zastavovacích, upravovacích.

Oelá látka je tu rozvržena na 10 statí s dalším členěním. Není možno v krátkém
posudku posouditi tu celou bohatou žeň poznatků, ale stačí snad několik ukázek z tohoto
dokonalého průvodce, aby zájem o jeho získání a provádění prací v duchu hlásaných zá-
sad byl netoliko posílen, ale byl také rozhodující pro naši činnost. Tak už krátký úvod
upoutá zájemníka slovy: Dob r Ý r e g u Ia ční p lán j e s t pro k a ž d é z a s t a věn í
zásadní důležitosti, poněvadž se jím tvoří dílo v životě nejtrva-
lejší.

I. s t ať: Půd o rys y mě s t a ves nic: 1. vývoj půdorysů měst. 2. Způsoby
provádění upravovacích plánů. 3. Zakládání vesnic a jejich půdorysy. 4. Kolonisace. Do-
loženo pěti tabulkami.
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11. P lán o v é ú p r a v y mě s t, ob c í a k r a j u: 1. Podstata upravovacích plánů;
2. Úkoly a potřeba uprav ovacích plánu. 3. Dnešní stav úpravy čsl. měst. 4. Venkovské
bydlení. 5. Stav úpravy naších vesnic. 6. Plánováni krajinné. Tu se nám potvrzuje: Větši-
nou nebyla věnována dostatečná péče regulaci samé, hlavní energie se vyčerpala na ná-
kladná měřeni situační a výšková. Bezplánovitost v celkovém vývoji měst a s ní souvi-
sejíci nedostatek velkorysé pozemkové politiky vytvořily často závadný stav. MělQby se
zameziti hyzdění našich vesnic novostavbami, které svou hmotností, úpravou vnější a na-
podobením městských staveb porušují prostý ráz vesnice a její harmonii s přírodou.

I I I. N o v é m e t o d y pro j e k t o v á ním ě s t s k Ý c h ú p r a v: 1. Základní plán
upravovací: a) Obsah a příprava. b) Pomůcky a vyhotovení. 2. Podrobný plán upravovací:
a) Obsah a vyhotovení. b) Provádění. Dobře si pamatujme: Příprava obce k opatření
upravovacího plánu vyžaduje v prvé řadě, aby byly co nejrychleji opatřeny všecky nutné
pomůcky. (Viz anglickou zásadu: Čas je pro plánování rozhodující a proto třeba pří-
pravní práce uspíšiti.)

Dlužno zdůrazniti, že vypracování základního zastavovacího plánu není vůbec pro-
blémem architektonickým, za jaký se většinou dosud považoval, ale naopak problémem
dopravně inženýrským a hospodářským.

IV. P r á v n í pře d p i s y: 1. Stavební řády. 2. Schvalování regulačních plánů.
3. Řízení parcela ční. 4. Postup pozemků. 5. Řízení stavební a j. 6. Nový. stavební řád.
Cituji závažná slova: Soukromý zájem ovšem má při tom ustoupiti zájmům veřejným,
vždy však jen tolik, kolik jest nezbytně zapotřebí.

V. Důl e žit é v I i v y na r e g u I a ční řeš e ní: 1. Vliv přirozených podmínek:
a) Poměry geologické. b) Poměry klimatické a meteorologické. 2. Zelené plochy a hříŠtě.
3. Zařízení zdravotně-technická: a) Kanalisace. b} Souvislost kanalisace s regulací. c) Zá-
sobování vodou. d) Lázně a koupaliště, čištění města. 4. Vztah železnice k zastavění.
5. Úprava vodních toků a silnic. 6. Ochrana památek. DoloženO třemi tabulkami.

Hodí se tu pro Brno: Úzké zelené pásy v ulicích, často v regulačních plánech na-
vrhované, se prakticky neosvědčily. A dále: Dlužno varovati před obstavováním tratí
(železničních) souvislými řadami domů, jež všechny jsou obtěžovány jak hlukem, tak
kouřem. Lépe je obraceti ke trati pásy pokud možno hlubokých zahrad.

V I. Do p r a va: 1. Všeobecné zásady. 2. Výkonnost, hybnos.t a proměnlivost do-
pravy. 3. Dopravní l'rQstředky. 4. Parkování, benzinové pumpy. 5. Uprava povrchu vozo-
vek. 1 tabulka.

Platí všeobecně a pro Brno zvlášť: Při volbě šířky ulice měla by býti rozhodující
zásada ne, jak musí býti ulice šíroká, nýbrž jak může býti úzká (Blum).

V I I. U I i c e a k ř i ž o vat k y. 1. Uliční síť: a) Rozdělení ulic. b) Půdorys ulice.
c) Podélný profil. d) Příčné profily, chodníky. 2. Křižovatky: a) Bezpečnost a úprava.
b) Křížení mimo úroveň. Doloženo čtyřmi tabulkami.

Z mnohého aspoň dvě věty: Nejvýraznějším znakem moderní obytné ulice jest na-
vázání na zeleň. Regulační čáry, zejména u venkovských obcí, mají býti pokud možno
přímé (méně silokřivek).

VIII. Obytná oblast, náměstí aj.: 1. Obytná oblast: a) Stavební blok a
jeho rozměry. b) Zastavovací systémy. c) Zastavění venkovské. 2. Oblast průmyslová:
3. Náměstí. 4. Veřejné budovy a j.: a) Veřejné budovy. b) Plochy zvlášt. určení. Doloženo
sedmi tabulkami. K zapamatování: Nejhospodárnější jest řadové zastavění asi třípatrové,
jež dovoluje hygienicky přípustnou hustotu obyvatel asi 300 až 400 na 1 ha.

IX. Závěr: 1. Úkoly zeměměřického inženýra v obecní správě.
2. Schema pracovního postupu, vzory a j.:a) Podmínky veřejné regulační soutěže. b) Ho-
norování upravovacích plánů. c) Parcela ční konsens. 3. Pozemková politika: a) Hodnota
stavebních pozemků. b) Obecní pozemková politika.

Pokud se týče hornorování upravovacích plánů, je pro civ. geometry směrným § 7
sazebníku: Do 2000 obyvatel 100 Kč, do 2000-5000 obyvatel 150 Kč, nad 5000 obyvatel
200 Kč za hektar. Studijní náčrty honorují se polovinou odměny.

V odstavci o hodnotě stavebních pozemků se tvrdí: Tíživou položkou, zasahujíci
do majetkové sféry soukromohospodářské, je síť uliční. Dodávám za brněnské kolegy:
Nejtíživější jsou investični dávky, vybírané· podle roztodivných směrnic; to působí nejvíce
zlé krve, a marné byly dosud námahy měřického a regulačniho oddělení.

A přece budeme rádi souhlasiti se zásadou: Po ř í z e n í dob r é h o, h o s pod á rc
n é h o i u měl e c k y c en n é h o P lán u u p r a v o v a c í h o a pro z í r a v á p o z e mc
ková o b e cn í p o I i t i k a j s ou n e j d úle žit ě j š i m i p o v i n n o s t m i každé
obecní správy. .

A Ještě něco: Jak v Brně tak jinde cítíme, že nevadí pouze nedostatečné předpisy
stavebních řádu, ale ještě více nepochopení, vzájemná nevraživost a bohužel i neschopnost
posouditi vhodné úpravy pozemkové držby pro účely stavební i zemědělské. Je to mrzutá
a bolestná kapitola, která snad bude napsána později.

Končím svuj posudek a nemohu jinak, jak přiznati, že vzácný náš přítel a kolega
Ing. Josef Peňáz byl, je a zustane naším učitelem v oboru regulačních a upravovacích
plánu. Od jeho prvotiny z roku 1921: "O stavebních a regulačních poměrech ve Velkém
Erně" přes tu řadu připravených a vyhraných soutěží regulačních, vyrostl na autora vyc
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dané "Encyklopedie" a je potěšitelné, jak je ceněna už nyní. Až k té padesátce bude
možno napsati více a zdůrazniti také tu osobní skromnost a nezištnost ke cti celého
našeho stavu. Geom. Emil Faltus.

. Geometarski Godišnjak 1936. Vydávání ročenky u jihoslovanských koleg-ů stalo se
pravIdlem. Tento po řadě již třetí kalendář chce tvořiti s předešlými i dalšími užitečnou
sbírku zákond, nařízeni, návodů i rad potřebných každému zeměměřiči. Obsah je opět jako
minule rozdělen na část právní a odbornou. Úprava kalendáře je stejně pěkná, cena je nižší:
25 dinarů. Kdo by si přál kalendář objednati, dostane ho u Ing; IIije Zivkoviče, Beograd,
Ul. Adm. Geprata 68. ,"'tv.

Instrukcija po točnoj polygonometrii II i III klasov, byla vydána v r. 1935 v Moskvě
dle sestavení prof. V. V. Danilova, prof. V. V. Popova, Ing. A. S. Jutkeviče a Ing. 1. J.
Pranis-Praneviče; byla potvrzena státním geodetickým sovětem 20. února 1935 jako po-
vinná pro všechny úřady, ústavy a organisace, provádějící práce geodetické, topogra-
fické, letecké snimky, kartografické a gravimetrické.

Instrukce týká se přesné polygonometrie n. a nI. řádu, a. to jak polygonometrie
s přímým měřením délek invarovými pásmy, tak také polyg-onometrie paralaktické. Vzhle-
dem na zvláštní způsob délkových měření pro železnici, vykázáno je v instrukci značné
místo polygonometrii, vedené po železnici. Při určení řádu polygonometrie brán je za
základ princip úplné rovnosti stejných řádů polygonometrie a triangl1lace. Kniha je roz-
měrd 2() X13 cm, vázaná, má 174 stran kromě Getných příloh a stojí 5 rublti. Vydalo ji
Objediněnoje naučno-techničeskoje izdatelstvoNKTP SSSR, hlavni redakce geologicko-
výzkumné a geodetické literatury.

Dr. Kurt S c h w i d e f s k y: Das Entzerrunlísgeriit. Theorie und Entwicklung der
"UmbiIdgerate. insb()sondere der Entzerrungsgerate '. - Publikace ústavu fotogrametrie
(prof. Dr. O. Lacmann) na vys. škole technické v Berlíně. Nákladem AlIgo.Vermessungs-
nachrichten, Herbert Wichmann, Berlin-Bad Liebenwerda 1935. - 92 stran, 52 obrazd,
cena 4'5 Rm;

Vydání této cenné publikace umožnila německá fotogrametrická společnost. Autoru
knihy, bývalému asistentu prof. Lacmanna, se podařilo dobře zpracovati značně obtížné
téma knihy. Z jednostránkové předmluvy vysvítá, že použil z velké části písemného ma-
teriálu v ústavu nashromážděného.

Na začátku knihy vysvětluje autor pojmy franc. "redressement" (něm. Entzerrung)
a franc. "restitution", které se - ač ne zcela správně - u nás často zaměňují nebo
nerozlišují.

V první třetině knihy obírá se teorií překreslení po stránce matematické a op-
tické, udává podminky, při kterých jedna rovina se zobrazuje ostře na rovinu druhou, a po-
pisuje rdzné konstrukce automatických zařízení - inversorů -, kterými se samočinně
splňuje podmínka Scheinpflugova, zaostřování obrazů, změna ohniskové dálky objektivu
a změna měřítka plánu. Teoretickou část knihy zakončuje úvahami o chybách a pojed-
náním o vztazích mezi prvky na snímku a nastavením na překreslovacích přístrojích.

Ve dvou třetinách knihy přehledně popisuje vývoj překreslovacích strojd od nej-
jednodušších pomdcek, používaných zvláště za světové války, až po nejmodernější stroje
automatické. Popisuje fotokartograf Finsterwalderův, optický transformátor Sokolovův,
stroje mnichovské fy "Photogrammetrie" a podrobněji pojednává o překreslovacich stro-
jích fy "Zeiss-Aerotopograph". Poměrně hodně místa (str. 70 a str. 73-76) je v knize
věnováno stroji čs. původu, automatickému překreslovači Mahrovu, konstruovanému fou
Kolář v Modřanech. Kapitolu moderních strojů překreslovacích uzavírá popisem překres-
lovače Wild-Odencrantsova z roku 1934.

Posledních 8 stran v knize je věnováno přístrojům pro překreslení obrazd nerov-
ného území, založených většinou na myšlence RoussiIhově ("restítution"), Kromě toho
uvádí řadu zajímavých patentů z poslední doby, z nichž některých nebylo dosud prak-
ticky použito. .

Knihu doplňuje bohatý seznam literatury (51 spisů), pojednávající o tématu knihy;
kromě četných spisti francouzských, je tu také citováno pojednání štkpt. Stan. Sousedíka
o restitučním stroji Mahr-Kolářově, otištěné v Technickém obzoru r. 1932. Přehled a hle-
dání v knize usnadňuje jmenný a věcný rejstřík ke konci knihy připojený.

Na ceně by kniha získala, kdyby byla doplněna praktickými příklady, podle kte-
rých by také praktikové mohli jednotlivé stroje ocenit, a to nejen podle přesnosti, ale
též podle rychlosti a hospodárnosti výkonu.

Přes to, že autor obšírněji pojednává o strojích německého původu, je kniha ps~na
kriticky a stroje německé nijak nápadně nevyzdvihuje nad konstrukce cizí. Knize Jest
přiznati značnou cenu vědeckou a pro zajímavý a srozumitelný její obsah lze ji doporu-
čit ke studiu zvláště těm, kdož se zabývají tímto zajímavým a s hlediska vojenského
velmi důležitým oborem fotográmetrie.

Nás bude jistě zajímat, co soudí autor o stroji Maht-Kolářově. Zdá se, že mu není
znáb1 obsah článku St. Sousedíka "Nový restituční stroj" (Voj. techn. zprávy, 1930, č. 7),
anI pojednání Ing. K. Mahra ,,Restituční stroj Mahr-Kolář" (Zeměměř.Věstnik, 1933, stt. 21
až 24, 58-61 a 77-79). Jeho kritika Mahrova stroje (str. 74, ř. 8-9 a 17-22 zdola) je do
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Imačné míry oprávněná, ale přednosti stroje nikterak neoslabuje. Přednosti stroje by
~vláště vynikly, kdyby autor uvedl - tak jako to učinil u strojů německýoh - také
rozměry a váhu. Ukázalo by se, že stroj Mahr-Kolářův se svými zautomatisovánýíni pěti
stupni volnosti byl v letech 1932---34 jedním z nejlepších překreslovacich strojů vůbec a
ještě dnes, pokud se pracovní rychlosti týče, zaujímá první misto. Jest litovati, že stroj
byl správně oceněn tepr"Ve v cizině, kdežto u nás se na jeho zdokonalování patrně pře-
stalo pracovát a stroj byl vyhotoven jen v jediném exempláři. Klobouček.

Vyšlé knihy.
Ooc. Ing. Josef Peň l\ z: Encyklopedie stavby měst pro !li. ročník odd. zeměměřičského inienýrstvi

české vyspké ~koly technlck.é v Brně. Lltografované přednášky, stran 108, vedle 20 tabulek. Cena 20 Kč. Vydal
bonátflvfond Brno, Veveři 95, roku 1936.

E. Pel i k á n, Ing. J. R o s! k a Dr. V. Z ub e k: Vodné právo na Slovensku. Cena 58 Kě, brož. Vydal
Vodohospodárský svllz pro povodie Ounaja, Bratislava, Goetheho ul. 4.

Prof. Dr. Hndt. S vo bod a: Význam astronomie (lro poznání prostoru, času a hmoty. tnstalačni před-
l1iiAka,prosloveni 11. prosince 1935.Nakladem Čes. vysokeho učení technického v Praze, 1936.Stran 20.

L'Annualre du Bureau des Longltudes pour 1936.Vydal Oautler-Víllars, Paris. Cena brož 15 fr.
René O a n g e r et Raymond Ma r t in: Cours de calculs numérlques et graphlques du topometre.

Vydala Librairie de l'enseigoement techqique 3, Rue Théoard Paris V'I 1936. Stran 3jH. Cena 55 fr.
Th. Dr e u x: Le cadastre et l'lmpot foncler. Paris 1933.Libralrie de l'Enseígnement technique.
P révo t - Q IIa n on: Topométrle, 2e édilion. Paris Lí!l. de l'Enseígnement techn. Cena 45 fr.
P révo t: Etude crlt\que des Instruments et des procédés topométrlqueso Paris. Lib. de l'Enseignement

techn. Cena 18 fr.
O a n g e r R.: Cours de topotitétrle urbalne. Lever des plans de vllle. 2e édition. Cena 70 fr.
J o 'Ia nt: Traité d'Urbanlsme 2e édilion. 2 vol. Parls. Libralrie de l'Enselgnement techn. Cena 75 fr.
lantS B a I o d i 5: Memleclba I. (Zeměměřič.tvLl Riga 1934.Stran 548.
Har. Frank B i r c h a I :Modern Surveylng for Civil Englneers. London, Chapman & Hall. 1935.Stran 524.
Cesare A I m o n e t ti: Lezlonl dl Topografla. Torino .•.•aravia. 3 svazky 32'50 Iir.
IImari Bon s d o r f: Comptes rendus de la VII e séance de ta Commlsslon géodéslque Baltlque. Lenln-

grad-Moskva 1935-
· B a I t i s c h e g e o d.lt t i s c h e Ko m m i s s Ion: Sonderver6ffentllchung Nr. 5, Helsinkí 1936, str. 10.
Bruno Je s c h ke: Bestimmung des Llingenunterschiedes Potsdam-Danzig; B. Ko dat i s: Dle Lllngenbesthnmung
der Landeszentralen Kaunas (Lltauen)·Potsdam.

Coínptes rendus de la huitiěme session de la Commíssion Géodésique Baltlque réunie a Tallinn et Tartit
du 20 au 23 aoul 1935,redlgés par le secrétaire·!(énéral IImari Bon s d o r f I, Helsinkv 1936, stran 296.

J. E. S e a r s j. and H. Bar r e II: A new apparatus for determlnlng the relat\onshlp between wave-
lengthsof I1ght and tlie fundamentat standards of lengtlí; zvláštni otlsk z publikací Královské společnosti
lonatnské, series A, Vol. 231. pp. 75-145; vydal Harríson and Sons, Ltd. 44-47. St. Martin's Lane, London,
W. C. 2, cena brožované publikace o rozměrech 23X30 cm čin! 10'5 šil., t. j. asi 65 Kč.

Dr.. Fríti S m i d t: Oeschlchte der ~eodltlschen tnstrumente und Verfahren lm Altertum und Mllel-
alter. Vyšlo 1935v Neusladt an der Haardl. :;tran 400. Cena 10 ř. m.

Dr. R F I ÍI s te r w a I der: Alpenverelnskartographle und dle Ihr dlenenden Methoden. S příspěVky
F. Erbstera, Dr. K. Flnsterwaldera, Dr. S. Finsterwaldera, Dr. O. v. Grubera a doc. W. Kunyho. Vydal Herbert
Wlchmann, Liebeowerda a Berlín, 1935.Stran 88 s 20 obrazy a mapamI, Cena (váz.) 4 f. m.

Ing. R. Kob e r: Anwelsung flir den Bau von Oliterwegen. Vydal Carl Gerolďs Sohu. Vídeň 1935.Cena 25šil.
Ing. E. Nic her 1. R a gen f e Id: Orundgrenzen, Ihre gerlchtlfchen und auBergerlchtllchen Wleder·

hersteltungen. Vydala Ima Leykam, Vldeň 1935.Cena 2·63 Šíl.

Odborná po,jednání v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické, 1936. Čis. 2. Ing. O. Kr č m á ř: Pokroky loto!(rametrie (referát z .La

technique· moderne"). éis. 5. Ing. R. Jan č: Pozoro lání výškových změn poddolovaného tlzeml, betonových a
pilotových základft přesnou nivelaci (dokončeni v éís. 6). Čís. 6. V rubrice rLiteratura" otištěná 4'/, stranová
recense dlla B li f: Sc h I in· Z e II e r .Lehrbuch der Stereophotogrametrie" z péra pr.of. Dr..A. Semeráda. Čis. 7.
Ing. Sr ba: Použiti letecké fotogrametrie v Německu. Čís. 8. Dr. A. Sem e rád: Měřeni delormaci údolni pře-
hrady ve Vranově nad Dyji. (KOMC v čis. 9.) Prof. Ing. DÍ'. techn. h. c. Jos. Petřlk sedmdesatnikem. Ing.
O. Kr Č má ř: Zpráva o V. mezinárodnim kongresu zeměměřiéft v Londýně.
· Technický obzor, čís. 7. Ing. Jos. K10 b o u č e k: Význam Infrachromasíe pro fotogrametrii a fotografií
~~... ... .

Techrilk, č;s 8. (březen 1935). Dr. Háj e k: K sedmdesátým narozeninám Ing. Dr. h. C, J Petřlka.
Pozemková reforma, čls. 7.-8. z 1935. Ing. A. P a vel: Pozemková reforma a dag{ osldlování. Ing.

K. L ~~ e r: Ukončo.váni pozemkové reformy na jednotlivých vlastnických souborech. Ing. J. K o n a r o v s k ý:
Z vývoJe vnitřhi kolonisace v N~mecku. Ing. Boh. P o u r: Vnltřn! kolonisace v Belgii.

Věstník Inženýrské komory, čís. 6. Ing. F li r s t a Ing. Pro k ft p e k: K sedmdesatinám Dr. h. c. prof.
Inl. Josela Petřika.
· .. O míře a váze"čís 1. z W36.Ing. Jos. S v o b od a: Zavedeni metrícké soustavy v SSSR. Dr. J. Nu s s ber g er:
Metroncímie. log. Jos. S á r a: Lepla"!.

NIl! ttdell. čls. 7. z 1936. Ing. L Pat e r a: Scelováni pozemkrt (v krátké noticce jedná se o výhodách
scelováni a ptlnUi karakterlslický doklad o rozdrobenosti pftdy na Slovensku, kde ku př. v obci Nižný Mallltln
připadá na jednoho spoluvlasmlka plocha 0'61"", čili plOcha. ze které vytěžl asi 14g obil! za rok I).

Národní listy z 1.J.lI.1936,é!s. 31., .ranol vydání. V článku .Scelování pozemkfl na Moravě" se jedná
o tom. že nelze pokničovali ve scelovllnl, poněvadž požadlvky ministerstva linancl jsoU lak velké, že je nelze
pfenáset na zemědělce. (Článek je tendenčně psán.)
, Przegll\d mlernlczy 1936. Čis. 1. W a r c h a lov s k I: Naděje a rozčarován!. Článek je zpětným pohledem
do vtvinuzeměmětll:stvl za .r. 1935v Polsku, kde poměry - s počatku tak mnohoslíbné - ani v r. 1 35 skutečného
zlepšeni nepřinesly. No w a k: Mětické práce podle výsledkft měření methodou aerolotogrametrickou kll vcenění
ItOzelltkii pro daň pozemkovou. R o g o w s k I: Smlouva, kterou by náleželo změniti. Me r c a t o r: ·Umělá maska.
CIs. 2..J ach i m o w s k I: Zjednodušený zpflsob vyrovnáváni pOlygOnfl.sezřlltelem k váhám stran a I1hlfl podle
vlastni methody (dokonč.). S d r u žen I při s e žni c h .z e m ě měř i č fI: .Casové I110hy,k přestavbě zrlzeni
zemědělského. O o r o zy lÍ s k i: Rozhranlčováni a regulace v bývalém Polsku (dokoné.). Čis. 3. Nekrolog o prof.
inž. Vladíslavu JuHanu Wojtanovi. S a w Ic ki: Nový druh měřických praktiklntft. Autor podrobuje kritice
natlZjlnl ministerstva zemědělstvl a pozemk.ových .relorem o utvořeni nového .typu pomocných měřických sil bez
náležitého předběžného vzděláni (srovnej se silami pomoc. službY techn. v ČSR). Lat in e k: Anketa o vceněnl
pl>zemkfl.K o byli ťi s k i: Reorganisace slátnl měřické služby. Ve den f hla v n i h o s d r b žen i při s e ž n ! c h
zem ě měř i č ft: Memorandum o desorganisaci stavu zeměměřičského. V časových zprávách je uvedena výstižná
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yzpomínka k .70l~témujubiIeu: našeho seniora prof. Dr. Ing ..losefa Petříka; v kroníce, ve které je umístěna také
Jeho fotografie; Je vyUčena Jeho působnost profesorská I vědecká, známá také za hranicemi ČSR s polským
přáním "zdrowla i dlugich ·Iat k dalszej owocnej pracy dia dobra nauki". Ing. Oingroš.

Zeml.eměmoje dělo 1936, čís. 1., časopis spolku ruských zeměměřičů v království lugoslavii. I. Změna
názvu časopIsu. 2. A. N. K ar t y k o v: Přeprava přes Pjandž (ukončeni) .

. Oeometarskl I geodetskl glasnlk 1006.čis. I. B. Ž i van č e v i č: Pozemkový katastr v sev. části dunavské
banovl.l)Ya potřeba .jeho obnovy. Katastrálni odděleni musea Matice srbské v Novém :iadě. F. Rud I : Konstrukce
a použilI nomogramů. A. S i r ke: Kontrolni skupiny při vvpočtu výměr z pravoúhlých souřadnic. A. M i I j a nič:
Spolupůsobenf .obcl přI vedeni kata~tľU v patrnosti.. F· W a Id m a n n: Princip čtení na Wildových přistrojlch.
Prof. Ing. VI. F II ku k a: Sedmdesáte výročí narozenm prof. Dr. techn. h. c. Ing. Petříka, s obrazem oslavencovým
a tímto, doslovem redakce: Spolek ~eometrů a j[eode,ů království lu~oslavie blahopřeje velkému geodeta
bratrsk~ho národa a významnému Slovanu k jeho sedmdesátým narozeninám. Nechť jubilant bude vzorem našemu
odbornemu pokolení! 81V.

. Joumal des géom~tres expeJ."Ís. et t!,pographes fran~als z 1936. Čís. 184. (únorl. R. Mart in: Coup
d'vell d'ensemble sur la photogrammetrle aenenne et terrestre (pokrač. v čís. 185. a dalším). p. R o u s s e let:
Maniěre pratique d'éffectuer une racine carrée III'aide de la machine II calculer. Čis. 185.M. Biron: L'Amé-
nag ement des aérodromes.

Memleclbas un 1(ulturtecbnlkas Vestnesls 1936, čís. 1.- 2. A. Ruch h o I t z: K sedmdesátinám prof. los.
Petřfka. Z a r i n š: Zvlá!tnosti při měř. pracech v městech. - Trigonometrické a .kartografické práce ve Finsku.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Svazu spolků čsl. zeměměř. inženýrů, konanb dne ,g,4.

ledna 1936. Schůze, k níž se omluvU Ing. Souček, konala se za předsednictví prof. J. Pe7
tříka. Po přečtení a schválení zápisu. o poslední výborové schůzi oznamuje předseda, že
mu došly pozvánky na schůze permanentního výboru, konané v Paříži dne 1. a 2. února.
Sejdou se komise katastrální a komise slovníková. Pro komisi katastrální požádá se Dr.
Kolomazník z min. financí, zúčastní-li se schůzí v Paříži nebo zašle-li jen nějakou zprávu.
Prof. Dr. Ryšavý navrhuje, aby se katastrální komisi věnovaly naše zkušenosti v budo-
vání pozemkového katastru. Vi případě, že min. financí neprojeví zájem, vypracují a za-
šlou zprávu prof. Petříka prof. Dr. Ryšavý. Prof. Dr. Ryšavý navrhuje, aby byla při min.
financí zřízena trvalá výstavka, by cizí delegáti mohli shlédnouti vývoj našeho katastru.
Bude požádán Dr. Kolomazník a vrch. rada Ing. Kavalír, aby se této věci ujali.

V dalším sděluje prof. Petřík svůj názor na zpracování slovníku. Komise, zřízené
·pro jednotlivé obory, zpracují lístkový slovník v' rozsahu svého· oboru (na př. nivelace,
stroje, úhly atd.) v jazyku německém a tento materiál se přeloží do ostatních jazyků.
Navrhuje slovník šestijazyčný, kde vedle anglického, francouzského, italského a němec-
kého byly by zastoupeny dva jazyky slovanské, a to jazyk český a polský. Prof. Dr. Ry-
šavý navrhuje, aby základ pro slovník byl zpracován v jazyce nejbohatším na výrazový
materiál a navrhuje angličtínu. Jinak výbor souhlasí s návrhem prof. Petříka.

Prof. Dr. Ryšavý navrhuje, aby byl požádán Dr. Procházka, dlící tou dobou v Pa'"
říži, aby nás zastupoval jako pozorovatel' na schůzích perm. výboru. Předseda oznámí to
majorovi KiIIickovi a prOf. Dangerovi se sdělením, že nebudeme zastoupeni jiným de-
legátem. .

Ing. Pudr navrhuje, aby Svaz čsl. zeměměřičů tlumočU soustrastný projev anglic-
kým zeměměřičům nad úmrtim krále Jiřího V., jenž byl protektorem londýnského kon-
gresu. Návrh Ing. Pudra je schválen. Prof. Petřík a prof. Dr. Ryšavý zašlou z dnešní
schůze soustrastný projev.

Poněvadž jiných volných návrhů není, končí předseda schůzi.
Zpráva o výborové schůzi Úsl. Fotogrametrické společnosti, konané dne 13. února

1936. Předseda prof. J. Petřík zahájil schůzi o 17. hod. K přečtenému zápisu o posledni
výborové schůzi připomíná pokladník Dr. Potužák, že na písemný dotaz ohledně našeho
vyúčtováni v Paříži nedostal vůbec odpovědi. Výbor zmocňuje pokladníka, aby se ještě
jednou dotázal, jsou-li účty za pařížskou fotogrametrickou výstavu uzavřeny a komu se
má zaslati případný nedoplatek. Nato podává Ing. Srba zprávu jednatelskou. Oznamuje,
že pplk. Hůla vystupuje ze společnosti, nebOť přesídlil do Příbrami. Jednatel dále ozna-
muje, že· mu došly účty na Kč 50'- za sál a Kč 35'- za promítací přistroj. Výbor po-
ukazuje pokladníkovi účty k proplacení. Předseda předčítá dopis od fmy Rudolf M. Rohrer
oznamující, že možno peníze za odebrané výtisky Archivu zaslati přímo nakladatelství.
Předseda potom předčítá dopís z Říma, oznamujíci adresy funkcionářů Mezinárodní Foto-
grametrícké společnosti, a dopis Uherské fotog-rametrické společnosti, která zaslala opis
návrhu pana Wenze (z Francie) na včlenění fotogrametrie do desetinné soustavy Mezi-
národního institutu pro bibliografii (Brusel) a žádá, aby čsl. Fotogrametrická společnost
sdělila jaké k tomu zaujala stanovisko. Připraven program pro valnou schůzi, která byla
stanovena na neděli, 15. března t. r. v 9 hod. dop. v SIA. Nesejde-li se dostatečný počet
členů, koná se valná schůze o půl hod. později. Na valné schůzi přednese p. Ing. Nikolaj
Němčenko přednášku: Letecké navigační přístroje a jejich význam pro fotogrametrii.

Dle stanov po 3 letech vystupují z výboru pánové: Dr. Tichý, Ing .. Mahr, Dr. Chy-'
trý a Dr. Fiker. Bylo usneseno kandidovati znovu Dr. Tichého a Dr. Chytrého, za Dr. Fi-
kera navržen Ing. Adolf Mikulejský a za pplk. Ing. Mahra navržen Ing. Nikolaj Němčenko.
členský příspěvek Kč 30'- byl navržen i pro r. 1936. .

Ježto jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda schůzi.
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Zpráva o výborové schůzi Spolku československých zeměměřičů, konané dne 24.
ledna 1936. ScMze, k níž se omluvili Dr. Fikera Ing. Klega, konala se za předsednictví
Ing. Krčmáře. K zápisu o poslední scMzi připomíná předseda, že jednal s místopředsedou
Spolku inženýrů státní měřičské služby Ing. Oermákem ohledně nedoplatku Kč 169·- a
oznámil, že věc bude předmětem jednání výborové scMze Spolku inž. stát. měřické
služby, výsledek jednání bude oznámen v příští schůzi. Předseda referoval i o ostatních
intervencích. Pokladník Ing. Payer přednáší svoji zprávu a návrh rozpočtu. Zpráva po-
kladní je vzata na vědomí. Spolek posluchačů zeměměřického inženýrství oznámil, že dele-
guje svého předsedu Ladislava Tótha jako zástupce do výborových scMzí Spolku čsl.
zeměměřičů. Výbor béře s politováním na vědomí, že pánové Ing. Cyril Mašina a Ing. Jan
Svec vystupují ze spolku. Na valné schůzi stanovené na neděli 1. března t. r. promluví dr.
Fiker o zaměřovacích pracích při archeologických vykopávkách na Kladně, v Jugoslavii
a v Hradisku na Moravě. '

Výborová schůze, na níž se projednají volné návrhy pro valnou schůzi, je stanovena
na 29. února. Poněvadž jiných volných návrhů není, končí předseda scMzi.

Zpráva o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměř. při SIA, odbor Praha, konané
dne 27. února 1936. ScMzi předsedal Ing. Kavalír. Po schválení zápisu o poslední schůzi
oznamuje předseda, že pražský odbor SIA koná svoji schůzi 20. března a že je nutno do ní
zaslati zprávu o činnosti Zájmové skupiny zeměměř. a proto doporučuje, aby valná schůze
byla stanovena na začátek března. Usneseno; aby se valná schůze konala v pátek 6. března
t. r. o 17. hod. v posluchárně č. XII. ústavu prof. J. Petříka. Dále připravena kandidátní
listina pro volby na valnou schůzi. Ing. Kavalír žádá, aby nebyl volen předsedou, neboť ne-
může se ze zdravotních důvodů zúčastniti schůzÍ. Usneseno požádati Ing. Kavalíra, aby
přijal kandidaturu za předsedu a místopředsedou navržen Ing. Kural, který se uvolil zastu-
povati Zájmovou skupinu zeměměř. v pražském odboru. Za jednatele navržen Dr. Potužák,
za zapisovatele místo Dr. Fikera Ing. Mikulejský, za zástupce v ústředí prof. J. Petřík a za
členy výboru prof. Dr. Ryšavý, Ing. Ignác Háva, Ing. Julius Mikula a Dr. Mašek.

Prof. Petřik doporučuje pro valnou schůzi dva návrhy, které byly schváleny. Ježto
jiných návrhů není, končí předseda scMzi.

Z Jednoty čs. úř. autor. civilních geometrů v Praze. ScMze správního výboru Jed·
noty konala se dne 1. února t. r. za přítomnosti 13 členů. Tři členové se omluvili.

Po zahájení scMze kol. předsedou inž. Fiirstem přednesl kol. pokladník inž. Kural
podrobnou zprávu pokladní, jež byla jednomyslně schválena. ,

Bylo jednáno o kandidátech pro volby do představenstva Inž. Komory za sekci praž-
skou a brněnskou. Jelikož za Slovensko a Podkarpatskou Rus nebyl nikdo přítomen, usne-
seno požádati kol. inž. Ročáka o návrh kandidátů, jež by Jednota mohla doporučiti všem
kolegům. Usneseno konati příští scMzi správního výboru dne 14. března 1936 v Obecním
domě v Praze I. Na této scMzi přednesena bude výroční zpráva jednatelská, pokladníka
a revisorůúčtů. Dále usneseno, aby valna. hromada svolána byla na den 4. dubna 1936 na
19.hodinu do jednací síně Inženýrské Komory, o jejíž propůjčení se zažádá.

Projednáno několik stížností a dotazů a usneseno přímo kolegům odpověděti. Poté
schůze skončen·a. Ret. Ing. Vlk.

Z Jednoty čs. úř. aut. civilnich ~eometrů v Praze. Schůze výboru Jednoty konala se
dne 14. března 1936 za přítomnosti 13 členů. Jeden člen se omluvil. Po zahájení jednání
kol. předsedou Ing. Fiirstem stanoveno, aby valná schůze Jednoty svolána byla na den 4.
dubna 1936 na %19. hodinu do zasedací síně Inž. Komory. Na týž den na 14. hodinu je též
svolána valná scMze Inž. Komory a tím je dána kolegům příležitost k četné účasti na
naší valné scMzi.

Podrobná zpráva pokladní za rok 1935.přednesená kol. Ing. Kuralem byla vzata na
vědomí a jednomyslně schválena.

Jako host dostavil se do scMze předseda "Spolku posluchačů zeměměřičského inže-
ilýrství v Praze" IngC, Ladislav Tóth, který přednesl požadavky posluchačů na prohlou-
bení studia jak ve směru teoretickém, tak i praktickém. Usneseno podporovati snahy spolku
na příslušných místech.

Projednáváno několik stížností koleg'ů, zvláště ze Slovenska, proti kolegům i neo-
právněným osobám pro nestavovské opatřování prací a provádění jích za odměnu hluboko
pod minimální sazbu.. Jedná se o kolegy, kteří posílají své síly kvalifikované nebo jen ,po-
mocné do vzdálených okresů v určitých dnech, na př. o trzích, aby pro ně práci přijímali,
a práce tyto, třeba měsíc trvající, ihned samostatně a bez dohledu svých šéfů provádějí.
Doporučujeme kolegům, aby stí ž n o s t i d o I o žen é k o n k r é t ním i pří pad y po-
(iá.valiu Přislušných pracovních sekci Inž. Komory, v nichž naši zástupci postarají se
o' brzké .vyřízení~
, Upozorňujeme kolegy, že v jednom českém politickém okrese je volné místo pro
sídlo civ.geonietraažádáme; aby zájemci obrátili se na naši Jednotu o infoJ;'maciV pro-
jedI\ávaných čestných záležítostech usneseno 'požádati Inž. Komoru, aby zaslala spisy refe-
rentům k podání konečného návrhu. " . Ret. Ing. Vlk.

Z Jednoty Čil. úř.aut. civilnic;bgeometrů vPraze.-,Výborovru scMze Jednoty konala
se dne 4. dubna 1936 za přítomnosti 1.2.členů. Dva členové se omluvili nemocí.

Po zahájení schůze kol. předsedou Ing. Fiirstem přednesl kol. Ing. Kural, člen komise
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pro vydání kalendáře zeměměřičských inženýrů, celkovou zprávu o činnosti této komille.
Koncem měsíce února t. r. byl kalendář rozprodán, a ěistý výtěžek ponechán dle návrhu
komise jako základ pro příští doplněné vydání. Usneseno návrh komise schválití a podě-
kovatí komisi za její velkou obětavost, kterou bylo vydání kalendáře uskutečněno. Po pro-
jednání a vyřízení došlých stížností a dotazl'i usneseno svolati ustavující výborovou schůzi
na den 2. května t. r., a schůze skončena.

28. řád n á val nás c h ů z e Jednoty svolána byla na týž den na Y.7. hodinll ve-
černí a zahájena o půl hodiny později kol. předsedou za přítomnosti 2'0 členů. Tři členov~
se omluvili. Kol. předseda uvítal přítomné a věnoval posmrtnou vzpomínku zesnulému
kol. Ing. Janu Bolartovi, civ. geom. v Bilině. Tuto vzpomínku uctili přítomní povstáním.

Zprávu jednatelskou přednesl kol. Ing. Vlk. Od poslední valné Ilchůzekonalo se cel-
kem 7 schůzí pracovního výboru a 3 schfize výborové, jíchž .se zúčastnilo průměrně 12
členů. Y; červencía srpnu schůze se nekonaly, nutné záležítosti vyřídil však náš předseda
s jednatelem. O jednáních na všech schůzích uveřejňovány byly zprávy ve Věstníku Inž.
Komory a v Zeměměřičském věstníku, a jsou proto všichni naši členové o činnosti Jednoty
resp. pracovního výboru informováni.

Zakročili jsme prostřednictvím Inž. Komory ve všech případech stížností a návrhfi
týkajících se zřizování filiálek, krytí prací oprávněných i neoprávněných podpisem, ofero-
vání hluboko pod minimální tarif, žádali jsme za doplnění kat. zákona trestními ustanove-
ními jakož' i za vydání zákona proti pokoutn ictví.

K dnešnímu dni má naše Jednota 129 členů. Během uplynulého roku ubylo úmrtím,
vystoupením z finančních důvodů a zbavením členství pro nekonání povinností k Jed-
notě celkem 24 členů. Naproti tomu přihlásilo se 9 členů.

Ke konci vyslovil jednatel jménem všech členů Jednoty přání, aby tento rok při-
nesl našemu stavu více ochrany, o níž tak dlo uho dosud však s malým úspěchem usilujeme,
a aby všichni naši kolegové spolupůllobili ku povznesení našeho Iltavu kolegiálním zacho-
váváním stavovských povinností.

Kol. předliledadoplnil zprávu jednatele T tom směru, že z menšího počtu stížností
členů Jednoty je již patrna větší stavovská kolegoialita.Dále vzpomněl.sedmdesátin našehó
čestného člena, pana profesora Ing. Dr. Josefa Petříka, k jehož oslavě a ocenění jeho zá-
sluh o náš stav věnoval Spolek čs. zeměměřičů zvláštní číslo "ZeriJ.ěměřičskéhověstníku".
Též o průběhu oslav 75letého výrOčí založení stavu civilních inženýrtl. podal stručnou
zprávu.

Kol. Ing'. Kural přednesl zprávu účetní za uplynulý rok a rozpočet na rok 1936 a
navrhl, aby členský roční příspěvek vzhledem k mimořádným vydáním v tomto roce sta-
noven byl opět obnosem 80 Kč. Po zprávě revisorů účtů přednesené kol. Ing. Hruškou
byla zpráva účetní i rozpočet na rok 1936jednohlasně schválen. Předseda poděkoval kol.
Ing. Kuralovi za přesné vedení účetních zále žitostí.

Pro další tříleté období provedeny volby jednohlasně aklamací, a zvoleni předsedou
Ing'. Fi1rst a I. a II. místopředsedou dosavadní kolegové Ing. Prokůpek a Ing. Janč. Do
výboru zvoleni kolegové: Baběrad, Bukač, Dítě, Faltus, Kural, Petrák, Pre.is,Prokeš, Ro-
čák, Šír a Vlk. Revisory účtů zvoleni opětně kol. černý Jan, Lysá n.fL. a kol. Hruška.

Kolegové Janě a Ročák doplnili zprávu jednatele některými příklady nekolegiální
konkurence. Kol. Janč mimo to doporučil pokračovati v zavedeném již řízení proti pokout~
nictví. K návrhu kol. Bukače jednomyslně usnesno zaslati panu minist. radovi Ing. Fr.
Mandysovi dopis s přáním brzkého uzdravení.

Po debatě o různých poznámkách· k našemu tarifu poděkoval kol. předseda za účast
a klidný prtl.běh schůze a prohlásil schůzi zaskončenou. Ret. Ing. Vlk.

Klub inženýrů měřiěských hlav. města Prahy konal dne 6. března t. r. svou IX.
řádnou valnou hromadu v Grand-re!)taurantu (Praha I-Celetná). četně navštívená valná
hromada, kterou zahájil předseda vrch. m. rada Ing. Beneš, měla velmi zdařilý průběh.
Schválen zápis o minulé valné hromadě! naČež přikročeno ke zprávám funkcionářů. Kol.
jednatel Ing. :Pudr ve své zprávě jednatelské zhodnocuje stavovský úspěch, kterého bylo
docíleno tím, že představeným měřického úřadu hlav. města Prahy byl jmenován měřický
inženýr (vrch. měř. rada Ing. A. Beneš), vzpomínáJ 50tých narozenin p. osoblj.lho referentI!>
JUDra P. Kavánka, jichž óslav se klub zúčastnil a děkuje za práci v stavovském hnutí kol.
Ing. Benešovi a Ing. Pozděnovi, kteří ze svych funJ;:cíodcházejí. Zpráyu pokladp.í přeďnelll
kol. pokladník Ing.' Zdichynec, načež pp zprávě revísorské kol. Ing. :Procházky uděl~no
pokladníkovi i výboru absolutorium. Na podnět předsedy Ing. Bene~e založen Knil10vni
fond, za účelem získání nové odborné literatury a předpisů týkajících se výkonů inženýr-
ské prakse, načež byly provedeny volby. Předsedou klubu byl zvolen Ing. J. Pudr, místo-
předsedou Ing. O. Zdichynec, do výboru: Ing. Beneš, Ing. Jaroš, Ing. Pex:a, Ing. Bolehov-
ský a Ing. Procházka; jako náhradníci zvoleni: Ing. Rochelt, Ing. Nývlt, Ing. Mirovský, Ing,
Dufek a Ing. Janoušék, přehlížitelem účtů zvolen Ing. Nejedly. Poté přikročeno k volným
návrhům a po debatě tyto přikázány výboru k vypracování, načež' předseda II).g.Pudr, PC?
vyčerpání programu valnou hromadu skončil. Ing. F. Bolehovský, j(3dnatel.

Valná schů~e ~orav~ké o4b,očky Spolku ěs. inženýrů 'státní měřické služby konala
se dne 25. ledna 1936 v restauraci "U tři kohoutů" v Brně. Zahájil ji předseda odbočky
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Ing. Brychta vzpomínkou na zemřelého kolegu Ing".Čecha z Uherského Brodu. Památku
zesnulého uctilo shromáždění 56 členů povstáním. Zápis minulé valné sch11zenebyl na ná-
vrh kolegy Ing. Starého čten a po ověření zapisovateli poslední valné schůze kolegy
Ing. Sommrem a Ing. Blechou byl jednomyslně schválen.

Zp r á v y fu n k c i o n á ř ů zahájil jednatel kol. Mařík, který povšechně probral vše,
co se během předešlého roku dotklo spolkového života. Podal zprávu o chystané akci
ústředí spolku, pokud jde o novou systemisaci i o tom, co již spolek pro hmotné i spole-
čenské postavení měřičského úřednictva během minulého roku udělal (audience u mini-
sterstva financí Dr. Trapla, jakož i jiných vysokých úředníků ministerstva financí). Réfe-
roval též o reorganisačních snahách u Vysokoškolského svazu, o našem zastoupení v něm
a též o přebudování Exekutivy. Ve své zprávě ke konci uvedl i na přetřes otázku mladých
v našem stavu a zdůraznil, že mladým bude jediné pomoženo, budou-li si sami všímati
veřejného a odborového života a nebudou-li se bát práce v organisaci, kde je jich velice
potřebí, má-1i v těchto organismech stále proudit čerstvá krev. Po debatě, která se po
zprávě rozpředla, byla zpráva jednatelova jednomyslně schválena. Přikročeno k dalši
zprávě pokladnické, která byla rovněž schválena a na návrh pokladníka Ing. Syrovátky
odhlasován jednomyslně členský příspěvek ve stejné výši jako roku předešlého. Na llávrh
revisorů účtů bylo pak pokladníkovi a výboru uděleno absolutorium.

Následovaly vol b y, při kterých byli zvoleni následující funkcionáři:
Př~dseda Ing. Fejlek Jaroslav, Brno, Sadová 52. Členy výboru jsou: Ing. J. Lysý,

Ing. J. Vláčil, Ing. F. Bárta, Ing. J. Rrupica, Ing. L. Pochylý a Ing. V. Mařík. Náhrad-
níky jsou: Ing. A. Nedoma, Ing. M. PavlU.:, Ing. F. Janíček. Re.visoři účtů: Ing. J. Zubík
a Ing. Ii'. Fuksa.

V u s ť a v ují c í v Ý bor o v é schůzi byli zvoleni: Ing. J. Lysý místopředsedou,
Ing. V. Mařík jednatelem a Ing. L. Pochylý pokladníkem.

'(.e zájmové skupiny voj. inženýrů, odbor SIA., Pr~ha. Vojenští inžellýři konali
5. března 1936 ve dvoraně Domu čsl. inženýrů v Prazl3 1. svou řádnou valnou hromadu.
Po zahájení valné hromady předsedou gen. Ing. V. Noskem, velitelem zem. žen. vojska
v Praze, bylo jednomyslně usneseno, aby z valného shromáždění byly zaslány pozdravn~
telegramy presidentu Osvoboditeli Dr. T. G. MasarykQvi, presidentu Čsl. republiky Dr.
Edv. Benešovi a ministru NO. F. Machníkovi. Pak vzpomenul předseda zemřelého člena
pplk. Ing. Bulise, načež byly podány zprávy jednotlivýchčinovníků o činnosti skupiny
v minulém roce. u přiležitosti 70. narozenin profesora českého vys. učení technického
v Praze Ing. Dr. Petříka, ocenil pplk. Ing. Dr. Hájek veliké zásluhy jubilantovy o naše
vojenské inženýry a o vojenskou techniku vůbec. Prof. Petřík byl jedním z prvých pro-
fesorů čes. vys. učení technického, který ocenil význam voj. techniky a nutnost zavedení
vojensko-technických přl3dmětů na vysokých školách technických.

Posledním bodem pořadu byly volby předsedy, členu správního výboru a jejich
náhradníků a zástupců do různých složek SIA. Předsedou spolku byl zvolen opětovně
gen. Ing. V. Nosek a v ustavujíci schůzi výboru, která s~ konala ihned po valné hroc
madě, byli zvoleni místopředsedy plk. Ing. Hrbek a plk. Ing. Dr. Bucháček, Qba YTLÚ;
a jednatelem kpt. Ing. Leop. Ježek, MNO.Novému výboru bylo uloženo, aby pracoval
y intencích starého výboru ve snaze vydobýt vážnosti jménu vojenského inŽenýra a ná-
ležitého oéeněni jeho práce, tolik potřebné pro rozvoj naší armády a zabezpečení našeho
státu. .

Osobní.
t Amadeo Nistrl, bratr a spolupracovník italského konstruktéra fotogrametrických

strojů (fotokartograf) Umberta Nistriho.
Nový doktor věd technických z řad zeměměřičů. Kolega Il}g. František Boguszak,

štkpt. Voj. zéměp. ústavu v Praze, spolupracovník našeho časopisu, autor řady pojednání
z oboru topografického byl prohlášen dne 5.března 1936 na Čes. vys. učení techn. v Praze
doktorem věd technických. Jeho disertační práce obírala náměty z kartografie. Blaho-
přejeme! .

Docent Ing. Adolf Ohm dožil se 22. března t. r. šedesátin. Jako vedoucí technický
šéf úřadů pro agrární operace v Brně zasloužil se nemálo o rozvoj scelování pozemki1
v zemi Moravskoslezské. Svou povahou jest více rádcem než představeným vrchním ze-
mědělským radou a jako docent vysoké školy zemědělské· v Brně jest svými poslu'chači
neméně oOlíben. Je autorem řady odborných pojednání a publikací o významu, účelu a
úkolech scelování pozemků. Svoji životní dr áhu započal v alpských zemích' v roce 1903,
kde prováděl s úspěchem t. zv. vzorkové scelování pozemků; r.1919 byl povolán do Brna,
kde dovedl uplatniti své bohaté zkušenosti ve p~ch úřadu i našeho z~lského
venkova. .

Uznáním a oceněním veřejné činnosti našeho kolegy Ing. Jana N o v o t n é h o, měř,
rady v. v., lze právem nazvati jeho jmenování členem okresního zastupitelstva v Uh.Hra-
dišti. Posuzujíc osobní vlastnosti kol. Novot ného, dalo min. vnitra najevo, že příslušník
našeho Iltavu je hoden jak odborného ocenění, tak i postavení význalllného pro zájmy
veřejné. - Gratulujeme. .
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