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O ·,společNých, pohraničních pozemcích.
t t ,"', ,IA~. Frant. R u z h a.

. ,ďPohplJliční' ,ř~4y{spů1né}, pohyblivá hranice, vereJny statek atd., to
všecko jse~ Jhemata,pro ;,:z~měměřičského inženýra velmi zajímavá, ale k dis-
kV'si ,l1pdně,I!ebezpečna aneyděčná. Přesto výzva Ing. V. Hlavsy k debatě
o.' pohraničních parcelách, uveřejněná v čís. 8 a 10 Z. V. z roku 1~31a P09.-
por!j,vaná r~dakci, dala'~pognět, abych tiskem sdělil několik svých názorů. ,
. Úč~l~ ..mého .:<flán}\.ll..pyl(,l py, upozorniti, hlavně na Zlil,ě n y v y v 0-
lané regulací toků, tedy cestou ,umělou, se s0učasným zřením ke
změnám, které nastaly na řece přirozeno,u e~stou, a,ť již po-
,zvolným působením vody, nebo v dl1,sledcích živelních pohrom
v časovém rozpětí od púvodního mapování až do chvíle, kdy začíná se na
.řece s pracemi regulačními. O tom, jak řeka mění. postupem doby své řečiště,
jak na jeq.né straně pozemky přilehlé 'odplavuje a na druhé straně ukládá
naplaveniny, lze se dočísti v článku autorově vT'ech. Obzoru v č. 16 a 17 z roku
1931, str. 316-318 a 334-336, kde doloženo je tabulkami, jak změnil se tok
řeky Cidliny 1).

Vezmou-li se v úvahu ustanovení
obsažená v § 407-412 o. o. z., která
řeší vlastnické otázky v okolí vod, ne-
nalezneme nikde přesnou definici pro
hranici mezi vodotečí a sousednímí pozem-

"..:ky a označuje-li § 34, odst. 2., provádě-
--:cího nařízení k zákonu katastrálnímu,
i jako trvalou změnu, nastalou naplave-
: ním, jen onu. kde naplaveniny vystupu-

L ~'híťřvale nad'normální vodní stav,
.i zůstává praktik, postavený k řešení urči-
, tého případu, bezradným.

"Pojem' vodní stav2) je veličinou
nestálou, mění se rušivou činností

vodního toku, neboť řeka stále pra,cuje, profil se mění; buď se vymíláneho
zaná~í.· Vodní stav v určitém daném profiluříčním a v utčitém pozorovacím
období kolísá v mezích, jimiž jsoll.nejvyšší a nejnižší hodnoty vůbec pozoro-
vané.Dále jsou hodnoty střední a to střední stav denní, měsíčni, ročni ·a
střední .stav za delší periodu let. Pro daný profil a určitou, řadu roků bývá
označován arithmetický prúměr ročních maxim jakožto střední vysoký ,stav
a arithmetický prúměr, ročních minim jakožto střední nízký stav;" S ohledem
.na náš případ, připustíme-li, že normální vodní stav je takový, který vysky-
tuje se nejvíce dní v roce anebo, že je to prúměr z nejvyšších- a nejnižších
'.stavú vodních, vidíme, ~e :prakticky dá.se v každém jednotlivém případě

, . . ,. ... t ~~;;' . , .. ; . . .
1) Vyšlo ve ,zvláštníIU;otisk;u v knize Ing. Dr. ~os. Stocký, "Cidlina", nákl. Spolku

čs. inženýru. "., '. " ' ,,', . .. " ,"
2) Viz Ing. Dr. Jan Novotný. "Hydrologie". Techn. pruv. Roč. XXX.
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velmi těžko stanoviti· a jest otazkou, zda v době předmětného zaměření jest
tento vodní stav znám.

o-všem každá vodoteč musí míti břehy, které ji ohraničují a je vše-
obecně známo, .že při původním mapování je řeka vyznačována značně širší
než jest pouhá hladina tekoucí vody. (Viz obr. 1., kde silné linie značí hladinu
tekoucí vody značně užší než mapovaný tok.)

Mezníkování neupravených vodních toků narazí téměř vždy na potíže,
vyvolané se strany majitelů pozemků, kteří hájiti budou vlastnické právo až
k vodě - již také s ohledem na přístup. Otázka mezníkování neupraveného

vodního toku je spíše otázkou práv-
o A ,~ S.T __O~ ~.! niekou, kde náleží rozhodnouti o roz-

. i ,} sahu vlastnictví k pozemkům. Přesto
nv však nedá se tvrditi, že na příklad

stržený a neupravený břeh A-B,
O-D, obr. 2., který téměř žádný
hospodářský užitek nenese, patří k
sousedním parcelám, třeba normální

vodní stav sahal jen do jeho spodní polovice. Při úpravě takového toku podnik
úpravní pravidlem zasype staré koryto až od úrovně A-D, majitelé pobřežních
pozemků uplatní podle § 48 vod. zák. nárok na zasypané řečiště, a já ponechávám
čtenáři, zda souhlasí se mnou v tom, že nový nabyvatel přiměřeně odškodní
podnik za celou šířku A-D a nikoliv pouze za šířku B-C.

V praxi velmi často vyskytne se tento případ (obr. 3.): V původním
řečišti tvoří se na vypuklém břehu ponenáhlý náplav, ukládáním písčitých
nánosů, které přesně vzato pokud sáhají nad normální vodní stav A patří
podle § 411 o. o. z. k sousední parcele. Majitel vybírá písek z náplavu
v místě B. Takto vzniklé prohlubně je při zregulování úpravní podnik nucen
zasypati třeba draze získaným matel'i ilem a,ž do úrovně C-D a přece po-
zemek C-A1 patří podle platných us ~anovení majiteli sousední parcely .
. Proto také bylo by lépe definovati hranice vodního toku s ohledem na při-
lehlé pozemky, aby nevznikly tu sporné otázky, jak dříve uvedeno.

Pokud tvoří vodoteč spůlnou hranici dvou katastrálních l1zemí, jest
jedine správné - a to také vládní nařízení čís. 64 z r. 1930 jasně vystihuje
- rozeznávati a zavésti pojem pohyblivé hranice katastrálního území a pro
řešení změn, vznikajících v tomto splilném, pohraničním pozemku vypraco-
vati jednotné předpisy, které, i kdyby nebyly vždy naprosto nenaříkatelné,
byly by aspoň jednotné, a umožní účelné a skoro konformní provádění změn
v pozemkovém katastru a pozemkové knize, okolnost to neobyčejně důležitou
a do platnosti nového kat. zákona naprosto neusměrněnou nedostatkem bliž-
ších předpisů. Přihlížeje ke změnám v tomto pohraničním spůlném pozemku,
rozdělil bych veškeré vodoteče na dvě velké skupíny: 1. toky neupravené,
2. toky upravené.

Do skupiny prvé dejme veškeré vodoteče, tedy potoky a řeky, které
prochází územím, nebylo na nich umělSrm zásahem většího rozsahu ničeho
měněno a které tvoří si své koryto samy pouze přirozenou živelnou silou
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tekoucí vody. Veškeré ostatní toky, na kterych byla provedena soustavná
regulace, a které umělým zásahem byly tak usměrněny, že voda teče nově
upraveným korytem, dejme ke skupině druhé 3).

1. T o k y n e u p r a ven é.
Pokud se týká změn hranic katastrálního území ve společné pohraniční

parcele, tvoří-li tuto tok skupiny prvé,. mohou nastati tyto případy:
a) změna je vyvolána naplavením nebo odplavením přilehlých pozemkú

a jest takového rozsahu, že nové břehy odchylují se jen nepatrně od starých.
V tomto případě lze souhlasiti s řešením popsaným a znázorněným v obr. 4.,
článku kol. Hlavsy *).

Při této příležítosti [upozorňuji však
na takové toky, kde jeden břeh toku
tvoří hranicí katastrálního území -,
kde tedy říční parcela náleží celá pouze
do jednoho katastrálního území (obr. 4.).
Případ takový vyskytl se mi při vy-
tyčování plochy nádrže podle vrstev-
nice u konce vzdutí. U přilehlých po-
zemkú čk. 1520, 1521, 1522' a 1523 ze
sousední obce konstatoval jsem přírústky, které povstaly pouze naplavením
z říční parcely čk. 1367 a náleží majitelí sousedního pozemku, a pro ty bylo
nutno zřizovati v obci malevické novou vložku s vkladem vlastnického práva
pro majitele přilehlých pozemků v Pňovanech, aby odpadlo řízení o změně
hranic dvou katastrálních území.

I zde byla by však změna hranic katastrálních území výhodnější.
b) Je-li změna vyvolaná přirozenou činností vodního toku většího roz-

sahu nebo v dúsledku živelních pohrom, pak navrhuji důsledně změniti hra-
nice katastrálního území, tak, aby sledovaly pohyb vodoteče a pozemky,
které přešly na druhý břeh řeky, připojiti k sousednímu katastrálnímu území,
jak naznačeno v obr. 5. a 8. citovaného článku p. Hlavsova. Nesouhlasím
však s řešením Ing. V. Hlavsy na obr. 6. a tvrdil bych dále, že ani původní
(černý) stav obr. 7. na str. 167 Z. V. 1931 - nebyl správně řešen. Při vzniku
ostrovů je třeba uvážiti, zda ostrov vzniká v řece splavné nebo nesplavné.
Vznikne-li 4) ostrov uprostřed po\'odí, mohou si jej dvěma díly rovně přivlast-
niti ti, komu patří pozemky podél něho na obou březích; vlastníci ti pak roz-
děltež se o své části dle toho, jak dlouhý má každý z nich pozemek. Vznik-
ne-li ostrov na té které straně vody, náleží právem toliko tomu, komu patří
bližší břeh jako vlastníkovi. - Ostrovy, vznikající v řekách splavných, ná-
ležejí státu.

Případ v obr. 6., str. 167 Z. V. z 1931 podával by při postupu Ing.
Hlavsy dvojznačné řešení: vésti novou hranici buď horním nebo spodním ra-
menem. Je-li řeka splavná - pak ostrov náleží státu a není příčiny proč
měniti hranice katastrálního území, když je stejně pravděpodobné, že patří
ostrov do jednoho jako do druhého katastrálního území. Zde stala se pouze
z pohyblivé hranice hranice stálá, kterou možno i v přírodě omezníkovati a
korespondující díly připojiti k příslušnému katastrálnímu územÍ. Nebo je řeka

f1::0VAN'l

M ALE V I C B
Ohl'. 4.

3) Na úpravu toků věnuje se z veřejných p,rostředkil částka značná. V běžném roce
1930 bylo v Z€mědělsko-technických odděleních Zemského úřadu v Čechách prostavěno
na úpravách toků nesplavných, hnazení bystřili a meIio,racích 137,361.498 Kč. Viz Zprávu
o činnosti Zem. úřadu v Praze ve službě zemědělsko-technické za rok 1930.

*) Pozn. redakce: Z úspornýoh důvodů neotísku}eme obrazy ze stati Ing. Hlavsy a
žádáme čtenáře, by je v č. 8 a 10 Z. V. 1931 vyhledali.

4) Viz: JUDr. Fr. Joklík, "Obecný zákoník občanský pro republiku českosloven-
skou," III. vydání.
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nespÍavná a pak teprve není příčiny ke změně, mají~li se majitelé břehových
parcel rozděliti o ostrov ve smyslu zákona a je tudíž nutno nové hranice na
ostrově vyznačiti a tím stabilisovati hranici katastrálních území na ostrově.

Při zániku ostrova je ovšem případ jiný a připojuji se k řešení Ing.
Hlavsy na obr. 7., str. 167 Z. V. 1931.

2. T o k Y up r a ven é.
Účelem úpravy jest neškodné odvedení vod, zamezení rušivých účinků

vody a podpora většího výnosu půdního ať již odvodněním, nebo zavodněním.
Je to umělý zásah do odtokových poměrů vod a usměrnění- toku tak, aby
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voda odplynula neškodně cestou nejmenšího odporu. Koryta větších tokll
ano i menších se dláždí, drnují, osévají a udržují v řádném stavu. Pozemky,
potřebné pro nové řečiště se vykupují a upravené toky se omezníkují tak,
jak nařizuje ~ 12 katastrálního zákona, takže z pohyblivé hraniční řeky (u
srovnání s řekou před úpravou) stává se tok stálý, který omezen je proti sou-
sedním pozemkům a zjednán tím bezpečný právní stav držby v okolí pro-
vedené úpravy.

Při tom ovšem nové koryto řeky nesleduje původní tok, nýbrž se od
něho odchyluje a často velmi značně. Podle praktických provedení v hustých
případech je tok nový značně zkrácen proti pllvodnímu. Usměrnění toku zfJ-
stanou odříznutv části starého řečiště bud' na jedné nebo na druhé straně
reg-ulované vodoteče. Tvto části zasypávají se přehvtečným materiálem a
předávají sousedllm podle ustanoveni ~ 48 vod. zák. *).

Při menších tocích našich (Lužnice-Cidlina; bývají díly odříznuté na
jeden břeh téměř stejné s dílv odříznutými na druhý břeh. A tu právě naráží
se na PQtíže při provedení změn v pohraničním (spůlném) nozemku v pozem-
kové knize a pozemkovém katastru. Na obr. 5. vyznačil jsem takový školní
případ nrovedené úpravv a nodrohil bych jej dalším praktickým úvahám.

Při této příležitosti budiž zdůrazněno to, že .ie nutno bráti v úvahu. že
tok před úpravou se pohyboval a tím vznikaly na konvexním břehu náplavy
a na konkávním pozemkv sousední byly zmenšován v odplavováním. Tím tnké
měnily se hranke katastrálních území A-B, sleduiící při tom změnu toku.
Je-li v zákoně .ii7.vvtčena zása,(la. o no1:lvblivé hranid katastdlního území. na-
vrhuii tuto zásadu doilr7eti (lo olhledku. Při nraktirkém nrovádění má se
rozděliti zasvpané řečištfi me7.i maiitele sousedních nozemkíL

Praktikové z řad čtenářfJ. kteří takovéto rozdfilování prová děli. da jí mi
za. pravdu, že jest to nejnevM(:,nější líkoL svěřený k nrovedfmí. .Je-li jeden
čtverčný metr zílsvnaného řečif<j,ě vzhledem k místním poměrům laciný. uchá-
zejí sez řad zájemcll, kteří maií zákonitý nárok, všichni a unlatňu ií .přiřčení
zasvpaného řečiště nolovinou k svému pozemku. Stane-li se. že z důvodú sta-
vebních byl násvpný materiál horšíiakosti, nebo přeiímacÍ cena zasvpaného
řečiště vyšší, zříká se nároku na přiřčení téměř každý a je velmi nesnadné
takový pozemek přirlěliti k sousední parcele.

Mimo to jest nutno bráti i ohled na, zájemníky, kteří postoupili úprav-
nímu nodniku své nozemkv, oproti takovým, kteří sice mají nárok. ale nepo-
stoupili k provedení regula,ce ničeho, naopak pozemky jejich byly značně
zhodnoceny tím, že netrpí již odplavováním, nejsou podmáčeny, zaplavovány
a pod.

Dejme tomu, že veškeré tyto vy jmenované potíže jsou odstraněny a při
sjednání bylo dohodnuto vésti novou rozdělovací hranici středem starého
řečiště (rozuměj skutečného před úpravou) nazna,čenou na obrázku 5. čárko-
vanou čarou tučnou. V katastrálním území A lze odstavené díly a-n říčního
snůlného pozemku čk. 271 přiděliti k sousedním parcelám 26(2 (a), 26/1 (b),
27 (c), 28 (d), 29 (e), 31/1 Cf), 31(2 (g), 32(2 (k), 34/2 (i), 35/2 (1), 35(1 (k), 36 (l),
37 (m), 38 (n).

Vznikaií tu ale ještě díly pozemkových parcel ze sousedního katastdl·
ního území B a sice díl fo a q, z říční spl1lné narcelv čk. 432 přiléhající k dílu
pozemkové parcelv čk. 271 g., ba dokonce díl pozemkové parcely čk. 75 ozna-
čený 75/2, který byl přiřčen majiteli pozemkové parcely čk. 31(2 z katastrál-
ního území A.

Naproti tomu dílv ze spůlné říční parcelv řk. 271 přiléhající k poz. par-
celám čís. kat. 72(1 (ao), 72(2 (bo), 73/2 (co), 74(2 (do), 76 (ko), 77 (fo), 78(2 (mo),

*) Pozn. redakce: Na Moravě není regulační podník zákonemv:ázán k postupu úpra-
vou získaných pozemků do vlastnictví pQbřežníků - ač se tak zpravidla děje.
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80/2 (no) v sousedním katastrálním území B nutno označiti novými čísly, nebo
poddělením řeky čk. 271 a zříditi pro majitele z katastrálního území B nové
vložky v knize pozemkové katastrálního území A.

Vzhledem k těmto komplikovaným úkonům sdílím souhlasně názor Ing.
V. Hlavsy, vyslovený v textu k obr. č. 11. Z. V. z 1931, str. 169, a vzhledem
k zákonu katastrálnímu i prováděcímu nařízení navrhuji vésti novou hranici
katastrálního území ve spůlném pohraničním pozemku, pokud byl zasypán a
rozdělen, tak, aby sledovala přirozené rozhraničovací čáry omezníkovaných
držebnostních hranic.

V popsaném případě stálo by i za uváženou, obzvláště tam, kde by se
tím výměry spoluhraničících katastrálních území celkem mnoho nemě-
nily, vésti novou hranici středem regulované vodoteče. Tím hranice katastrál-
ních území byla by spolehlivě vyznačena a fixována provedenou úpravou, při
čemž by odpadlo omezníkování hranic katastrálních území. Takové řízení na
úpravu hranic středem v regulované trati a to i v případech, že výměry ka-
tastrálních území se při tom změní, mohlo by se provésti snad již při řízení
vodoprávním, kde všichni zájemníci na takové změně hranic stejně jsou pří-
tomni, a mohou se také o účelnosti změny na místě přesvědčiti. Stačilo by
snad, aby projektant na tuto věc zavčas upozornil, a mám za to, že souhlas
interesovaných obcí i jednotlivců ve velké většině případů byl by samo-
zřejmý, neboť zjednodušení hranic katastrálních území, jich náležitý popis a
patrný průběh hraniční čáry v přírodě má prakticky dalekosáhlý význam.

Kromě mnoha jiných otázek právnických, poukazuji při této příležitostí
na ustanovení honebního zákona s ohledem na uveřejněný případ. Honební
právo, jehož výkon na odříznutých č:ístech je mnohdy illusorní, bylo by tím
zjednodušeno a předešlo by se i eventuelním sporům z takových kompliko-
vaných poměrů vzniknuvším.

Résumé: S u I' I e s p 'a I' c e II e s com In u u e s I i m i t I' o P h e s. En tenant compte
des reg-Iements légaux en Tchécoslovaqllie. l'auteur étudie la question des propriétées
aux environs des cours d'eau ainsi que 1a répartition des anciens lits des courants et
eneombrés apres la régulation. L'auteur poursuit surtout les ohang-ements des propriétées
Pl'ovoqué par la régulation des courants et aussi ceux évoqué par la voie naturelle de-
puis le premier mésurage cadastral jusqu'au jour du commencement des travaux de
régulation.

Ensuite. il mentionne le rapport de l'ingénieur V. Hlavsa publié au numéro 8 a 10
Z. V. 1931 contennant la considération sur les parcelles limitrophes c.ommunes. ce que lui
impose la proposition des changements de limites - du territoire cadastral en ce qui con-
(leme les paroelles llmit.rophes commun8S afin que les mutations puissent etre exécuté
dans les documeuts cadastraux et aussi danil les livres fonciers.

_Na zpraciování leteckých snímků je pama,továno tím, že obě komO'ry se
dají' natáJiSetkolem hlavní osy a dále tím, 00' nosič N is'edá natočit na segmen,-
tech k, k' kolem vertikáJní osy O O' (obr. 8.),čelho~ jieltřeha pro horizont·ování
modielu, vytvořeného vzájemnou orrientac:íh~,teáých snímků,. jak bude dále uká·
záno. Konečně je na letecké snímky palllatováno i záměnou pohybů. Při z,pm-
cování snímiků terrreBtrilc1kých,kde s·e volí na autogTafu za průmětnu rovina
XY, pl'ováJdí se totiž stramlí pOSiUlnzákLadny_(X) otá,čením levou klikou, posun
distamční (Y) pravou klikou a změna vý,šky (Z) pedálovým kotoučem. Při
&J1iÍmcfchlet,eických vertiká:lníClh volí BCvíšal~ z,a průmetnu ro'vin~, XZ, tak'že
s'O'Ilřad1l1ceYa Z z.aměnily svoji úlohu. Vý:ška, kielfá, byla, drříve určena souřad-
nicí Z, je nyní uifčena souřadnicí Y. POzo]1olvatelpra,cující na auto·grafu je však
zvyklý nasta:Vlovat vý,šk'll pedálovým kotou'Členn.K této okolnosti je u auto-
gram vzatzili8ltel tím, Zle p['i ~elrtikálnÍch lete0kych Isnímcích lze pohyb pedá-
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lového kotouče spojit 's di stan oním' šroubovým vř,etenOOl (i') a pohyb pravé
kliky s vřetenem výškovým (Z).

Při zpracování leteckýoh snímki'l jezil1áma jen vnitřní ,orientace komo,ry a
jsou dálllY co dlOpoiliohy a výšky ~ body t,elfén.u*) z,ohra'z8ného na snímcích.
Tu je nutno v první řadě rekonstnlOva,t vzál}emllLolUpolohu snímků a pak jejich
po,lohu k rorvimě horizontální. Vzájemná oll'ie1litace pr:oYáldlí6e cestou optieko.
mechalllíckou, k níž dal základ prof. S. Finstell'walder ukálza,v, že dva snímky
téhož území mají tuté!Ž vzáj'emnoul polohu, j,:1Jk,ooměly při fotografování tehdy,
protínají-li se odpovídající si dvojice paprsků rekonstruované ze snímků na
základě vnitřní orienta,ce.

Při 800rtooskopickém pozorování dv:o,Íi'cesnímků v autografu projevuje se
mimohěžlllOlStt,ěchto rekonstruovaných paprsků tím, ž,e při za,&tavení záměrné
znalčky V jeldnom okuláJru na Ul"čitý bod nJesipOčinezáměrná značka v dmrhénl
okuláru přímo na o-dipo'Víd'aAjícímol:)r~Jzetéhož oodJu, nýbrž je na;d ním nebo pod
nim, t. j. hodl jeví tak zvanou výškoV'Ou paralaxu. Odlstraníme-li z,a,vedlenílJn
vhodného převýšení stanovisek, s,točoní, n;atO'Č18'llIÍ,ro~d\iusklonů a konvergence
výškolVou, pa.ral!axu z cislého ohrazu, uvt3(fum1etíim snímky dlo vzáljemné polohy,
jakou měly při fotogra,foválllL Na to je nutno uvést ohraz na měřít,ko, v němŽ:
má být provedien l'ekonstruovaný pláin. Skutooná pros,tmová V",{;d~Jeno,stdvou
z dlaných hodifr porovná, se s jejich vzdálelllOl3tÍu:rče'Ill<Yllina auto grafu a ur('\í se
poměr, v němž nutno zme'll,šit, res.p. zvětšit klOlnponenty zá,kladny, ahy model
diával situaci v žád~nhn ml\řítkn. Na konec orientuje se stereo&k,opick'ý model
vzhledem k rovině horizontální. K tomu cíli uJrčí se diferenee me~i výškami tří
bodů a výškami tě,cMe hodli odečtenými na autogra,fu. Z takto získaných výš-
kových rozdillů a ze vzdálCllOlStíbiodtl vy;poětou se úhly, o ně,ž jlCnutno stereo-
skopický mOde.1,otočit, aby měl vzhledem k rovině horrizont.áJ'Ilí tuté'ž polo!m
jako wblraz.ený teJrén.

OtáČiení provádí se pak podle toho, o jaký druh snímků jde. U snímků
s v i s I Ý c h rlestituovaných na, pri'lmětnu XZ. děie se otáčení jednak kolem osy
X, a t,ozměnou ;sklonu nosí~e N o' vypoctený úhel a nato,Čienfmzákl:H"llnytrans-
fOI'll1Iacíi'ejich slioooil{, jednak kolem' o's,y Z, a to natočením nosiče N ve smyslu
horri~ontálnim a na,točením '1,ákladll1Yo shodný úhel.

U l,e1teckých snímki'l š i km Ý c h, kde se VIOlíza pri'lmětnu podobně jako
u snímiků tere<;trických rovina XY, lze provést me,chanicky jen natočiení 1l1I0-
delu k~olem osy X, a to stejným zpusobelIIJljako u snímků vertiká:Iníe'h, otočení
kolelIIl!Y nutno však provést početní tranSlforrnací všel('h prvků vzešlých ze vzá··
.iemné oriellJta,c,ea otočení kolfJm X. Tyto llIOvé tranlsformované prvky zasta,ví
se pak na :liutogra.fu.

Boklud jdle o p r a c o v n i r o z 8 a h W. autografu. jsou&tavbou přístroje
dá:nty určité mleze, V1e kte'l"ýl'h lze měnit prvky určující vztahy pro rekoll-
strukci. K'0Ill1pendiosní stavba W. a11togra,fu vyžádala si .iisitá omezení. zejména
při konvergenci, kt,el'á se dá měnilt jen v me'Úch - 6 °a,ž -\--20°. Natoč,eni no-
siče N lze měnit od - 10° do + 10 o,Slklon nosič<eod - 36 ° do, + 18 o a roz-
díl sklonů u hranolu R od - 7 o do + 7°. Možné stoč€ní komor je 3GU ".

Rozsah pohybů ve směru X je 4i10 mm, v€" směru Y od 75 do 400 mm.
Využití t,ohoto rozsa,hu dá s,e však v ~irokýeh mezích měnit změnou převodú
piíelllJáj~ejícichpohyhy s auto?-1ra,fu na vynášecí stúl. Je-li na př, z,pracovati
v měř. 1: 10.000 z terrestdckých snímků území, .ieho,ž nejmenší V'zd:ílenost od
středu fotO'grametrické základny j.e 600 m a největší 1800 m, nelze užít pro
z,prac«wálllÍ přímého převodu (1 : 1J: neboť v tom pfípadě bychom nemohli za-
sta"it na nleljhližší body (600 m v měř. 1: 10.000 j'e 60 mm, t. j. méně n~ nej-
menší moižlná vzdál. 75 mm). Zvolíme tuJdÍJ~přev,od 2: 1, který zavedeme změ-

*) Teoreticky stačí, jsou-li dva určeny co do polohy í výšky a třetí aspoň co
do výšky.
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nou polohy olZubenýlch kol v převodiníeh skříních a dvojnásobným zvětšením
složek zá:IdiadJny.Tím se zdvojnásobí rozměry určuctícihio čtyřúhelníku a nosič
Z (obil'. 8.) se octne při zastavení na nejiblliž,ší body ve vzd:Henos.ti 120 mm
od komor. Kromě přervcdů 1: 1, 2: 1 lze zavést ještě náslledwjicí 3: 2, 3: 1,
2 :3, 2: 5, 3: 5, 6: 5.

Pro pOSOIUZe.nípřes.nosti, které by10 autografem dJocíleno, uváiLíme vý-
s.1edJkyzko'1.lJšekpTovediených švýcarlsíkÝm topografickým ústavem (Eidgenossi-
sohe LandelSltopogra.phie.):

U snímků teI'I1estrických:

Vzdálenost bodu
v km

2'5- 8'9
6'6-10'9

Délka základny
vm

Odchylka
v situaci v mm ve výšce v m

0'3 0'8
0'13 1'3

600- 800
830-1560

1: 10.000
1: 25.000

U leteckých snímků s vý'šky ko,lem 2000 m a základnami od 500--700 m
a konvergencí od 11 "---17~ odchylka v s.ituaci 0'3 mm Vle vý8Cie 0'51 m. Při
čellllŽ odchylka v situaci je stanov'Gna j,ako pošinutí bodu určeného fotogra-
metricky proti bodlU vynesenému na plánu a sltanovenémlll metodou jinou, od-
chylka Vle výšce j,ako l1o'zdil výšky dané a výšky ode,čtené na autografu.

Lit e r a t u r a: Dr. Max Zeller, Stereophotogrammetrie mit besonderer Beruck-
sichtigung der photogrammetrischen lnstrumente von Heinrich Wild, Heerbrugg, Eid.q.
Landestopographie. 1928/29.

E. Berchtold, Der Wild-Autograph, Schic. Zeitschr. fur Verm.- und Kulturtechnik,
1929, Nr. 3.

F. Baeschlin, Zur Theorie des Wild-Autographen, tamtéž, roč. 1929, Nr. 5, 6.

Résumé. A u to g;'1' ,a p he' W i a. d. Ap res avoi'r mentionné les princdipes {\ru redTes-
sement automatique, l'autem s'oc,cupe dru prohleme de la lfestitUltiOOldes ,anglJes ďé-
finissant le point ft redre,sser: 1° si la chambre porte-cliché reste fixe et la lunette est
mobile; 2° si la lunette reste, fixe et les angles sont restitués par l'axe princip ale de
la chambre qui est mobile. Ensuite I'auteur décrit l'autog-raphe Wild et le procédé du
redressement des prises de vue 'terrestres aussi bien que des pri:ses de vue aériennes.
Enfin il donne quelques exemples sur la précision obtenue par l'a,ppareil.

Nové typy počítacích strojů a užití v zeměměřičské praksi.
Ing. Josef C e y TI a r, asistent českJého vysokého učení techn. v Praze.

(Pokračováni-Suite.)

Přechodem ke skupině, druhé jle;st Ma d a s - Por t a ble. Poměrně malý
sttroj (rozmělrů 22 až 28 cm), jleooop;ravitkovýs elelktrickýlIIl' plOhooem, jímž
mo,zno též počítati ruč,ně'. Má desetinný převod ve všech poč,itad~eIChy celé je-
jích déll'co, indikátolJ.', a mOlŽnlOlstpřímého vys:amvání hodlnoty YySl3movač,emdů
výsledlnice. Kapacita 8-6-12 míst při ceně 9500 Kč miů.lžebýti U! větších s.triOjů
zvýšena a~ na 10-10-20 o ceně ca 14.500 Kč. .

Dalšími jsou stroje "B r u ns v i ga". Jsou vyráihěn,y v řadě noodelů, takže
možno uvésti jlen ne!jdůlezlÍtě.lší z mch. Stroje této továrny setrválvruj,í na tradič-
nÍJm páčkovém nas,twvovacím PlQlč:Ítadle, odůVlOd:ňuj~ce tom stanovisiko vět,ší
trv3Jnlívostí strojů, než jle tomu II modelů kláve&)íV"ýIcih.VŠleIChlny typy m~jí
de,setinný pcr:evodv celé déllcl8Višech počitadel, j'ejicJhžvymazán[ plriorved/else pří-
slušnou pákou posunem o 90°. Vytbaveny jsou samočirmýmí uz,áNěrkami, ZII1e-

moZiíujicJJlli chybné za,chálZlell1ÍS~ strojem. Pro rychlé zjištění, vel kterém počí-
tadle byla učiněna chyba, má' každ1é z, počitadel zvláštní okén!k!o. Byla-li učí-·
něna Cihybia (na př. nebyla dk:>točena oltáJčecí klička), objeVí se y něm oorvené
označeni. Při SprálVtl1émpostupu j:est totéž~elené. Kromě tohio v:še~ihntLpoěit3Jd.la
nastaNlOvaci .i801\1 oViaitoonaíndlikáJt,ory. Poněvadž tyto vlrustnosti jsou všettn typům
společné, bu.dlou d.ále uveldleny jloo d!orplňky.
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"B run s v i g-a N o v a" Z. G. jednopravitkovy o kapadtě 8-10-13', mi
kromě běžného vymazávání jedmotlivyeh pra,vítek páku, kterrou můžeme vyma-
za,ti všechna prravítka současně. Cena jest 5500 Kč.

T Brunsvig-a Nova IV.a, o kapaeitě 10-10-18 (resp. 10-10-9-9) má
několik vhodnýeh drorplňků. Je tu w, prvé mo'ziIlost zpátečního přená.fi.ení z vý-
sle:dnic,e přímo do nastavova.cího počitadla stisknutím páky n& levé straně str10jc
a vymalZáním vY<slednice. Nemusí se tedy na př. pfi výpočtu kllbatury po vy-
ná,sohcní prvých dvou hodl1llotvýsliedek znovu vystavovati v na,Slta,vovadm po-
čitadle, stačí převésti jej automaticky do nastavovadho počítadla a, vynásohiti
třetí hodnotou. Kromě toho možno rOlZděliti výsl€dnici VD' dvě čá,sti po 9 mis--
tech, ktmé mloh1oupracovati hu(T společně, neho jednotlivě. Dá s,e t,eidy v jedné
části poč'ítati, kdežlto v,e druhé pone'chati určitou konstantu, resp. počíta,tí j:en
& některými položkami.

Typ' B. N. III. a kapa,citě 10-(10-10)-15 j,elst st,ejný jako typ IV., má, však
dvě počítadla ohrá,tková a, m~chanické zpětné přená,šení. Cena předbhozího
s,troje jest 8000 Kč, c'ena tohoto 9200 Kč.

Největším strojem s ručním
pohonem této značky jest
"Brunsviga - Dupla", dvou-
pravítkový stroj o kapacitě
15-10-(15-15). (Obr. 4.) Stroj má
nastavovač pro sběrač. Výsledky
z výslednice možno tedy ve sbě-
rači sčítati a výsledky i mezi-
výsledky přenášeti z výslednice
i ze sběrače přímo do nastavoya-
cího počitadla. Jedno z počitadel
možno přirozeně vypnouti a po-
čítati jen v jediném. Cena tohoto
stroje jest 14.500 Kč.

Obr. 4. Nejnovějším strojem této to-
várny jest "Brunsviga Doppel-

N o va" 13 Z, stroj dvojitý, kt erý bude popsán ve zvláštním oddíle strojí'! sestro-
jených hlavni'í pro zOllněměřičskou prak si.

Zde nutno uvésti i jedin)Ts't,roj č,f~lskns.lovo'llskóvýroby "M i r a", ktor.ý jak
kva.litou" i novými doplňky se strojllm cizím plně vyrovná. Šoupútkovó strojp
o kapacitě, a,ž 10-12-20 mají rn~ikové páč.kové vyma,zá!vúní a u posledního druhu
i přená,šlení z vý:sledil1lk,epď'Ímo(10 nastavovadho počitadla. Při8nú,šcn.Í oproti
stI10ljúrn "BruIlisvi~ai" j,e usnadněno tím, ž,e pi;oná,šecí púčka j,o umístěna přimo
v posul1Iova,či sanÍ. I cenově jsou' tyto stro,je příistupné (eena, st,roje o ka,paciŤť~
10-8-13 s dels,e,tinným převodem a, přenoslom z výslednice do nas,t.a,vovacího počí-
tadla je ca, 5000 'Kč).

Do této skupiny núlelží i j,j,né stroje (př. O r i g i n a 1 O d hne r, T hal e s,
T r i u m ph a to r atd.), j,8'Žop~'oti starš~m tYPlUH jlsou zlepšeny delsetinn.Ým
přeiV10dema, jinými menšími úpravami.

Z,vlá,štní skupinou jsou s't roj P d voj i t ó, 'S,elstrojonó v'e většinó př'ípadú
spedelně pro o bor zem ě m (\ ř i č s k ý. J ej!ich výhody poznají se nejlépe
z příkladů, kt,e,ré buidou uv,edeny.

JSiOUto v podstatě diva po'čítací stmjie vzá.jlemně spojené o diVOUnasta,vo-
vacích p06tadlech, dvou výsledrnicích a jednom poč,itad:lc obrátkovóm. Boně-
vadž, při dvojitých výpO'čt.l8'chznamónka hodnot mohou se lišiti, musí býti stroje
zařízeny tak, ahy mohly při stejném směru o.tá,0ek pl"a,covati nl'zně', t. j. jeden
kladně a dnlhý záporně. Toto zařízení hudo u kaizld:élhlOze sltirojl1 zvláŘtlJ
uvedeno.
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Prvým takov~~trojlerrn jest "Thales-GEO" (obr. 5.), páčkový stroj
s desetinným př,evodlem v C!81léd:élce počitadel. Voškeré dá~e UlveOlenép[]kl3Jdy
dají &e jím řešiti.

Piro :vo'zdílné početní úkony jsou dvě pos,uvné pálěky, z nichž lelvá ozna-
(-,ena /, II, a pra,vá Div., Mult.

Při postavení Počítá, stroj
levé na pmvé na levý !prravý-

/ Mult. kladně kladně
// Mult. z~orně kladn.e
I Div. záporně zápOO'ně
// Div. kladně záporně.
Saně výslednicové se pohybují prľlběžně, t. j. po celé délce stroje, takže

v případ.ě potřeby můžeme na,sta,vitÍ' levou vý\slednici pod pmvé počitadlo na-
sta vovací, nebo naopak pra-
vou pod levé. Tím jest ovšem
při výpočtech dána řada no-
vých možností, o nichž bude
v dalším pojednáno. Kapa-
cita stroje jest 9-9-13-13-8
a cena kol 13.000 Kč.

Na podobném principu
sestrojena jest i "E run s -
viga-Doppel Nova 13 Z",
která jest vlastně spojením
dvou normálních strojů. Od-
dělení a změna početního
výkonu provádí se jen jed-
nou páčkou, pH jejíž střední
poloze IYllHetu počítati i jen pravá polovina, aniž by bylo třeba levou část
vymazati.

Posledním typem jest "B run s v i g a - D o P pel N o val I". Oproti
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předcházejícímu stroji má zvětšenou kapacitu, vysazovač pro obě výslednice
a přímé přenášení výsledků z obou pravítek zpět do nastavovacího počitadla.

Na obdobném podkladě sestrojeny jsou i nové dvojité stroje ,,0 d hne r"
a "T r i u m p h a to r". Jsou to vesměs stroje pro ruční pohon, se šoupátky v na-
stavovacích počitadlech.

Jediným z dvojitých strojů, při němž užito kláves, je "M a r c han t".
(Obr. 6.) Jest to stroj e Ie k t r i c k Ý s automátickým dělením, ,poloautoma-
tickým násobením (Wahlautomat, viz Mercedes Euklid) s automatickým posu-
nem saní v obou směrech.

Stroj tento nebyl dosud vl'ibec do Evropy vyvezen, takže pracovní po-
stupy, třeba že budou velmi rychlé, i jeho cena nemohou býti uvedeny.

Uvedený přehled není ovšem ani zdaleka úplný, neboť rychlé rozšiřováni
počítacích strojIl v poslední době nese s sebou stálé jejich zdokonalování a
jsou tu uváděny jen nejdůležitější změny, kterými práce počítacími stroji může
býti ještě více zrychlena.

Přistupme nyní k řešení některých případů, v geodetické praxi často se
vyskytujících. Rešení bude uvedeno pro stroje ruční, ačkoliv i pro stroje s po-

honem elektrickým dá se
použíti.

Mějme na př. výraz
a (b-c).

Abych nemusil počítati roz-
díl, mohu vyčísliti hodnotu
tak, že c vytočím v obrát-
kovém počitadle, Pak vysa-
dím do nasta vovacího pOči-
tadla a a c přetočím na b.
Podobně vyčíslím i výraz

(a-b) (c-d), příp.
(a-b) (c-d)

(c--f).

~ ~ o. ~ ~ . ~• ----------f- ----------1,:--------- --- --r --:~-- - _. -- -- .. - - - r- -- -- -- -'.",'s
:>
;CP
: (li

Rovnice tohoto tvaru objevují se velmi často a mohu tohoto řešení použíti
velmi účelně v několika případech.

1. V Ý poč e t p Io c h.
Pro výpočet plochy parcely platí vzorce

K=n
2P= .J:K=t XK (YK+ 1 - YK-l),

K=n
resp. 2P-----'2K=lYK(XK-l--XK 1-1)'

Jak jednoduše dají se řešiti, bude nejlépe viděti na příkladě. Mějme určiti
plochu pa.rcely tvaru sedmiúhelníka, zaměřenou tak, jak uvedeno na obr. 7.
Pro výpočet plochy obdržím rovnici

2P=X2(Y3-Yl) +X4 (Y5 -Y3) +X6(Y7 - Y5)+Xl (Y2- Y7) +
X3(Y4 - Y2)+X5(Y6 -Y4) +X7(Yl - Y6)

a podobně pro výpočet kontrolní. K vyčíslení použiji výše uvedeného způsobu.
Vrcholy obrazce očíslujeme postupně a hodnoty seřadíme tímto způsobem:
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Aby výpočet mohl býti proveden, je nutno u nových typů strojů (na př.
Brunswiga Nova), aby všechny hodnoty byly kladné, a aby počet vrcholťt
obrazce byl lichý. Prvé podmínce milžeme vyhověti posunutím os, druhé pak
(v případě, že počet vrcholil obrazce je sudý) opakováním jednoho z daných
bodil, tedy na př. pro čtyřúhelník

,i~
1 1,

čímž přetvoříme čtyřúhelník na pětiúhelník o dvou nekonečně blízkých bodech.
Pro vlastní výpočet spojíme body, jak uvedeno, tak, že silnou čáru vedeme

z Yl přes X2 na Ya atd., slabou čáru Xl přes Y2 na Xa atd. Postupujeme nyní
při výpočtu po silné čáře. V obrátkovém počitadle vytočíme Yl, poté v nasta-
vovacím vysadíme X2, a v obrátkovémpřetočíme na Ya' Tím vyčíslen je prvý
člen rovnice X2 (Ya - Yl)' Ve výslednici ponecháme vypočtenou hodnotu,
v obrátkovém počitadle Ya, vysadíme X4, a v obrátkovém přetočíme na Y5 atd.
až dojdeme ke konci silné čáry (Xl)' pr'ejdeme nahoru na slabou a pokraču-
jeme obdobně až ke konci. Nejlépe bude patrný postup na výpočtu uvedené
plochy.

Souřadnice Posunuté souřadnice

y .7: Y X

0'0 0'0 34'8 0'0
- 27'8 21'8 7'0 21'8
-34'8 72'4 0'0 12'4

0'0 123'4 34'8 123'4
30'1 103'2 64'9 103'2
18'6 61-7 53'4 67'7
29'2 42'6 64'0 42'6

{)OO 0'0 .34'8 0'0

Spojíme silnou čarou 34'8-21'8-0'0 atd. a bude tedy základní postavení ve
stroji takové: v obrátkovém počitadle natočeno 34'8, vysazeno 21'8 a ve vý-
slednici .O. V této poloze přetočíme 34'8 na 0'0, vysadíme v nastavovacím
počitadle 123'4 a přetočíme na 64'9 atd. dle silné čáry až bude v obrátkovém
počitadle 64'0 a v nastavovacím 0'0, pak přejdeme nahoru na slabou čáru, 0'0
necháme vysazeno a. 64'0 přetočíme na 7'0, vysadíme 72'4, přetočíme 7'0 na
34'8 atd. až ke konci. Tím vyčíslili jsme výše uvedenou rovnici a obdrželi hle-
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danou plochu (10.328'97). Kontrolu výpočtu provedeme stejným způsobem jen
s tím rozdílem, že začneme počítati vpravo dole u silné čáry a postupujeme
opačným směrem, čímž provedeme záměnu hodnot x a y.

Tento způsob možno však pro některé druhy strojů ještě zjednodušiti,
a posunutí os může odpadnouti. Nutno rozlišovati však postup pro stroje s de-
setinným převodem nebo bez něho.

U strojů prvých je postup následující: Postupujeme po silné čáře, ale
opačným směrem zdola; tím hodnoty y, jichž znaménka jsou různá, se vy-
sazují. Bude tedy v daném případě v obrátkovém počitadle 0'0 a v nastavo-
vacím 29'2, pak 0'0 přetočíme na 67'7 atd. pokud znaménka hodnoty y jsou
kladná. Je-li znaménko y záporné, přesuneme před přetáčením páčku stroje
na ,,-". Dojdeme-li ke konci silné čáry, vrátíme se dolů na slabou a postu-
pujeme vzhůru jako v případě předchozím. Kontrolu za stejných předpokladů
provedeme postupem po slabé čáře shola dolů atd., ale výsledek plochy ob-
držíme záporný (t. j. ve výslednici doplněk do počtu míst s desetinným pře-
vodem) a kontrolu dostaneme, vysadíme-li prvně vypočtenou plochu v na-
stavovacím počitadle a přičteme. Při správném postupu bude ve výslednici O.

U strojů bez desetinného převodu v obrátkovém počitadle jest postup
obdobný (tedy začínáme dole), ale protože tu není možnost měniti znaménko
přesunem páky, musíme ony ze souřadnic, které mají znaménka střídavá, vy-
táčeti v obrátkovém počitadle, druhé pak vysazovati. Při tom při vytáčení
hodnot kladných točíme klikou dokud neobjeví se vytáčená souřadnice.

Měly-li by oboje hodnoty znaménka různá, je výhodnější pro úsporu času
aspoň u jedněch z nich posunouti osu,. neboť výpočet s různými znaménky
obou hodnot vyžaduje velké pozornosti a opatrnosti, takže výhoda mechani-
sace nestačí vyvážiti nevýhodu časovou. (Pokračováni - A .uivre.)

Zkoušky a polní práce s redukčním tachymetrem 80sshardt - Zeiss v Rusku prove-
dené Ing. K. N. Smirnoffem v Moskvě. (Podle "Ze,itschrift fur Vermessungswesen, 1931.)

V poslední době byly mnohÝmi ústavy a úřady v SSSR. objednány Boss~a.rdt-
Zeissovy redukční tachymetry pro vyměřování polygonáIni a podrobné. Ing. SmIrnoff
provedl v roce 1928/29 podrobné vyšetření čtyř strojů, jež měl k disposici a zkoumal ~hyby
vzniklé při různých vzdálenostech, při různém osvětlení, při různé teplotě a vlhkostI. vyc
šetřoval optiku dalekohledu, chyby v dělení limbu, v dělení latě, jakož i přesnost v od~
čtení na lati. Před tímto vyšetřováním byla ještě provedena rektifikace všech čtyř stroJ~
a bylo shledMlO, že až na dvě nepatrné odchylky byly stroje v továrně výborně rektl-
fikovány.

1. Při měření vzdáleností od 50 m do 135 m byly výsledky nejlepší. Relativní chyba
vyšetřena asi 1/6000 až 1/60000' Vzdálenosti menší než 50 m a větší než 135 m byly měřeny
s přesností až 1/3000,

2. Při různém osvětleni byla provedena zkouška ve fysikální laboratoři. Síla osvět-
lení byla 10 až 250 svíček a vzdálenost žárovky od latě 25 cm. Měřena byla konstantni
vzdálenost 11'2 m. Průměrná chyba ?:e 24 odečtení byla při 10 svíčkách ± 2 mm. od 30
svíček výše měla již stálou hodnotu.

3. Při vlhkosti od 25% do 60% a teplotě od 170 do 25° bylo pozorováno, že chyba
klesá při vzrůstající vlhkosti a stoupá při rostoucí teplotě.

4. Při zkoušce dalekohledu byla zjištěna nepatrná chromatická aberace a rovnez
malý astigmatismus. jež nemohou míti žádného vlivu na optiku stroje.

5. Zkouška děleného kruhu byla provedEna s malou změnou způsobem Heuvelinko-
vým, jenž jest popsán v "Zeitschrift fur Instrumentenkunde", str. 70, ročník 1925. Způsob
tento jest spolehlivý i rychlý a dovoluje též určení chyby v průměru kruhu, což jest
důležité pro určení chyby úhlové. Podle připojených díagramů v posudku Smirnoffově
chyby probíhají normálním způsobem.

6. Dělení latě bylo zkoušeno přístrojem Hildebrandovým a Bambe,rgovým normál-
ním metrem. Chyby byly v mezích přesnosti použitých přístrojů zkušebných.

7. K určení přesností v odečtení .lati byla autorem provedena zvláštní pozorováni.
Byly měřeny délky 25. 50, 75, 100, 125, 130, 135. 140, 145 a 150 m. Průměrné chyby jed~
noho čtení, vyšetřené ze 100 vykonaných čtení, jsou v tabulce: .
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Vzd·ilenost v m 25 I 50 I 75 100 125 I 130 135 140 I 145 I 150

Prl1m. chyba v cm ±0'61 ±0'51 ±0'6 ±0'8 ±O'91 ±1'O ±0'8 ± 0'91 ± 1'0 I ± 1'0

Po tomto systematickém vyšetřování chyb bylo provedeno polní měření se třemi
stroji na polygonových tazích v Moskvě, jichž použil autor též ke zkoušení Wildova dál-
koměru, o němž posudek byl uveřejněn v Č. 3 letošního roku tohoto časopisu. Shledal, že
rela~ivní chyba ve vzdálenosti určené Bosshardt-Zeissovým tachymetrem se pohybuje
meZI 1/4000 až 1/10000' pokládají-li se délky. měřené latí neb invawvým drátem, za přesné.
Střední chyba jednou měřené délky 100m byla nejmenší při měření polygonu za časných
hodin ranních, kdy bylo velmi dobré osvětlení a vzduch se ještě nechvěl, a to miOO =
= ± 1'3 cm, chyby z ostatních zkušebných polygonů byly m = ± 1'5 cm, ± 2'0 cm,
± 2'4 cm a 2'6 cm. ' " '. . . ,. '.

Zkušenosti, kterých autor nabyl s Bosshardt-Zeissovým tachymetrem. opravňují jej
k prohlášení, že relativní chyba v určení délky se pohybuje kolem 1/5000 a že práce tímto
strojem se značně zmenší.. takže náklady se mohou snížiti o 30 až 40% proti měření s la-
těmi v rovném území, v terénu svahovitém vš'ak i více. R. Kloss.

Dojde k projednání zákona o scelování? Vláda RčS. předložila senátu Národního
shromáždění vládní návrh zákona (tisk. č. 725 z 15. dubna t. 1'.) o knihovním provádění
přídělů ze zabrané půdy v obvodeoh. ve ktErých se provádí řízení scelovací. Zákon má
za účel odstranití řadu obtíží vzniklých tím. že v zemi Momvskoslezské v mnoha kata-
strálních územích byla prováděna po·zemko'·á reforma spolu se scelováním buď současně,
nebo krátce před zahájením scelovacích pr3 ci. (lřady pro agrární operace použily grafic-
kého plánu přídělů, vypmoovaného Státním pozemkovým úřadem k výpočtu a s-tanovení
náhradných pozemků a nechaly tyto náhradné pozemky venku vytyčiti. Tím ovšem zne-
možněno bylo. aby Státní pozemkový úřad nechal provésti zaměření přidělených pozemků
a geometrických plánů použil pak jako podkladu pro vypracování knihovních žádostí ke
kníhovnímu oddělení parcel.

Ale i v těch obcíoh, ve kterých přídělově řízení bylo provedeno dříve. než začato
bylo s pracemi scelovacími a kde tedy byly pozemky, přidělené pozemkovým úřadem,
venku skutečně vytyčeny - nebyly však omezníkovány -, poněvadž jednalo se jen
o vyznačení stavu venku na krátký čas. do doby, než budou po scelení určeny pozemky
náhradné, ani tam nebylo možno provésti definitivní zaměření, pOiIlěvadž podle § 12 kat.
zák. lze toto provésti jen tehdy, jsou-li nové hranice pevně osázeny mezníky.

Příslušné knihovní soudy nemohly potom provésti knihovní vklad práva vlastnic-
kého na pozemky přidělené Státním pozemkovým úřadem. poněvadž grafické plány,které
jediné bylo možno soudům předložiti, neměly ani věcných, ani formálních náležitostí
geometrických plánů, jež. jsou předepsány § 51 kat. zákona a § 43 vlád. nařízení k němu.
Přídělci pak, nejsouce knihovními. vlastníka přidělených parcel, nemohou získávati hypo-
tékární úvěr a naléhají proto na Státní pozemkový úřad o urychlené zaknihování pří-
dělů. Aby tedy zaknihování mohlo býti provedeno, předkládá vláda k přijetí zmíněný zá-
kon, jehož § L, bQd 1. ustanovuje, že v oněch obcích, kde práce scelovací pokročily již
tak daleko, že zbývají jen práce spojené s opravou pozemkové knihy a operátu kata-
strálního. budou náhradné pozemky přikázané při scelování přídělcům, vyznačeny v no-
vých operátech jako samostatné paJ'cely svými parcelními čísly. Na ně potom vložena bu-
dou všechna omezení, uložená nabyvatelům StáJt. poz. úřadlem 'z t.it·u[u přídiělu. Bod 2. téhož
paragrafu ustanovuje pro kat. území, kde dosud scelovací práce nepokročily tak. jak je
uvedeno v bodu 1., že soudy mohou prováděti knihovní zápisy v pozemkových knihách
těchto území po započetí pI'ací soelovacích jen tehdy, jedná-li se o půdu ·zabranou a Stát-
ním pozemkovým úřadem přídělenou. Knihovní žádost spolu s přídělovou listinou může
být doložena pro z a tím ním i p o I o h o P i s n Ý min á s ti n y, vyhotovenými Státním
pozemkovým úřadem. V listu A. poz. knihy poznamená se, že zápisy i hranice dělených
pmrcel jsou jen prozatímní. V mapě knihy pozemkové a v mapě katastrální se tyto pro-
zatímní změny neprovedou. Definitivní provedení a definitivní zápis v knize, pozemkové
provedou se teprve na základě elaborátu pro opravení pozemkové knihy a katastrálního
operátu, který dodá místní komisař pro agrámí operace po skončených pracich sce,lo-
vacích.

Poněvadž návrh zákona chce upraviti obtíže nahoře krátce vyznačené a veden je
sllahou, usnadniti opatřování hypotékárního úvěru drobným přídělcům v zemi Moravsko-
slezské lze předpokládati, že bude senáte:n i poslaneckou sněmovnou přijat.

Pro širší naši veřejnost stává se však návrh tohoto zákona zajímavý hlavně reso-
luci. kterou přijal národohospodářský výbor senátu při jeho projednávání. Resolucí
ukládá se vládě. aby se vším urychlením předložila Národnímu shromáždění ku projed-
nání návrh zákona na plánovité provádění scelovacího řízení v celém území republiky
československé. Dlouho trvající krise našeho zemědělství vynucuje si urychlené řešení
tét.o záležitosti.

A last not least otázky scelování a, přípravy rámcového zákona scelovacího pro
území celé republiky dotknul se i sJezd inženýrů a a,rchitektfi, konaný ve dnech 2. až
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5. června t. r. v Olomouci. Plenární schůze usnesLa se, zaslati povolaným činitelům vý-
zvu, aby v čase co nejkratším byl zákonodárnými sbory projednán scelovací zákon,
aby novým scelovacím zákonem, novou odbornou organisací scelovacích úřadů dán byl
pro celý stát jednotný podklad ku provádění scelování pozemků, které již samo o sobě
muže Zlajistiti soběstačnost státu ve výrobě zemědělské.

Není nezajímavé. že to byl právě národohospodářský výbor čs. senátu a celo-
státní sjezd inženýrů - dvě instituce v hospodářských otázkách nad jiné povolané, které
skoro v témže čase obrací svuj zájem k radikálnímu prostředku, jak zvýšiti výnos a
zmenšiti režii v zemědělském podnikání. Z obou projevů nelze jistě činiti žádné závěry,
že vláda zvlášť uryc·hleně předloží k projednání československý zákon o scelování, možno
však očekávatí, že volání po něm nezustane marným. Ing. B. Pour.

Pozná.mk.a: Ná.vrhz.álkoOnaJ !byl mezítím přij.at a vyhkllšen ve Sbírce zák. a nwř.
ze dn·€' 4. če.rvenC{J 1932, jako ·zákO~] čís. 106 z 23. červn], 1932.

Pokusné měření me'todou letecké ster.?ofotogrametrie v čsl. republice. MÍJnisterstvo
financí svo1alo na den 7. duhna 1932 melviministers,kou pora.du, která. ,se měila vyslovi,ti
o pokusu let,ecké ste,reoďotograme!t1rie. Pokusem m,á se Izjis1.i,u i v Československu, zdia
hy bylo možno do,sici přesnosti, vyžadovalIlé pro Úiče1lyp>O'wmkového kata.stru. Minister-
stvo financí veMo proto ve styk s odbornými firmalIlli a 'mhájilo s nimi podrobná jed-
nání, jakož i s ostatnimi mÍlIlistorstvy, kte!rá mají ll:1 věd záj,em. Podrobná úředni zpráv<1
bude úředně snad vydána, nehoť tec.hnioká veře1nost má jistě živý 'z,ájem na tOlIlltO
pokusu. )..

Hildebrandův nový katalo~ ,.Prazisions-Instrumente" obsahuje údaje o typech firmou
tou vyráběných. Jsou v něm popsány přehledně: 8 cm teodolíty (malá váha, malá forma
pohodlná doprava; rozbor přesnosti je připojen), nejmenší busolní tachymetr-teodolit, Hil-
debrandův univ. te,odolit (Einheitstheodolit), nejmenší stroj nivelační, nejmenší nivel. stroj
pro měření nad i pod zemí, malé niFelační stroje, unive'rsální měřický stůl. tachymetr-
busola a nejmenší cestovní universální přístroj (.Kleine Hildebrand"). Katalog zašle na
požádání firma Max Hildebrand - Fre,iberg v Sasku.

Nivelační automat. TOlv;í;rna ,.Přesná mechanika" (TOIčnajoa mech:anika) v Charkově,
SSSR, 'ihotovuje automa,tický n.Í\l1effaJČnist,roj, ktery je velmi z,ajímavý svou konstrukcí.
Sestává z rámu, 8Ip1ojujícího dvě kola (ja1ko u velocipedu) a z rýsova,cího 'zařÍ'zení. Stroj
je velmi jednoduchý a k obs.Juze potřebuje jednu osobu bez odbdmých (!)znalosti
Rysuj1e nivelovaný profiIT tratě, po uí'Ž se p ohy,buje. Ryclhlost výkonu - 5 km za hodinu.
KíIometrová chyba asi 20 cm. Hodí se pro běžné prá,c,e technické, nevyižadující V'eITké
přesnosti. Cena stroj.e 16W mhlů (asi 27.0()~ K1č). Adresa to,vá.rny: 'SSSR, C'ha r k o v,
Gorja"novskij per. č. 30. Karpuškin.

Posudky.

Encyklopedie výkonnosti. II. dil. Výroba. Nákffadem ,.8f1:nx". PraJm 1932. CStran
660, vyobl1aIZ,8'Ilí460. Cena 200 roč.) ,Spis tento vydJáván je pod protek,torátem Masarykovy
Aik.ademie práce a 'Zihrnujl81fOIzmanité stJati rů'zných autonl velice úměrně jistě 'zásluhou
dT. techn. f\t. Šp8ička. Pisat.elé statí jsou ves měs čeští inženýři a odbornIci, ktJerr'í své
zkuJšenosti i názory ,podávají formou 'zlhuštěnou 31 do[ož·enou četn:\'mi ohrazci a diagramy.
Přes svůj Tozlla.h mMeme knihu doporučiti ka:žd'ému, kdo má 'zájem na prumysJové vý-
robě, ježto v.šecky otázky v tento obor zasahující jsou ve spisu 'zpm,covány odbomě. Na
konee spisu pHpojena je bibLiografie a věcný rejs.t,řik, čímž usnadněn Ipře1hiled o všech
otázkách V'e spise prohíraných. -k.

Památník dvaná,ctého sjezdu 81A. kon aneho v OITom:oud ve č-trnáJct.ém roce repu-
bliky. VYlšlo 1932 za 'redak,r,e Ing. P. H ,a I a van j 'e.

Publikace je snŮlškou refel'átu z mnoh a ohoru inženÝ!l's'ké činlllosti a hlavně váže
se k oné části .Mora,v~kOis1ezské'z.emě, ktmo li za;hí'rá odbo,r SIA v Olomouei. Nalše kmhy
hodně 'ZJaujme pojednání 1t'to,ve!Iskéhiociv. ze měměřiče Lng. Fr. Čel ech ov s k é 'h o
"Zaměření MJadeěských jeskyní", prá1ci to, kterou autor podnikl s 'clhutí a obětavostí -
a'le také IS velkými překálžkami a o,solbními újmami. (To co do ,článku v detaHu nepodaJ,
sdělil v piiednášce o tomže tema,tUl, kOlIlané v zájmový'ch skuptÍnáC1h zeměměií:čských, pří-
tomným ko.le'gťim.)

Refe.ráJt Ing. J'. K š i r a "Olomo'\lc dří vější a nynější" upoutá svým obsahem jatk
u'I1banÍ1stu, tak i mÍ1lovníka sta,rých památek. Že[ozniční odboll"llíci hojně ínformace 'získaji
z někoHka článku inženýrů olomouckého ředitelství stát. dl-aJ!. \lie stati Ing. J. Der-
r i c h!a "Zamlěd'ovac,í práoe, komUlllÍ1ka,cea kana1isa,c,e Olomouce" jlEjv prvni části podáno
několik dat o souK5oa8lllémstavu měřickeho díla d1ruJhéhozemského hIla,vnroo města: o přesné

1932/132



nivelaci\ o vrstevnÍCo,vém plánu Vel. Olom ohce s ,1 m intervalem, o no,vém měření kar
ta.strálním. TriJangulaci a polygonisaei prováděl E.tát (určeno 109 brig. hodů III. a IV. řád:u,
stabilisováno' 1356po~ygonáil. OOdů). Delta.ilmi měl'Elní konají městští měř. úředníci a z[l:mě-
řewa skoro třetina plo·chy. Konstrukce mapy dějel:le v měř. 1 : 1000 d:o ~ďstu 500 X. 626 m'(n
a to dle nové projekJce.

Z ostatních prací dlužno upOlzorniti na .pojednání IJIl'of. Irug. A. S m rč k a, ie,ž líčí
význam plavebního spoj,ení Dunaje s Odrou pro sev. a střední Mora.vu, č.'lAnky o staV'U
průmyslu' a .historickou práoi Ing. J o s. K š í I' a "Stavovská akadelmie - te,chnj.ck'ó: Ulčení
v OlomoUiCÍ." '

Ramátník, jíSltě čestně se řadí kdohrým publikacím va;lný,ch sjezdů. Jest svou úpr'a-
vouzvlá,šť vkusný a odbo'r ISIA v Olomoud mŮJže býti potěs'en, 'že jeho vyd'ánim je za-
ručeno z,vwčnéjméoo 'jak odibom, tak i p'řispěv'atelům a redaktoru. R-a .

• Bulletin GéodéSique, 1931, No. 29. B. Ber 10 ty: Not e sur l,el s e o"i n ci d e n-
ees des secondes d'une pend'ule avec l·es signau;ryt1hmé& émís
p a I' u n p o st e d I~ T. S. F. Časové siguály rhytmické jsou čalsto iPlřijímány pa. el~rono-
gr<lif; při tom r:'uzySli;gnálu bývají registrovány přímo pomocí l,ellais. Auto'r poplsu~'eJedno-
duchou metodu, kdy pozo'rov:1lteI, poslonClhaje tečky sig'uMu synchronně s nimi klepe na
telegrafní klíč .
. . A. Fash'ing: Les é1iagralmme,s de III. formule de Cla.lira,ut pour
lá val' i a t i on' d e 1a pes a nt eur no r'm all e. V článku je podán Olairaut~v ~Í'J.gram,
ukazující nejelll změrny intensity nO["ffiální tíže, a,le i j.e1jí smělf; dále sezmlňuJe autor
o te.oretiekýcli i empirie.ký,ch reiaeich vyJjádřem normáilní tiže,. ., .

D e G I' a a f - H u n t e r: T h e, I u d i a n g e o id a n d g r a v I ty, a n o maIl e s.
Autor popisuje stlfUJČU1ěvyše-t.řování anomalií gr.lvitačních. . "

D ICI G ,I' a a ff H u n t e r: C 'o n str Ul', t i o n o f t h ,e g e o I d. Autor operu'Je s po-
jmem kOl1lllpensační geo';d. Místoěar stejnÉ} de!l1lekce (v mc:ridiánua v L vertikálu) vy-
šllJltřuje čáiI"Ystejné isosta.tkkó anolffiaJie a integraci v:?Jhlede<mke kompens:ačnímn ge'oidu.

E. 8o 1e 1': S Ul' cer t <1 í u spr o b 1e m es d. e g I' a v ,im é t r i e. V čl:j,nku se
S1Elrekapituluje jednání mezinárodní kom,is,e pro zemskQu tÍ'ži 'z posledních let. Za nor-
m<íJlní t~ži jest voliti hodnotu Oe = 978,lM9 cm/see _2. O&tlatní k(JIefkie,nty V rovnicd Lalffi-
hertově zůstáva'.ií nezmčněny, Dálel autor diskutuje některé prohlémyJ, n. př. rů:1Juémodi
fikace 'apllirátů, připojení powroV'<tcíC!h'stanic, revisle starých sítí, metody redukce, p,řelsnost
měření atd.

Vening Medn.esz: Dne houvel1o méthode pou'" la réduction
i s o s ta ti q u e I' é g i o ti ale d e ľ i n t é n s i t é d e 1:1 pes a n t eur. Autorpozname-
nává; že' topografické rozdíly nemohou býti loká,lně kompensovány. Dállel popisuje novou
metodu redukc·e reg:ionální isostaze ,zakládající se na .iistYch hypoMsách o kůře zemské.
Dále se p'~edp()lLlád'á, že e,lastické defonnooe této ků'ry jsou lineární fUnJkci topografických.
mas. . ;'

D. S. Co IL S t a n d g <C'ode ti c s u I' v e y: Tb.o d e t e r min a t i o n o f t h e
a str o n o m i cal Ion g i t.u des .a t s o m e t r i a n g li ,1a t ,io n s t a ,t i o n s. Článek po-
dává-zprávu o určení ast,r. délek J. a,zimutů. Astronomi,cká. pozoro,vání hyla. prováděna
loni.enýrrn průc'1lOdním strojem (Bamherg), časové signáJy ,piřijímány z Washingtonu. Na
většině stanic by[y určeny délky j'erndvakralte. . J. P .

• Osterreichischer Verein flir Vermessungswcsen: Festschrift
Eduard Doležal. Cerua ~5 i'i1. Stran Xv. + 198. VYBilo 1932 nákladem uvedooého . spolku,
Vídeň VIII, Friedriclh Smidt Plat'z 3.

K sedmdesátým narozeninám evropsky proslulého geode'ta, profe,sora Ddt'Elžala vydal
spolle!k mk. zElmčměřj.čů obsáhlý spis, na dokladsvé'ho ohdJivu a vděčno&tí muži, který byl
od dlouhých let jak p,růkOlpníkem pokroku ve v,šech pra,cech vymčŤovadch, tak příte,lem,
r:j.doem a podporovatelem;sn~h čelících po rů-tu odborném i st,avovském. Řada vynikají-
clch g:eodetú z Rakouska, z Německa, proife';oři geodesie na čs. německýcJh vysokých
školách a jeho žáJci a S1plolupra,cov:nícipřispěF svými pracemi do tohoto díla, které velmi
vhodně se p,řidmž,ilo k odborné os,la,vě-prot Dolež·ala.

V úvodním článku líčí ,obs:ihle Ing. Williter skvělou životní dráhu oslavencovu, jeho
účast v badá.ní geodetickém a podává dlouhý &eznam pra,eí, jím sepsaných. Nato následují
odborné statě,za,řazené dIea,lfabetickéihos,ledu jmen autorů. Jsou tu práce, o měření tížnic
(Acke:r1, Ho,pfner), z oboru vy,§ší geod,e,sie a astronomie (BascI}" TheiJmer, Wellisch W~;rk,
meisteQ'),z fotogrametrie ~Buchholtz, Finsterwald-e:r, Haerpfer, Koppmaír, L08Cihne;r,'Manek,
Skf()l~nek, Zaa,r), z počtu vyrovnávacího a. počtáJ'ství geodetického (Hel1ebrand, Lego,
Levasserur, Maly, SchtrhIlTJIaJlll),vý,značná pojednání o nové kaltastrální mapě rakouské
(Dermme~r), o Vlztahu katastrá,lní triangulace s měf\enim sttljpňovým (RohrC'f), o řešení Han-
semw,a pwb~érnuvektol'OYou analytikou (Se bor), a o chY'bě při uzávěru d~ouhých polyg.
talbů (Ulb11;oh). Nechybí tu ani referát předsedy rak. úřadu pro, oojcJhovniCJtví a země-
měřičství GrolJ1anna, který oeeňuj<e přednosti, získlmé soustředěním Vymě-řování, ani po-
jednáni historického rázu o měření důlním za3ta,rých dob (Wilski). ' .
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, . Těcht? 26 ,původ!lí.cn článků ()ib~hu h odně ~"Ů.znoro?ého. ,spja,týcih
v

~ak spoleěným
mlem osIaV1ŤJlsoomd~saŤJ:'ny p.ro!f. DolezaiIa formou jelhoZlvotmmu 81naJzem tak blízkou
je v celku dílem velmi zda,ři1ým a odborně cenným; representuje vystoupení kO'J.egů ra~
kouský1ohče.stně a je taJké dokLa,dem onoho· odborného a staVlovské,ho rozmadm v země-
. měřřčstvi, k němulŽ julbi:Lant nezištně pracoval.

Ti, kdož spis si Ojpatří, najdou v něm skoro ipifO kruždý d,ruih <iiIllnosti zeměměřičské
pOUlooni31 budou povZlburwni k int,ensivní práci odiboil'!né. J. Rl1,žžčka.

Lips: For mel n Uln ,di T a f e I n z u r Ber e c hJn u n g der e I I i p s o i d i s 'c h €i n,
d e rR: o n for m e n u n d der g e o g r a p h i sc he li K o o r d oj n a ten mi t d ~ r R e-
c'h e n ID a s c h i n e. V~lI1lag K. Wittwer, Stuttga.rt 1932. 56 str. formo 17 X 24 cm,
c'ena !jrož. 3·50 řm.

Twbulky jsou pro sjednocený geodetický podklad v Německu vítanou příručkou.
Jak z titulu vysvítá, jsou uJrčeny ipifO Výpočet souřadnic počítacím strojem, v náhradu
za dosud P'OUJŽívanétabulky KoHovy, kteréi,iž IJIe:vyhovují.

Předem sestavuje ~Wito~roznllJČení :pojm ft ,a odvozuje poHehné vzorce jakož i směr-
nice pro kontrolní výpočet. Hrra,vní tabulky ohsalhujíšířky 'P = 470 až 'P = 56 o přírůstky
hodnot pro 'šiřky a délky. V da;1&ich 15 vedLejších taihulk:ích EestaV'6I1lYjsou formuláře a
příklady pro počtáiíel.

Lze souditi. 'že toto ma[é dílo na.id'l na n:aš'ic.li vys.školácil 'zdárného využití pŤi
pracích seminárníclh. Vítáme taihwlky jako ča,govou pomůcku k použití počítJacího stroje
pro úče,ly wměmElřické. -Fs-

Masaryk a Zidovství. Za spoltliplráce Drof. dr. O. Donatln a prof. dr. F. Th'ebergera
vydal dr. E'm&t Rychovsky. Praha 1931. (S 19 OIbra.zci a 2 Tukopisnými reprodukcemi.)
334 stl13.n velkéiho lexikonov,ého formátu. vá,zúno.

tmda autorů 'z,aibv,vá s,e ot,á,zkami rů,z'1ými Voe s,pojito,sti s mYIŠlenkovým světem
Ma.sarY'lwvým ,a popisuje různé děje.. v nichž za8iáJhJMia8.a,ryJk.s[ídi,čpo ,pIN1IVdo,silnou svou
rukou. KQIJ1eěiněvypln;vnií Zidé sové vzpomí llky na Mlls~.lfYka. Vyd'l:vaitel upozorňuje', že
přispěvky českých autorů 'byly přemOiŽencvd) němčiny pro něrrnecké vydání a příspěvky
něrne,cké do češltiny pro české vydlání. Mieizi IJřispivatelii jsou: .TindJřicn K o h n: Masary-
kov.aškolll, moud,rosti ~ lžidovs,tví. Fried:riclh T:h i e ber g e r: MMIl.rykoV'o k~eldll)a židov-
ské náboženství. FBldx W,e I t ISC h: Ma,sa,ryk a ISionismus. J os. Pen i Ž I€Ik: MaSlJiryk a
židovští ČechoV'é. Osk,:Lr Don a t h: Zide n'1 Ma8aJrykověcestě ,ži'V\)Ílelm.Brnst R Yc h o v-
s k y: Boj proti pověfe o rituállni vra,ždě. Dr. J. Her lbe n: Ma,saryk o Zide,ch a antise-
mitismu. Jaroshv Rokycana,: PiřátJellé v noulzi. JI. R. Poiák: MendJ Bejlis. Jarroslav
O isař: MaMryk a; w1llIeričti Zidé. Hugo Ber ~ m a on n - J €I:ru s a I e ID: Masa,ryk v Pa-
)·estině. Ed:. L cd e r e r: Vzpomínky na: Mas ,ryka. Max B ff od: Rozmiu'Va s profesorem
Masa'rykem.

Ing. V. S c Iha r i t z: .,Vermessunl!'stechnische Berechnunl(en, einschlie8lich Auswer-
tung von D'a/!l'ammen." 1932 aut-ogr. 8 O.Slt'·. 167, nták3ad: v1a,stni, cena brož. asi Kč 42·50 .

•Je to sbirka řešení zcela J.eldnoduchý'clh úloh nižši geodesie. psaná pro posluchače
s potřebnými vzorci ro,vinné a sférkké trigonomeťrie. Podle úvodu vydal autor brožuru
s úmyslem Rhrnout,i v ni příkhdy vIŠ,echodvětvi geod'€Isie, v lá.tce však zůstal svému před-
sevzetí mnoho dlužen. Stván.

Vyšlé knihy.
Pluk. Alois H I i dek. hon. docent: Topol(rafické měření. Nákladem Ústřední komise

nro vydáni přednášek při čes. vys. učelní technickém v Praze s podporou min. školství.
Praha 1932. Stran 65 + 9 tabulek; formát 22/30. Ceil1.a28 Kč. Objedná,vky vyřizuje Spolek
poslucilta'čů zemělll1lěř. inženýrství, Praha. II, Laz.arská ul., U ffi'dmů.

Irng. Jos. Drba.~: Tabulky a konstrukce gedetických strojů. 17 ŤJ'ubu:Iekbez textu.
Praha 1932.

Dr. F. K o I á č e k: Směrnice pro vydáváni vlastivědných map. Brno 1932. Stran
24. Cena 5 Kč.

René Dan g e r: Les tab les des carrés des nombres. Paris 1932.
Fernand Dan g e r: Bornal!:e. Paříž 1932. Cena 40 fr.
Otto H. K r a u se: Neue Wege der Kartenherstellung. Verlag des Reic.hsamtes

fur Landesaufnahme. Berlín 1931.
Br a n di e n lbu r g Herrmann: Sechsstellige tril(onometrische Tafel alter Kreistei-

lunltfiir Berechnunl!:en mit der Rechenmaschine,enthaltlend die' wnmJittelIbaren oder na;ttir-
liclhen WeI'!te de'r vier WinkeHiniemnelrhiiltnis se Sinus. Tangems, Cotang1Clns und Cosmus
des in 90 o und 60' geteiIten Einiheitsvie'rtedkreise,; in UnteJ'l&chied!en veon 10 zu 10
Sekundm..

Vedag Mfroo' LO'rentz, LieIi,pzig 19~. Oena 32 ř. m.
Wilhelm K u n y: Festpunktlose raumliche Trian~ulation aus Luftaufnahmen. Kon-

rad Wittwer, Stuttgart 1932.
Com i t é n a t i o n a I fr a n <; a i s d e G é o d é s i e e t G é o p h y s iq u e: Assem-

blée générale du 9. mai 1931. p,aris.
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U n i o n g é o d é s i q u e e t g é o P h y s i q u e i n t e r n a t i o n a I e: Sectlon de
Séismologie. Sede A. T-ravaux scientifiques. Fascicule 7. Toulouse 1932.

Bulletin de Photogrammétrie. 1931. Paris 1931.
Bulletin géodésique. Année 1931. No 30. Avril-mai-juin 1931. Paris.

Odborná pojednání v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické. Č. 11. Ing. J. S v o bod a: Cejc,hovnictví roku

1931. (V článku je řada poznámek o měřítkách délkových.)
Ottův slovník naučný - Dodatky~ Dr. J. R y š'J, v ý: Fotogrametrie. Vylšlo i jako

zvláštní otisk. Praha 1932. Stran 7.
Sborník Čs. společnosti zeměpisné, č. 3/4. Dr. K. K uch a ř: Mapa Čech z 2. polo-

více XVI. století, typu Criningerova (Mst prvá). Dr. L. B e n e š: O měřítku pro sppciálni mapu.
Geometarski i geodet8ki glasnik, čís. 2. Š uš n j a -T: Nomo-gram ku jednotné ko-

rekci křivostli ~emě a ·refrakce. R a -sI ,a p č e v i é : Fotogrametrické· mělř€lní. (Dokonč.)
And 'o n o v ié: Odllněll& Z,lj, te,chnické práce.

Geodezist, Č. 2-3. Dur n ě v: Triangulace UKK. S k vor c o v: BoIrovnální l'ro-
j€tkce Mtifflingoo1vy aJ Gaulss-Kriig8'Tovy s ohled,em na mapu 1: 200.000. Dr oh y šeV: O
polygonOlmet.ri.cké me1:;odiě. S o k o lov: Nepři'znivý vliv kontmlníoh dalekohledů při
měření směrů ll'eltodou IScihreibe'rovolL S m i r n ,o v : WiJldův hlianolový astrolrub. B ~o-
e h in: V,elikost f,ot,ogramet,r:ické základny, p odélIJiého a příčného přek'rytu při a,erostere(J-
měření. Če bot a r j O'V: Vyro'Vlláni dl'ouhých polygonálních pořadů. Je g o r o v: O poly-
g'onoll'Cltrickérn sigm,aIisování. D o [ g o v: Momeruty periodkkých ElignáJů. - Čúp,. 4. K 0-
ž ev n i k o v: Hori,zontální a vertikální reduktor. S m ir n o v : Nlve.hlce ,b~z výpočtů (piíe_
klad). Ba- k ker: Papír a plátno pro ,podélné profi'ly. K e II: Jedine'čný způsob Gauss-
K'rtigerový'clh souřadnic. S e r g ěljev: KOlllv,elll'ční 'zn,a,čky a ,vy:hotoveni mail'. Š u t o v :
Kilomertro'Vásíť pro mapy ve'lkýeb měřítek S e r g ě jev : VI()jensko-g'eo~ogické mapy.
Dol g o v: Mom€nty periodickýeh signálů.

Przegl"d mierniczy, č. 4. Ran i e c k i: Přesná nivelace v Polsku (dok.). K r z y s Z·

k o w s k i: Naše úvahy k likvidaci ministerstva pro pozemkovou r,eformu. Mu r z e w-
s k i: Poznámka k jednotné instrukci měřické. Č. 5. K. M {t. r S za le k: Novelisace zá-
kona o civ. zeměměřičích. J ach i m o w s k i :Vyrovnání polyg. tahů se zřetelem na chyby
délkové .a úhlové (kOlnec). K I o c z k o w s k i: Není záhodno upro,vit způsob komasace?

Zeitschrift fiir Vermessun~swesen. Č. 8. Nic k u I : Eine Methode zur Entscheidung,
eb die festen Endpunkte einer Verbindungskette wesentliche Gew:alt auf die KeUe aus-
iiben. K u n y: Genauigkeitsuntersuohung- an dem 12 cm - Theodolit mit , Fe,inmeBmikro-
skopen" von O. Fenne,l Sohne, Ka.ssel. R ti h I e: Zur FHtchenberechnung aus Koordinaten
mit Hilfe der Rechenmaschine. R o m: Reichsstadtebaugesetz. Č. 9. Jen ne: Dber die
Bildung von Polygonbedingungsgleichungen mit Hilfe fing'ierter Beobachtungen. Dc li b e I:
Cber die Absteckung von Brechpunkten gleiehlaufender Wege- oder Grabengrenzen. Mon-
ti gel: AlIg-emeine Dbersicht zum Jahresbericht des Topographischen Dienstes in Niederc
Hindisch-Indien 1930. Str i!IJ z: Angemessener Beitrag der Anlieger zu den StraBen- und
Freiflae,hen und sein EinfluB auf die Wirtschaft1ichkeit des Bebauungsplans. -rs-

Allj!emeine Vermessungs-Nachrichten. 0.15. L ii dem a n n: Die Freiberger Aufstel-
lung bei der iibertatigen Zugmessimg (a č. 16, 17, 18). Č. 18. N ti s se: Die halbamtliche
'l'iitigke,it des "Unterelbischen Vermessungswesens" im Jahre 1931. B I u m e III ber g: Der
litauische Landmesse,rberuf. -rs-

Schweizerische Zeitschrlft fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik. Č. 4. Hofrat
Prof. Dr. E. Doležal zu seinem 70. Geburtstage. Lee m a n n: DbeT die Berechnung der
F'ehlerellipse und der mittleren Koordinatenfehler ohne Kenntnis der Gewichtskoeffizien-
ten Q11,. Q22, Q12. . -es-

Vermessungstechnische Rundschau. Č. 6--9. Die Katasterneumessung. -rs-
MitteilunJ:(en des Hauptvereins Deutscher Ingenieure. O. 9. Prof. L o s c hne r: Hof-

rat o. o. Prof. Dr. Doležal - 70 Jahre. -rs-
Journal des Géometres-Experts et TopoJ:(raphes Fran~aise. Č. 139 (květen). René

Dan g e r: Politique professionelle. Me s s e r 1y: Considérations techniques sur le régitne
'foncier de I'ille de Cuba. J a c q u e r e a u: De l'utilisation de la T. S. F. pour la détermi-
nation des méridiennes géographiques. Č. 140. Ma r t in: O:i.lculs a la machine double.
S a h n a z a r o v: Construction des cartes géotechniques souterraines. Mo n s a r r a t: Du
droit de préemption. '

Bildmessung und Luftbildwesen, č. 2. D o c k: Entwicklung der Photogrammetrie
in den letzten 25 Jahren. Se her m e r hor n: Versuche zur Anfertigung von Kataster-
karten im MaBstab 1 : 1000 .mit aerophotogram. Instrumenten der Firma Zeiss - Aerotop'o-
graph. Ne u ma n n: Die Verwendung der Fokalpunkte in der terrestrischen EinbIld-
photogrammetrie. Referáty o slavn05tech a fotogrametr. výstavě ve Vídni v březnu 1932,
o š'ryca'rskýoh přednáJškáJclh (o fotogram€ltrické ikriminalip,tiee) a ,o berlínskýcll kursooh
(o rontgenofotogrametrii).

The south african Survey Journal 1932, č. 28 (duben). Se h r e i ber a Wh i t t in g-
d a I e: Nový teodolit "Tavistok". W a t t e r m e y e r: Zkouška přesnosti Wildova unive,r-
sálního teodolitu. Me C a w: Africký oblouk meridianový (pokrač.).
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Maanmittans. seš. 1/2 z 1932. B I' o t her u s: Ohraničování a, spory pozemkové. Huh-
t a I a: Interfe'renční komparátor pro délkové míry centrálního úřadu p,ro míry a váhy.
R e h n: Problém ,mstituce měř. snímků (něm. résumé). Ra í nes a 10: Novodobá letecká
mi',ření v cizině. ·S al o n e n: Stlanovení severu. R e h n; Systematická chyba tabulek o
meziná~. referenčním eIipsoidu .. (franc. résumé). .

Zprávy spolkové.
Zprává o' výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů. konané dne 14. května 1932. Ke

schůzi se omluvili pánové: Brandl. Payer, Pudr a Souček. Po schválení protokolu o po-
slední schůzi byla p,rojednáina dOišlák9,re.spotJ,dence. K dopisu České Matic.e Technické
bylo usneseno, že žádost za vydání spisku Simona Fodolského bude opakována a bude
doložena rozpočtem. Na návrh prof. Dr- Ryš:wého bude v Zeměměř. Věstn. uveřejněna
výzva k subskripci. Předsedla sdťIuje. že vymáhání dlužných příspěvků bylo předáno ad·
vo.i\.átníkanceláři Dr. Skákala. o výsledku tohoto postupu podá kol. pokladník v příští
schůzi zpdvu. Předseda owamuje dále. že na projev brněnské odbočky týkající se ze:
měměřičů u ag-rárníhoa, zemského úřadu v Brně, odpovědčly až dosud poslanec. kluby;
stra;ny sociálně-demokratické, reoublikánskó, národně-demokratické a národně socialistické.
Žádosti redakce, aby 6. a 7. číslo Země1llěř. Věstn. mohlo být rozšířeno o púI tiskového
archu. se po doporučení prof. Dr. Fialy vyhovuje, výbor souhlasí též s tím. aby redakoe
rředola.tiIa na 1 rok anglický zeměmčřičský časopis The Emoir,e Survey Rewíew. Prof.
Dr. Ryšavý oznamuje, že dostal od mínisterstVJa financí pro Spolek čs. zeměměřičů jeden
exemplář Návodu k provádění katast,r. měř. prací a navrhuje při té příležitosti. aby byla
též při p'ražské odbočc.e Spolku zřízena spolková kníhovna. Návrh bude předložen příští
valné schůzi. Za nového člena byl příjat Ing-. F. Kvis. Ke konci schůze referoval předseda
o s.nahách a akcích, směřujících ke zří7.cní zeměměřičského studia na německé technioe
v Pra-ze, jak se jevi v německých. časopisech. -er.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 27. června 1932.
Schůzi, ke které se omluvili pp.: Ing'. Payer, Souček.Sůra a Dr. Fiala. předsedal profesor
Petřík. Po schválení zápisu o poslední schůzi byla projednána došlá korespondence. Do-
pis právního zástupee Dr. Skákala. ve kterém tento oznamuje, že podal na dlužníky pří-
spěvků žaloby. byl vzat ml vědomí. Předsieda podává dále zprávu o dotazu ministerstva
vnitra. které žádalo o s-dělení stanoviska v jednom případlí, týkajícím se zaměstnání ruS-
kého emigranta. p.otom čte předseda donis kol. pokladnika, ve kterém si týž stěžuje, že
j~ v dopislwh oRobně napa,dán dlu!mjícími členy. ač se v upomínkádl nikoho oR,obně ne·
dotýká. Předseda prohIa.šuje. že se výbor cítí solidárním s pokktdníkem a navrhuje. aby
byl kol. Payerovi vysloven dík za svlídomité plnění výbmových usnesení což bylo schvá·
10110. Nato bvla Hena zp,r,áva pokladní ke dni 16. června, podle níž činí hotovost 6319 Kč
dlužné členské příspěvky 9588 Kč. Pokladník sděluje, že poukázal. práv. zástupci 200 Kč
iako zálohu na, výdaj-e, Výdaj se schvaluje. Svazu čs. péče pro mládež se povoluje 30 Kč.
Za nové členy byli, přijati: Ing'. Jan Pexa, Ing', A. Havlíček a A1ex::lnde'f Šaeh.

, Dalším bodem prog'ramu byla zpráva komise pro sestavení zeměměř. kalendáře. kte-
rou přednesl Ing-.Pudr. Komise pojednala o rozsahu a formě kalendáře a usnesla se na
těchto doporučeních, Aby kalendář měl osmerkový formát a rozsah asi 200 petitem tHí-
tlínýeh stránek aby byr vydán snad v 1000 exemplářích. Pro případ. že by se tento ná-
klad zdál velký .. doporučuje komise aby bylo měněno kalendarium a obsah zůstal oři-
padně pro nlíkoIik roků nezměněn, Komise sestavila obsah kalendáře; opisy budou dány
,jednotlivým zájmovým spolkům zeměměřičským k projednání. Zprávu komise bere výbor
na vědomí. •

Předseda oznamuje pak, 'že jednal s Českou Maticí Technickou o vydáni sbisku
Simona Podolského z Podolí a že Matic-e žádá aby Spolek kryl náklad. Prof.Petřík
jednal s firmou Otto. která provádí tisk manulem a dověděl se. že by tisk mohl být pro-
veden až na podzim. Předseda doporučuje, aby po stanovení rozpočtu by],a. vypsána sub-
skripc~ mezi zemčmčřiči. což se schvaluje. .

Ježto volných ,návrhů není, končí předseda schůzi.
Zápis o schůzi zá.imové skupiny měřické, konané o valném sjezdu SIA v Olomouci

dne 3. června 1932.
Schľize konala se v přednáškové místnosti střední železniční školy v budově ředi-

tr~Ji;ltví státních drah zá přítomnosti 20 členů. Jménem domácího odboru SIA uvítal
účastníky In!!'. Dohnal. načež schůze zvolila za předsedu orof. Ing'. Petříka. Tento zahájil
jednáni a udělil slovo Ing-. Čelechovskému. který přednesl výklad o zamlířování mladeč-
ských jeskyň, doprovázený světelnými obrozy.Přednášejíei provedl posluchače v obra-
zech nejprve .Jitóvelským krajem a okolím jeskyň. načež vylíčil historii jeiich objevení
á prozkoumání. V dalším nastínil pO:;tHp jím provedeného zaměřeni situačního i výško-
vého. jak jeskyní s-amých. tak i na povrchu za účelem vyznačeni podzemních prostor
v mapě katastrální. Přeďnáška. plná zajímavých poznatků mlířických. jež autor během
měření nash,romáždil vysleChnu.,ta byla přítomnými s velkým zájmem a odměněna potles-
kem a vyslovením díků předsedolI schůze, Po přednašce upo,zornil předseda na, resoluci,
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která bude předmětem jednáni ve schůzi delegitl1 'a na. valné hromadě 81A, čvypraoova-
nou zájmovou skupinou vodohospodářskou a kulturní ve věci říšského zákona "scelova-
cího a organisace scelovacích úřadu. Schuze se usnesla podporovati tuto resoluci, načež
zakončena doslovem předsedy. Po schl1zi probJédli si úča;stníci soorkl,l.účelných poinůcllk,
zvláště modelů' zabezpečovacich zařízeni železničních, kde podán odborný výklad;

" '. Zapsal: Ing. Říh'a:
Zpráva o výborovéschůzi Zájmové skupiny zeměměřičŮ" při SIA, odbór Praha. ko-

nané dne 27. června 1932. ' .
Za nepřítomného předsedu Ing. Mandyse předsedal schl1zi prof. Petřík. Po schvá-

lení zprávy o poslední schúzi podal předseda zprávu o zasedání Zájmové skupiny země-
měřičů při Sjezdu čs. ínženýrů v Olomouci. Zejména obšírně se zmínil o přednášce kol.
Čelechovského, který přednášel o zaměřováni mladečských je,skyň a dále se zmínil o ná-
vštěvě školy pro výcvík návěštní služby pří ředitelství státních drah v Olomouci. Nato
byla čtena výzva pražského odboru k přispění na postavení Maroldova pano·ramatu.Čle-
nové skupíny dostlali však sběraci listiny, ,takže přispějí přímo. '

Prof. Petřik oznamuje, že byl zvolen do. výboru pražského. odboru a .že se tím
uprázdnilo místo zástupce skupiny .a navrhuje na tuto funkci Ing. Pudra. Návrh byl
schválen a koL Pudr funkci přijal: .

Dále sděluje prof. Petřík, že se při pražském odboru SIA zřizuje sociální. }{omise,
která sleduje otázku živnostenského oprávnénípro inženýry. Zástupcem skupiny do,;této
komise byl zvolen Ing. O. Krčmář. " .

Volných návrhů nebylo., "
Zpráva o schůzi předsednictva Svazu spolku čs. inženýrů zeměměř. v čSR., k.0-

na.né dne 27. Oell'lVha 1932. , o . ,',
Předseda prof. Petřík oznamuje, že séMze stálého výboru Mezinárodní Feder:ace

koná se ve dnech 1., 2. a 3. září 1932. ,
Dále sděluje, že sezn",m konvencionelních značek' nemohl být doslld přip'raven. pro-

tože značky jsou dosud jak Zeměpisným ústItvem, tak ministerstvein, finan~í projedná-
vány, Pokud jde o názvosloví, pracuj-e Svaz -ve spojení s Fotogrametrickou Společností.
Ve věci sportovních norem snažil se prof. Ryšavý nav~.zati osobní styky 8 vedoucími
funkcionáři naší lehkoatletické unie, ale až dosud bez úspěchu. '

Předseda končí schůzi, poděkovav přitomným za účast.

Zákony, nařízení Zl normy měřické.
Účty úř. aut. civil. geometrů dle. výnosu min. fin: <,:ís.86.180/2Q~V/16 z 29. srpna

1928 jsou kolku prosty. o o

Měření na náklad strán nově Ul'Čuje VÝnos min. financíz.e ~3. čorvna 1932, čís. ,109
Sb. ZM a lli.lř.

Provádění změn v pozemkovém katastru podle geom. plánu. stá triích oprávněných
úřadů a podniků. Die výnosu min. fin. ,o. j. c32.615/III/6 z 13. dUlbrrua1932 mají tyto úřady
zakreslo,va,t změny jejich geom. plány zobrazené pří m o d o k a t a ,st r á I ním ap y,
kterou si vy'žádají od kat. měř. úřadu k 'za,slá-ní do svého sídma. Vedi[e geom. nákresů pro
kn~hu pQlZemkovou 'zhotoví ohlllJŠovaocílisty, vyplní výipočetníprotokoly. úče'l je ~zjedno-
dušit prád úřadů. znaffilená oVIŠem v jistém smyslu zvy,šenÍ vý'konů úřadu oprávněných.
Katastrální úředník než přej!llw tyto práce., p'rovede revisi. . ,

Zrušení expositury archivu map katastrálních v Košicích. (Vyhláška miníist.· fin.
z 3. čenma 1932.) Podi[e ustanovení § 5, odst. 1. vlád. nař. ze dne 28. prosincé 1928, č. 205
Sb. z. a n., jímž se provádí h!a,va I .zákona o pozem. kat. 'a Jeho .,ved:ell'l.iÍ(kat. zákon), st~-
noví minÍBlt. fin., 3!by črnnos.tecxpositury alf·chovu map k.atastrálních·V KOIšicí~h !byla 'ukot,i-
čena dne 7. oervna 1932. Od 8. června 1932 vzmhllje se plli~obnost arCihivti~a,p kat.wstl'M,-
ních v Bratis~avě na celouz'emi ·SioveI\skou. ,;1

Sjezdy.
Německá společnost fotogr~rickásvolává vrulnou' scliůzi ni 28. a ~9.· října °t: ir.

do Berlína (technika v Ooo.dottenburgu)a rozesilií. prDIWam. IPlřieldnálší:N.o v a t'Z~y :' D
leteckýJch prac,ecm. ří,šského úřadu pro vymělřování. Dr. por a g er: Let~cké p:J,"á,c'C',.v"PO-
rýní. Dr. S ar ne li z k y : lJeitecké práJce ,p:ro měřítko 1: 1000 měř. ú~adu v' Esenu. '])1'.
H u ge r s h () ff: O Jetecikélm vymětiíování pro llesy. S I aWli k: Práce v' dzině ~~hospadár
nost. Dr. G r u ber: Zk.ušenosti s Zeissovým Aerotop0g'11aďem;SOU0:lSnČ'V, též,e, době zahajuje
AJe T o 1:1.r k t i ,ek á m e .zlin á rod n í f( P o' r :eiČ n o s t v BeiTIíně s něm e e k o u' s p o1e č-
n o stí fo t o g ra me li r i ,ek ()u dne 28. října ovýstavu 'Výslledků, dos,alžeIiýeh', na, výpruNě
letwHa Zeppelinova vr. 1931. Účastníci tétovýpmvy hudou l1elfemv~ti., 6 jedn.otlivých
oddíleCAhtěchto prací. KrO'lIlě toho koná se od 1. do 29. l'íjnJá Y:Berlíně o'výlsta.va,1): ě'me~-
k é 'h o let e e Iké h o s por tu. , ' ", , ,,' 00' ',' ~ .' •

, Členové 0ellkos,Lovenské fowgTarnl3rt1t'i.clkéspoi]eč~osti se" upoz:ornují ,na' ,tl1~O'ScJl'l1zi
it pánové, kteří by hodlali účastniti ge, nech ť sdělIí své adresy' prof. Ing. JI. Penríkovi,
Proha II, Karlovo nám., Čes. te·chnika. '
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Zwil}zek miemiczycll przysi-:gtych ve Varšavě 'zve českos:lovenSiké členy Mezi-
ná.rodní fedeJ'<we ~elměměříčlSké ke schů'zi Com i t é per m a III e n t, která, se' koná ve
ooelCJhod 2. do 6. zá,\i tohotol'oku ve Va r š a v ě. Program budle, uvelliejněn po,zději.
Oeskoslovenští 'zeměměIř1č'~ kteří by 8e' hodlali účastniti 'zájezdu do V.a,nšavy, račte ozná-
m~ti své wZlhodnutí Prof. Ing. J. PóJtříkovi, Praha II, Ka,r'lO'Vo nám .•, 31by mml hýti pooot
účas tlllJlků VlČa,sohJkú'íen.

Mezinárodní federace zeměměřlčská., S c,hŮ7~ per m a IlJ e,n t n í h o k o m i t é t u
koná se ve dne'ch 2. až 4. září 1932 ve Varšavě s nálsl:edujícím pořadem. Účastníci sjedou
fa v Se r1 in ě ~el středu 301. srpnl.1 o 21. hod. v Hotelu Excelsior, &r'Jin iSW. u Anha1t,-
r,kého náďtraží. Ve čtvrtek 1. 'září o 18 h 52 ID nebo 22 h odjez.cl z ná.d,ra,ží ,Slezského ik jízdě
Ber'1 i n-P o 'z ň a n-V iaflša v a. ,Pojede-J.i aspoň 15 osob, hude sleVit. Jílzdné normální
II. tříd. 50·00 fr. švýc,., ve III. tlř. 33·40 lir. švýc. P á t e J\: 2. září !piříjezd do Va,r,š'itvy 6 h
18 m neho 10 hl 05 m. Scihůw dlelegátů Hotel R 'z y mis k i, ui~ce Ma,I1Mla Foohe 1. 13 h 30
spoL OIběd v hoteiu Eu'ro~, 14 h 30 prohlídka města autJooa,rem 17 h večeře v klubu
tecJhn. spoleIČnosti, 20 Ir 15 ID zahájení. S o bot a 3. zá.ří o 9 h druhé SIťlzení v OZl1ckiego
ulici 3. 1. PozdwaJ'"Y a. vo}ba itademuíka, 2. ProtoJ\:oI1y ženevské. 3. Zprávy (} získávání
da}škh zel!llSiký'ch s'V<3JZů.4. Ustaml'\71ení příští ,schůze v Římě. 5. Zprá,va komisí, jednajících
o usnes,eních 1,'81 sjezdu curyšsk ého. 6. Zpráva o revisi stanov. 7. Účetní a finanční zpráva.
8. PřáJllí a mwrhy. Odpoledne prohilídka mus eí. VeřJ8Ir hanket. Ne d ě le 4. záiří, výlety do
KmkoV'J.. Po n děl í: proihJídb KTaJ\:oV'a a odjezd do Zakopaného. (j t e r Ý 6. 'září vy-
cházka na Mořské oko a rozchod.

Prázdninový kurs fotogrametrický pořádá fa Ze~ss-Aeroltopograph v Jeně,a to v ja-
zy;c1e fr a n c o u z s k é m ve dnech 26. zá;ří až 8. líjn\'1 1932, a n g I ie k é m od! 10. října do
22. ríjna 1932 a německém od 20. thřezna do 1. dubna 1933. T ,e o r i i přednášeďí: Dr.
v. Grulhe;r o fotokomorá,ch, o l'elltitUlěniích apMáte,ch a metodá0h (společně s Dr. Hugers-
hoffem), Dr. H u g e r s h o f f {) 'pros,tředoCÍch k braní snímků, navigaci a aplikaci ~etecké
fotog'ram~trie, Dr. Ta p pe n o ffune.ch a plotnáClh. Po pd'ednáškách, jelž tnaji týdJeln, násle-
duje část prakťeká (roVl1ěž týden trvajícíl ve kte,ré se zacvičují po~uchači v zacháJz€lllí
s měřickými fotokomorami pozemními i leteckými, s restitučními stroji. 'radiaITním tri:an-
guiatorem, stereokompa;rátory, stlelre,oplanigrafem a autok'artogTJa,fem. (Dokolll,aITé olbe'lJla~
mení s pr.:lIktickou stránkou fotogramet,rie je umo~něno menŠÍ ,čá&ti posJuCJhačů v trvání
6-10 týdnů da,1ších.)

Různé.
Přihilášky řiďtlElldo 1. ,září 1932 na adresu: Société Z6Iiss-Aerotopograph. Boíte

postale 117. Jellla. Pořada,telstvo se postairá í o privátní hyty ~a přijme do kursu i po,zději
přihlášené. POp'I'a.tek činí 50 ma,rek pro Ipředná,šky, 50 marek pro cvičení (týdenní).

O Albertu Thomasovi. známém to nedá,vno ze.snulém řediteU :Mezinárodního úřadu
práce přmúJší Joulrna,1 des Géometres-Expetl'ts et to,pograplhels Fral1Qais v čis. ,z května 1932
z:ljímavouzprávu: Thomas to byl, který předsedal v r. 1913 Náwodnímu kongre,su země-
měř~čů v Paříži.

Zprávy z ěes. vys. uěení technického v Praze, odděL pro zeměměř~čské inženýrství.
1. V doM od 1. l~dn.a d,o' konCl8\čenna 1932 vykonali I I. stá t n íz k o uš Ik u 'z,e m ě-

měř ojč s k é h o i n cž1€1 n Ý 'r s tví pod,le výn. min. ,školl!.no !lár. osv.z,e dne 4. července 1928:
Ant. HeTold z Prahy v O., Boris GI8Iorgie'9'ze Sofie v BUJ1!harsku, Vojtě,clh s,zego z Bény na
Slovensku, D'mitr Mundrov 'ze Sli,V'enu v Bulha,rsku, Emanuel VoH z PříJblramě v O., Petr
Ivanov Petro v z Musiny v Hlllharsk1ll, Ta.ť:ana Horáčkováz Kiů,e~a v Rusku, Grigorij Sadov
z Jekaterinodaru v Ruskú, Jindiřich VauMek z Prahy v C., Rud,ollf Kloss z Prahy v O.,
BOIhusll:a,vAdamoo z Nemyč6vsi v O., Antonín Piehrt z Miluše v Po:lsku, Mojmír Suchánelk
z Rychva:ldu ve ;8Lelzsku, Vladimír J'eHll'8k z Mor. Ostravy na Mor., lfaJfeIT Jakš z Rubá--
lovia v C., MichaJl Janověcz Bezdě~,e v Polsku, K::Lrel Kott ze Stl1irých StralšDiÍiCv O., Lud-
vík Barbor z Král. V,inohradů v O., JoSl€lf Koša.r z Lomniee n./Pop. v C., Josef Tichý
z Nemochovic na MOir., Bohumil Honomi'Ch[ z P1zn'ě v O., Pe.tr ChejITo z MiThorrodu v Rusku,
Jiři Gleieh 'z RO'V'nlav BoilJsku, StefllJn Ka.rakolev z Eski-Džumaje v BulhJ'll'sku, Em.1nuerl
UJ1ban z Třebeišova. v O., Ivan Ziabkin z Ardoně v Ukil'ajině, Bowis D. Tev'etanov 'z, Blevnu
v Bulharsku, St:m.isl'av Jelinek z P<rostě.iova na Mor .. Ladis:Lav Kuni,ckýz Pl'ahy v Ú,
Ladislav Janoušek z Lubné v C., Fra.nt:,~k Ma'rek z Nymburka v C., Vladimír Smirnov
z Moskvy v Rll~UI, Jiří Brousek z Plralhy v O., Fe.rdinand Frohlicfr z Nové KdýněJ v C., Fer-
dinand Pooenlrn. z Poděibra~l v O., Mirosl!w Janata z Oachovic v O., EV~ien Bše.pjurskyj
z Bolanovy:č v Polsku, J'3Jf()s1:w Vitek z Ho'rosedel v C., Josied' W.achtl z Břílep v C., Kalcel
Prýmek z Vídně v Rakousku, Jo-sef Seihwat'lZtz Pm,hy v O., MilolŠ StehUček z KráL MěSltce
v C., EIoonuel Viták 'z DoIlní Lomné ve Slezsku, Vladimír Dvmoo'e\Ilskýz Rostova
v Rusku, Gennadij Petlra.še'v6č z IampoJu v Ru~ku, Jmef šulda ,z Kláštera RTadiště na
Jiz. v C., VáJc:l:lJVReTIŠt z OhITeihův C., Josef Fuka 'z Rataj v O., LaiLis,hv Porkert z Bře-
zových Hor v 0., Jaa-oslJav Průša z Liboce v O., Milo,St1'lVLJelšz Prrruhy v O., Bohusla,v Ned-
věd z Plrahy v O., Jan Ho,lub ze Železného Brodu v C., Rudollf Oeeh (Z,e,Smichov& v O.,
František Hlavatý z Bystřice v C., }{,aJ'el Matuš;ka z Nového SúrUJŠIe\Cív O" Kare:! Daníček
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ze železného Brodu v Č., A1exandea- Kaamazin z Klijevla v Rusku, VáIClav NelŽerka z PTaJhy-
Břevnova v O., Miehnju Stojanov ·ze Sopotu v Bulharsku, Enčo P. Ivanov z Leskovct'J
v Bu1barsklL, Vas.iJij Sokololwl'ský z Ulinovky v Rusku, Ivan Strel1kov z Pirdopu v Bul·
ha.rsku, Miloslav Macák z Jedlové v O.

2. V téže době vykOOMi I I. stá t ní z k o u š lil. u ·ze m ě Hlě ř i.č s k é h o in žen Ý r-
s tví podle př€lChodný;ch zkušebníClh p'řoopisůze ·dme 14. oorvenoo 1928 ,páJnoV'é:Jar. ,sochor
z Hracholusk v O., Karel Říha ze S<zelrenese v Uhráoh, Antonín M.airek z Uher. Ostrohu
na. MOT., Antonín Dohnail ze Staměřic na Mor., Vikto<'r Pokrov.ský z Rybinska v Rusku,
Jan Nosek z Te1ěel na Mor., ElLgenij Kuftin ze Samary v Rusku, Mi-chail Oertousov z Ur-
jupinskaje v Rusku, Otalmr Svobod'az. Kamenice n./Lipou v O., Ant0'll1n Zoula z Hostomic
v O., Kared Kuěelra ,z KJrál. Vinohrad v O., Emid Kovář ze Sml'čí v. O., Jan Mikuša ze
Žiliny na Slov., Bedřich Zahrádko z Král. Vinohradů v O., Vádav Štis z Kněževsi v O.,
Alexandr Strukov z Kull'ska. v Rusku, Vladimír K>rátký z Příbmmě v O., Jaremej Sokolov-
ský 'z Evpatori'8J v Rusku, Josef Štok z. Nymbuirka v O., Km-ffi Mlejnek z VI'ŠO'vi-cv O.,
Hryc l"'asenko z Narodiiiče v Ukrajině, Vasilij Ta,t,arinovz Oha~kova v Rusku, Josef Sak
ze Siohdy v Rusku, Roman Ivanec zle'SOlkalu v Ukrajině, Zdeněk RiClhter z Jooofod:olu v.O.

Z české vysoké školy technické vyžádaná zpráva (} II. stát. zkoUi&ká,chna oddělení
zeměmeř. ioonýrství dosud nedošla.

Z německé vysoké školy technické v Hrně. Druhou stát. zkoušku zeměměřičského
inženýrství složili dmllJ23. června t. 1'. pám.ové: Tie[ J1os., Friedell Rooort, Chovanetz
Hubert, Sedlálř Viktor, May'r Hans a Ulehner ElLgen.

Vylučování veřejných říčních (potočních) parcel ze seznamu veřejného statku.
OkI'€1sní úřady pozorovaly při posuzování žádostí o z'avedení knihovního pořádku, pokud
jd'e o vyloučení díilců nčních a potočních palice[ ,ze seznamu veřejného statku, že obce
pro dá v lN j í části tako'výOO pa'rCleJ, ač nejsou oprávněny disponovati veřejným voo-
stvem 'a.ni ve.ř, pozemky vodními, .zlejména nesmí je '~cizovati a plřijím.lti za ně úplatu.

Brávo disponovati vcIŤ. ,pozemky vodaími nálceží výhradně zemskému úřadu a jsou
tedy smlouvy takov'é belZ právniho účinku. Okresní úřady, vykolllá'Viajice dohlédací moc
nad obcemi, nemohou scJIl.Via~ovatipodle ~ 99 zákona o org'Mlisa,ei polit. správy Č. 125/27
smlouvy v příp.1,clJechi,kde oibce z;lie,jměpřffii:,ročily obor slvé působnosti a d~sponuJí veřej-
ným vOOsltvem..V takovém případě musi obec vlrátiti pN}a-tou trhovou cenu za~odané
ří,čníči potoční PMoedy. neboť úplata ta i v případě schvá,lení vyloučení uvedený·oh dJíileů,
resp. jIch odlprodl8lje nálleží do pokladny státnL (Z úř. věs.tníku okr. úřadu v TtřebOlni.)

Ing. Jelínek J.

Zprávy osobní.
Úmrtí kolegů ve službách SPÚ. Po nedávno zesnuJIém ml€lr. Tadovi I:J~. Ant.

Krá t k é m postilhují SPD. další ztiráty Z1eiměměřičských úředníků úmrtím mel'. rady
Ing. K.arla Jel í n k 11, rodem ze Ždáru na Moravě, p,růkopnika prací spojenýdh s po-
·zcmkovou reformou v Trenčině a Zvoleni, a měř. komis,aře Augustina Ř e ř ue h y, ro-
dem z Břímětic. 11 Znojma,přiděleného obvodové úi'.ldov.ně v Olomouci.

Artur von Hiibl. polní pooma;ršállek, za války světové velitJed videňského voj. ,země-
pisného ÚsJ.avu, zemřel 7. dubna 1932 ve věku 69 let. Proslud v reprodukci ma,p (helio-
gu-Míe), ve fotografii a fotogrametrii. Po 35 liet ve služtbáen vzú. byl vždy iniciativní
pra.covník v Mém styku s dvilními vědci. Jeho ptl".n.ktieká a literámí činnost zvlášť
ve snímkomě'ření byla uznána udělel1Ím čest'l,élho doktOrátu techniokýtclh věd'. Htiblovo
jméno - podporo'val ~ejména vynál~ce st1eireoautografu Orla - jel IIffl'ozlučně spjaJto s vý-
vojem '1JvláJšťmkouské fotoo'rametrÍie.

Změny ve stavu katastrál. měř. úředníků.
S love II:s k o: Přijati za měř. koncipisty: Ing. Š. Illenčík (Ni-tJro),Ing. VI. Jelínek

(Prievidza), Ing. L. Sp<l'I1!lI6r(V. Kapušany), Ing. K. Barloš (D. KuJbín) a Ing. J. Koša.ř
(TOtI"IlaIa);díále B. Honomilloh (D. KUlbí'll)a -lklll Novotný (Krupina). Ze sIUIŽ'l1yvystoupili:
Ing. J\. Šlechta, Ing. F. Ha.pl, E. Szuttlor, Ing. B. Unger a mg. V. Gilln.lkov. Přffiožen kone.
V. K'I'I8~r do Koš'j,c, m. kom. R. Korng do Tf1€1IlJčína.Měř. k'OllIllÍsařemjmenováln Ing. R.
ASiclher.

Mor a va: Na odpočinek odešel měř. rad,a E. JíJ·ek v Hodoníně.
Pod k a rlPa t s káR u s :Přij3lt měř. Ikonc. Ing. St" Oermák. ~řelJOženi měř. konci·

pisté M. Masopust a Jan K.ern do Vcl. BieTezného. M. kom. K. 'Schilhan ,sJ,ožil usta.novující
zkoušku s vyznamenáním.

Změny ve stavu úřed, opráv. civilních ~eometrů:
a) Oprávnění (,a'l1tlOfis.ace)na b y Ji: Ing. Stanislav Housar, Písek; Ing. lWdoH Sín-

ger, NIJIr2Jtovi,Cie;Ing. Frn.ntiilek Pás,ek, Strálž nice; Ing . .JoseďObenan, Bmtisl2Jva.; Ing.J1u,raj
ŠleeJhna, Seneci Ing. Selfgěj Krekšín, Piesťany; Ing. G'rig~ij 8iňaV1Ski, Pardubiee; Ing. Niko-
m.j Tokarev, Lipt. Sv. Mikuláš.

b) Oprávnění se vzdali: Ing. Jos.ef'Hofmann, Svijany-Podolí; Ing. Villém Prinke,
Pra,ha-Žižl~ov; Ing. Vojtěch NeKlral, Kr()llllě,řiž.

c) Oprávněníz,a n i k 1a: Ing. Jindřich Klodlner, KozJ,ovioo u Frenštátu (úmrtí).
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Měřim Hanó, menm její
grronte, mo,ře rol,
.báně měst, kolaje, CRl.8ite
e vrb parazól,

Krotim hřehce fik: ehromu,
litám jož jak fták, .
drtim hore, zvihám dole
o·brem stroju, pák.
Zkřisel sem zaklety tepla,
světla pokLade,
pro mně neni dálke ani
zvéšek záhade,

měřim všecko, co j,e e co
bode lide mět věk,
změřim snáď e sopko pekla,
. nebe barvinek.
Chtěl becJ.i· změ'řet nekonečna
kořeně e' květ;
ale v j.ednom nemoh6cnosť,
nezměmosť chco mět. -;
v lásce k Ha,né, v lásce k rodo!
Tá je seló mó
a tó chco až do skonáni
mět, ach, nezměrnó ... ~:

1

Tiskový fond: Do 18. kvěrtna t. r. dále přispěli: In,g. Fr.Sponer, Olomouc, 20 Kč, 1ng.
Aut. Beneš při pIříIležiťosti jnl€noÝání svého če,stným prV'l1ímcrelllem Klubu mĚli'; inženýrů
h1:w. města Prahy, 50 Kč, Moravs'k;iodbo-čka f~p'olku móř. iružený'růstát. slwž1by k uctěni
památky t svého ipí-edsedy ]ng. A. Kirátkého, 382 Kč. Oiní tedy' 0viz čís. 4. Z. V,. z 1932)
staN tiskQV'~PJofondu 3313 Kič.

. ~.. j>nští ,číslo Z. V. vyjde 1. října.

*) Hanáeký básník složil tyto verše na uvítanou úČ1stníků valného sjezdu SIA .. ko
naneho v Olomouci ve dnech 2. až 6. června 1932.

Kolega, jenž jest službou přidělen novému měřeni v Bratislavě,vy,,, .
měnil by si místo s kolegou v Čechácb, neboť tam má rodinný byt a ne·
mocnou ženu. Stěhovaci výlohy hradí.sám. Kdo by z pp. kolegů na výměnu
re&~kt<!vaJ,nechť laskavě oznámí svoji adresu do adm. tohoto Věstniku .

..

R~duh(nl dJojobréllOJO
'éI(bgm~fr ..

~rl\I\~ARAV
weSPoJenl S normiílnlml1eOdOlltu

ilkon1i1k1nlml 1i1cbgme1ru
Nejmo(iernějŠí přístroj - vynikající optika
~ osvědčená, jednoduchá konstrukce -
nepatrná váha - Přesnost 1-2 C'J11, na 100 m

'Uliídt:J1e Sl prospek1 J 58 ..

IífRN či spol .. člk(. 5pOI.~AARAU
'(~WOCilru)

Generální zastoupení
Jnl. Kilrel ~ňckll. Prilbil-SmlCboy 1549

Telefon 42236 -
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