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ZEMEME~ICSISY 2
VESTNIK 1931
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XIX. ROČNíK - V BRNĚ 1. ÚNORA 1931

Plukovník Mojmír Černoch t.
Pocházel z Horky u Olomouce, kde narodil se 1876

jako syn zprvu vojenského, později obvodního léka.ře. Stu-
dova.] na reál. gymnasiu v Přerově a, kadetní škole ve Vídni .
.Jako důstojník sloužil u pěšího pluku čís. 12 a střeleckého
pluku čís. 14 v Brně, odkudž přešel do voj. zeměp. úgta,vu
ve Vídni. Od r. 1899-1905 působil jako výkonný topognf
ve většině zemí rak.-uherských. Po zranění na ruské frontě
za světové války byl velitelem mapova.cího oddílu v Alessiu
(Leš) a Skutari. Odtud řídil no·vé topografické zaměření
Sev. Albanie a zčásti Černé Hory v měř. 1 : 50.000, prováděné
obvyklými metodami s použitím dálkoměru, místy pa,k v di-
vokých horách na podkladě autogrametrických plánů.

Po převratu hned nastoupil službu dustojnickou v Brně,
odkud odešel jako velit€l pluku a později úseku do fronty
tĚšínské a zúčastnil se boj u na. Ipole, za kteroužto činnost
dostalo se mu vyznamenání.

V roku 1920 působil jako učitel na voj. akademii
v Hranicích na Mor., kde s neobyčejnou energií urychleně
vyda.] naléhavou pomůcku pro své posluchače: "Nauka o t€-
rénu a jeho zobrazování" (tiskl E. Dobrovolný v Pře-
rově, 1920), která patří k prvním pracem toho oboru, psaným

českým jazykem. V r. 1923 přešel jako plukovník do Prahy k voj. zeměp. ústavu, kde
převzal vedení nově utvořeného mapovacího oddělení a řídil jeho práce, týkající se re-
vise v měř. 1: 50.000 a reambulace v měř. 1 : 25.000. zprvu na Moravě, později v Če-
chách.

V roce 1927 vydal spolu s podpluk. Jos. Hejdou a za spolupracovnictví několika
civilních autoru obsáhlý spis "Nauka o terénu a jeho zobrazování", kteréžto dílo zůstává
v mnohém směru základním naším dílem o mapovacích pracech. Ma.je v r. 1928 vyslou-
ženo. odešel do pense, ale čile pracoval ve svém oboru a vydal Plán Velké Prahy (Prů-
myslová tiskárna, 1929), mapu země Moravskoslezské (Šolc a Šimáček, 1929), Karlovy
Vary s okolím (Průmysl. tiskárna, 1930). Po pj'epracování plánu Velké Prahy začal při-
pravovati vydání mapy země České, ale nedokončil tuto práci. Zemřel 24. listopadu 1930
v mužném věku, prodělav mnoho trampot, zejména v době válečné. kdy jeho choť, rodilá
Ruska, s dětmi dlela v Rusku a on sám byl vojenskými úřady považován za politicky
podezřelého.

Škoda, že odešel tak náhle, neboť svými znalostmi a rozhledem v kartografickém
zpracování map a plánÍ! mohl pro veřejnost vykonati ještě mnoho prospěšného. Svým
povoláním nebyl sic pluk. Černoch ryzím technikem, ale to, co v topografii vykonal,
zvlášť za trvání Čs. republiky, jest hodno uznání jak se strany vyměřovacích orgánů
vojenských, tak i se strany čs. zeměměřičÍ!.

Čest jeho památce! RltŽička.

Poznámky k metodě numerického řešení lineárních rovnic
o několika neznámých podle Ing. Malka.
Dr. techn. Jaroslav Hruban, prof. vyšší hosp. školy v Přerově.

Ing. O. lVlalek vydal knihu 1), v jejímž úvodě zdurazúuje význam výhod-
ného zpŮ!sobu}'ef,ení lineárních rovnic a tvrdí, že v geodesii obvyklá Gans,sova
oliminační metoda vyžaduje při větším počtu rovnic a neznámých mnoho po-
četní práce, což oboje jlsou známé věci; pak podává svůj způsob řešení, o němž
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se domnívá, že je výhodnější než metody při n u ID e r i c k é m řešení lineár-
'1Úlh rovnic dosud známé a nejčastěji užívané, včetně Gaussovy eliminace.

Chci zde jednak Malkovu metodu pO'SlOuditia jakési připomínky k ní po-
dati, .jednak ukáza.ti, jak Malek Gaussově metodě křivdí a svou metodu při nej-
menším přeceňuje, takŽtl zvláště v geodesii - pro symetrický tvar normál·
ních rovnic a vždy značně· velké hodnoty kvadratických summačních součini-
telu protinekvadratickým - metoda GaUSlsova jeho metodu daleko předčí 2).

úl~ol ten jest značně usna.(}něn reccll$,í knihy Malkovy, provedenou vlád-
nímwměm'ěfičem Dobritzschem v Allgemeine Vermessungs-N"achrichten, č. 19
1930, str. 302-304. Jeho obšírná, skoro dvoustránková recense, vlastně kritika,
je ostře odmítavá, ale. spravedlivá a proto omezím se na stručný její výtah a
na vlastní Malkúv příklad, abych na něm čtená.ři dokázal jednak oprávněnost
Dobritzs.chovy kritiky, jednak umožnil porovnání ,s.1'I'fallmvoupočetní metodou.

Malek vlastně nepodává žádnou novou metodu, nýbrž pouze při numeric-
kém řešení lineárních rovnic doporučuje užití determinantu, které považuje za
,,-ýhodnějši. l'ři tom předpokládá, že dosud byly determinanty vyčislovány pří-
mo a že jen to (avšak viz na př. 5. pozn.) bránilo jejích rozšíř('ní v uvedeném
oboru, kdežto on chce ukázati, jak vyčíslení to lze provésti ,snáze nepřímo a
postupně.

To je celý smysl a účel jeho knihy. Je pravda, že přímé vyčíslení determi-
mantu vyššího stupně je témp,ř nemožné a proto, jak ostatně je známo a bylo
mlčky jako samozřejmé vždy počtáři prováděno (Malek tudíž ani tu nepřišel
s ničím novým), je nutno vyčísliti je postupným snižováním jejich stupně.

To je možno učiniti ruZDě; ale zpdsob Malkuv není nejlepší. Na př. deter-
minant 5. (obecněn-tého) stupně

all a12 a13 a14 a15

alll a~2 a23 al!4 al!5

aSl aSl! aSS a34 ~5

au a4l! a4S a4,4 a45

a51 a52 a5S a54 a55

kde a5k =1= OS) pro k= 1 až 5, upravuje Malek na tvar
all a12 a13 a14 a15

a51 a5l! a5S a54 a55

al!l al!l! aSS al!4 al!5

a51 a5l! a5S a54 a55

aSl a Sl! aSS a34 aS5 • a51 • a52 • a51 • a5' • a55

a51 a5l! a5S a54 a55

au a'l! a4"1 a44 a'5

a51 a52 a5S a5' a55

1 1 1 1 1
a dospívá odečtením na př. prvnHto sloupce od každého dalšího k determinantu
čtvrtého (r.be(juě [n --1] ho) stupně; t.ato úprava vyř..aduje 20 (obecně [n-1] . n)

1) Ein· Beitra.g zur Auflo8ung·linearer Gleichungen mit mehreren UnhekanntCn. Von
Ing. Otto Malek.-I. TeH. J. G. Calve'sehe pniversitats.-BuchhaJi.dlung,Prag. Rtran 113. Cena
neuvedena.

') Mám na zřeteli hlavně knihu Mlllkovu, nikoliv cely komplex účelného a úsporného
řešení rovnic linc~mich, a také se omezím hlavně na příklad. .
. 8) Je·li a~k = 0, tu odpadá výpočet podflu pk =-.!.,děleni neb DáeObení tohoto k-tého

.. h ě· a$ksloupce a odčítáni JlD~ o sloupce od n ,ho.
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dVI • b V" Vt dílo 1 1 . 1 1 ,l 'keem ne o -pn vypoc u~ o U-=PI,-=P2,--·-Ps,--=P4,,-'-=Psapa
aSI aS2 aSI a54,,·, aSS ,,'

teprve násobení sloupců vždy příslušným podílem, aby nepohodlného děleni
bylo co nejméně, b!yť i za ('.;6I1lU většího pj)čtu, ale pohod;Iu.ějŠíhonásobení -:. 5
(obecně n) dělení a 20 (obecně [n -1} .n) násobení a při kontrole oněch. pp-
dílů p rovnicemi a5I,pt=1, aS2'P2=1, ass.ps .,1, a5(,p4.=l, ass.ps-1 ještě 5
(obecně n) násobení, k čemuž přistupuje ještě 5 (obecně n) násQ~nÍ .činiteli. za
determinantem vypsanými, resp. vytknutými. Zato· však úprava ha; tvar

~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~
~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.h
~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~
~ ~.~ ~.~ ~.~ ~.~
aSI a5I aSI aSI aSI

v I v • aSI aSI aSI a5Ikde predem byly vypočteny podíly P6--. -, P7=-' Ps=-, P9=- a kde zase
au aR ~N a.

odečtením na př. 1. sloupce od každého dalšího dospějeme tímtéž po'étem od-
čítání k determinantu 4. (obecně [11. - ,1}ho) stupně, n~sobenemu zlomk,em
__ ~a51_~, vvžaduje v samotném determinantu pouze 4' (obecně n-1)děl~riÍ
P6 •P7 •Ps .P9 . " '
a 16 ~obecně [n -Ir) náoobení a při kontrole těchto podíld p rovpicemi
a52·pS=aSl' a5S,P7-aSH aS4,·PS=aSl, aSS,P9=a51 ještě4~obecně n~1) násobení,
k čemuž po odečtení 1. sloupce od každého dalšího a tím 'Ullllo,žnpnénlU~nížení
stupně determinantu přistupuje ještě!) (obecně n) násobeni a d~leJ,ltzlomkem

aSI za determinant vypsahým, resp. vytknutým,neb jeho částmi-Qiniteli.
fJS'P7'PS'P9 .

Tudíž počet dělení a lláslobení při prvém (Malkově) způsobll je I

(n -1) . n +n = n2 nebo n2 -1 n, s kontrolou ještě n'
a při druhém, výše uvedeném zpdsobu je

(n-1).n+n=n2 nebo>(n-l).n+;~:::;:::n2, s kontrolou 'je~ n-l;
~ toho je patrno,že u druhého zpdsobu je úkonů těch"o't)-ineoo ;n~ s kontrolou
ještě o 1 méně než u prvého.

foČítánW,..1izmíhěnýcu,llkQlIltt bez kontfoly,Ct1:'.-l).,nd-n =?n2;"up~véhoa
už 8 kontrolou (n--l):n.,bn + (n-l)n~+n-l u druhého zpdsobu,
je sice počet úkond on··.....:.! věti'lí, ale pravděpodobnost, že nepřihodila se při
počtech chyba, je' zde také větší. . . ,"i

Tohoto druhého způsobu v podshtě'ůžiji v. pOdobě iGaus8&vyelimina'Ční me-
tody- nebtYť:tou se počítá v zás!tděstejně ,..:-..V'příkladěniž'e uvedeném, při
ěemž podotýkám, že násobení determinantu o' l' stUpeň r5ní~enéh()i činitelem

alll' '" " '.. ,',,: "" ; .
---- u Gaus:sovy metody (v uvedeném, čís.eln&Wipříkladě) odpadne a
P6'P7 ·!ťS.P9 . ,. ., . ,"
ještěéetné jiné" u MalkovJ níetody so opakuj'ící ne~ uďdeterminantft nutné po-
četní úkony se llšetn, jak ještě v dalším bude blíže vylÓženo: .
" Dobritzsch tvrdí správně, že Gaussova eliminační metoda i l\blkoya spo·
čÍvá na tém:že pTÍncipu "snižování" 3, praví, že práce početní je proto v obou
případech táž; já však tvrdím, že při vhodně zařízené Gáussově eliminaci 'je práCe
vždy méně, neboť už dle hořejší ukázky~dyby Malek 'determinanty jen účelněji
vyčísloval, je práce někdy (při náhradě nepohodlného děleni poh.odlnějším ná.-
sobením a při provádění kontrol) i mé n ě.

Dobritzsch autorovi vytýká. že si počíná neúčelně a ukazuje, to zejmélta
na tom, že při Gawssově eliminaci poskytuje součtová' rovnice nep součl1:ový
sloupec vydatnou, ne-li llplně dostatečnou a snadnou početní kontrolu, kdežto

1
. P6' P7' Ps •P9'
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kontrola Malkova v kapitole ·VI. je zbytečně pracná, 4). Avšak i celá metoda
Malkova je zbytečně složitá a vůbe0 užití determinantů pro numericke řešení
lineárních rovnic je zpravidla nevýhodným. Vždyť i na str. 12. autor doznává~
že při výpočtu neznámé Xl četní činitelé se zkrátí (na př. u hořejsího detenui-
nantu upraveného dle )Ialka, když první Isloupec od každého dalšího odečten:t,
zkráltí se při výpočtu neznámé Xl činitelé a5lh a5S' a54, a55l takže ve skutečnosti
lze si ušetřiti čtvero nálsobení těmito činiteli a byl by počet dělení a Lásobení
jen (n -1) .n +1 -- ale ffiQ~nostmýlky při kráceni a zbytečn}r číselný' bala~t
až dú provedení krácení zůstává vždy nevýhodou ~Ialkovy metody a vůbec po-
užití determinantů 5); dále při výpočtu čitatelů-determinantů Zll Z2 atd. četné
početní prác-e při výpoč-tu jmenovatele-determinantu N už provedené se opa-
kují 3:, byť se i dala pi'isluBná číBla opsati, je ]i to - nehledě k možn)'m mýl-
kám - mrhání časem. Konečně vzorce pro výpočet ostatních neznámých, zvláš-
tě při výpočtu dalších a dalších neznámých, stávají se !složitostí nepoužitel-
nými. To aut,o'1'ovii Diibritzsch vytýká,; avšak musím Dobritz1slchedoplniti, resp.
opraviti, ž,e i při vyčíslování, t. j . .3fJ.ižovánístupně a podobných úpravách de-
terminantu - ne jen při Gaus,&ověeliminaci -- ba dokonce i tehdy, když Malek
všechny prvky jednoho řádku prom15,ňujev jedničky, lze použítí SIOučtovókon-
troly, když prostě k determinantu připojíme součtový řádek neb sloupec, jako
kontmlní:

all

~l
aSl

a41

a51

all a12 a13 a14 a15 I al.
a21 ~2 a23 all4 a25' all.
a31 a32 a33 all4 aS5 I as.
a41 a"'2 a43 a44 a45 I a4•
a51 a52 a53 a54 a55 I a5.

kde značí ak.= akl + ak2 t- ak3++ ak4+ ak5+...+akn'
kde značí a.k= alk + allk+
+ a3k+a4k+ a5k+ ••• +ank.

Tu p'ři všech úpraváťh, ovš em pro vád ě n Ý c h z a š e t ře n í u r či·
t Ý c h p r a v i d e 1, vždy musí součtový řádek neb Bloupec býti součtem všech
,~ich, a to je kO:í1trolou. (Pfíitě dále. _ 1.nivre.)

~riterium lineární srážky papíru a shodnosti pevných bodů
v katastrálních mapách.

Ing. Eduard K a d e č k a, vrch. měř. komisař v Trutnově. (Dokonleni. - Fin.(

Jest tedy zřejmo, že jsou lineamentní body buď na pravém svém mapovém
místě nebo nepravém. Nepravé jejich mapové místo mohlo býti způsobeno buď při-
rozeným účinkem deformačních sil a sice tím, že se na některých místech mapo-
vého listu rušily nebo jedna z nich na úkor druhé nepoměrně převládala, nebo
bylo utvořeno nesprávným zákresem původním, starším a novějším.

Ze zkušenosti víme, že jsou na nynější sražené katastrální mapě místa, která
nemají skoro žádnou lineární srážku a nř,kde jest dokonce jisté plus proti skutečně

4) Rovněž dosazení vypočtených neznámých do původních rovnic, o němž mluví Malek
v kapitole IV. a jehož tam užívá k d1Jlcazu, že jím nalezené ne;{'lláJmé,TeISP.VZOTre pro ně,
skutečně jsou správné a daným rovnicim hoví, toto dosazení je kontrolou pozdní a proto
skoro neúčinnou a zbytečnou, neboť t€prve na konci řešeni zjistí, zdali jsou vypočtené
neznámé správné, ale nezjistí, kde se stala chyba, jak ostatně si to i sám Malek na
str. 42. v kapitole VI., odst. 3. přiznává.

5) Tím nevýhodnějším by bylo flkutečně prováděti v čitateli a jmenovateli násobení
těmito činiteli "w a&~. "54' "~5' 1. j. skutečnou hodnotu determinantů vypočítávati nebo de-
terminanty přímo vyč~slovati (srv. str. 18); tím bychom dostali zpravidla velká čísla. bylo
by to pracné a vzhledem k následujícímu vydělení čitatele jmenovatelem i zbytečné. To
'jMU další nevýhody pro užití determinantů při nu m e r i c k é m řešení lineárních rovnic.
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měřené délce. Taková místa starého původního zákresu vymykají se uvedeným
úměrám a nejsou v důsledku toho způsobilá pro "širší číselnou aplikaci.

Tato číselná aplikace, která se shoduje s požadavkem používání methody
číselné při nynějším katastrálním měření, umožňuje správný postup při pracích
vkreslovacích y mapě katastrální: Rozlišovati mezi pravými mapovými místy a
nepravými, třídit tyto podle jejich povahy v nepravá místa původní, povstalá ne-
pravidelným působením deformačních sil a nesprávné původní, starší a novější
zákresy a tyto opravovati. Tímto postupem poznáme poznenáhlu pravý stav každého
listu katastrální mapy, jej charakterisující individuelní lineární srážku, práce naše
bude postupně snadnější, budeme-li souřadnice pravých mapových míst zazname-
návati a při každé příležitosti již přezkoušené body používati.

Jak jsem při více případech vlastního a cizího lineárního (geometricky sou-
vislého) a polygonálního měření na různých mapách zjistil, pohybují se diference
mezi získanými mapovými veličinami a veličinami skutečně přímo měřenými nebo
z měření odvozenými v užších mezích přesnosti, nežli dovolují instrukce polygo-
nální z roku 1904 § 21 a instrukce stolová z r. 1907 § 137.

Z řady výpočtů, mnou při běžném zakreslování změn učiněných, uvádím zde
několik příkladů: ,

V plánu civilního geometra jest mimo jiné záměrná přímka, která protíná
sekční čáru.

Začáteční bod A jest v listu č. 4, koncový bod B v listu 5.
Odsunuté s mapy souřadnice bodů A, B a udaným způsobem na pravou

jejich velikost doplněné jsou:
A (y= + 224:98m;
lx=- 1941m.

Ze souřadnicových rozdílů
LlYBA= - 362'40m a LlXHA=-529'41 m

vypočteme jižník p a délku D':
p=34° 23' 35"; D' =641·57 m.

Civilní geometr má ve svém plánu vyznačenou délku 641'55 m.
Z tohoto souhlasu vyplývá, že takto s mapy sejmuté souřadnice jsou správné

a body A a B totožné s body v přírodě, přihlížíme-li jenom k jejich vzdálenosti,:
o níž předpokládáme, že byla správně měřena.

Jelikož naše katastrální mapa má vyjadřovati ve zmenšeném měřítku nejenom
správné vzdálenosti, redukované na plochu vodorovnou, nýbrž i také plochy, není
hořejší kontrola ještě dostatečna.

Měřená délka může býti správná, správné mohou býti i souřadnice mapové
a souhlas potvrzen výše uvedeným srovnáním, avšak celá přímka AB může býti
ze své správné polohy vzhledem k jiným bodům vyšinuta.

Pro správné posouzení její polohy schází nám ještě nejméně jeden bod.
Reaguje-li mapa tak citlivě na dva body, libovolně z komplexu měření vyňaté,
jest nám přesvědčiti se ještě o tom, jak se zachovají 3., 4. a 5. bod a jiné k bodum
již přezkoumaným.

Příležitost k mnohostrannému přezkoumání různých bodů mapového lineamentu
vidím v delších tazích polygonálních, vedených přes celé sekční listy. Z polygonál-'
ního tahu, mnou v roce 1926 měřeného, uvádím zde k hořejším vývodům toto:

Vycházím opět z dvou na jiné mapě zvolených bodů A. a B, o kterých a priori
předpokládám, že se shodují s body v přírodě.

Předpoklad ten chci však ciferně dokázati. Pravé mapové souřadnice zvolených
bodů a souřadnice polygonální, vypočtené ze zvolené soustavy, jsou tyto:

A. { y= + 908·00 m ; B { Y = - 1719·50 m ;
Mapové souřadnice: x = + 1098'55 m. x = - 1507'70 m.

Rozdíly souřadnicové: LlYAB= - 2627'50m; dXBA='-2606'25m;

fy= -137'42 m;
B lx = - 548'82 m.
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'" i A J Y ---J - 326'07m ; B { y =- 359'66 m;
Po lygonálnÍisouř,adnice: l x - + !'28·:Hm.' X --<-, - 3672'24 m.
~o i'd il y s o ,u říi'cln ico v é: JJ YJI A= - 33'59 m; LI x JIA= - 370()o65m.

Z mapy vypočtená vzdálenost V' = 3700'84 m, z polygonálního tahu vypočtená
D = 3700'80 m dá diferenci V' - D = + 0·04 m.
, 'Jelikož tento vý~lédek nepostačuje pro posouzení správné polohy přímky AB'

l'lámapě, potřebujeme ještě 3; bod, přiměřellě vzdálený.
Zvolil jsem. si bod O jako další předpoklád~ný shodný bod a porovnám jej

s' bodem A a B.
Cf Y = + 642'91 m; A'Y = + 908'00 m;

l x = + 367'32 m. Ix = + 1098'55 m.
LlYOA=- 265'09m; LlXOA=- 731'23m;
LlYBO=+ 2362'41 m; Llxno = -1875·02m.

O f Y = 0'0 m; A f Y =- 326·07 m;
\ x = - 677'74 m. \x = + 28'41 m.

LIYCA= + 326'07 m; LIXOA= - 706'15 m;
LIYJJO= --359'66 m; LIXBO= - 2994'50 m •

Diference ve vzdálenosti AC;= - 0·003 m diference ve vzdálenosti BO=+ 0·05m.
Takto získané trojúhelníky, ,mapový troj~helník o stranách:

a'= 3016'07 m, b' = 777'797 m, c'= 3700'84 m
a trojúhelník z polygonální soustavy se stranami:'

a-3016'02m, b=777'80m, c=3700'80m
jsou až na nepatrné diference shodné, pro účely katastrálních prací vkreslovacích
prakticky upotřebitelné. Teprve třetí nově zvolený bod dokazuje nám totožnost
prvních dvou bodů, správnou mapovou polohu přímky AB' a tudíž í přímek AO
a BO, zkrátka, shodnost obou trojúhelníků.

Postupuje důsledně podle této metody, přicházím ovšem také na hody, jejichž
vypóčtené,mapovévzdálenosti neodpovídají délkám z polygonálního tahu nebo z měřené
geometrické soustavyvypočteným, a celý lineament v jejich blízkosti jeví skoro
stejnou neshodnost.

'I, 'Takových bodů se ,vyskytne Vi průběhu prací zakreslovacích více; tyto body
jmiilDuji neshodnými.

Z uvedeného je tedy zřejmo, že lze takto získanými pravými mapovými
souřadnicemi soustavu mapovou matematicky analysovati na body shodné a neshodné.
Z,bod,ů shodnýchobddíme pravou délku daných přímek a směry úhlové, odpoví-
dající skutečnosti. ,

I Pro praktickou potřebu stačí nám, že máme ve vylíčeném postupu skutečné
k~iterium, kterým lze IIpolehlivě ,rozlišovati mezi body s~odnými. a neshodnými.
$lIpdné body poskytují nám svými pravými mapovýmisGllř&dnicemi, móžnost spo-
lehlivých ~eometrických, trigonometrických a analytických operací v danýeh kata-
l'\trálních mapách, necl1ť se již tyto operace vztahují na zakreslování jednoduchých
ob'razců, anebo jejich rekonstrukci v přírodě, nebo na obn~vení celých jednotlivých
s~r;eslených územníeh a,místních tratí pomocí polygo~álních tahů a,místní triangulace.
, I: " Shora VYJíče~ýpostup ,poskytuje nám také možnos~ dobrého a spolehlivého
přehledu shodných bodů mapového lineamentu, budeme·li je míti pro budoucnost
v p'atrnosti *). '

*) Dodávám z pozdějšiho svého 7Jkoumáni ještil jednu uklÍzku. Uvažoval jsem dle shora
vyp*anéhop08tupU!J. Sněžka (Kaple), ;jehož souřadnice trigonom. jsou:

D' I!, YA= 927'435, (!:A= 995'572.
"l"d' o {ze záři 1928}' ~'. YA=927'47, x,A=995'94

Dle!Y~f ku z 2O./q:~1930 Ob~r:l;elJsem:!fA = 927'30', XA " 995'97 ..
Diference ve směru osy ·X (37-46 cm) Je značná a ukazuje na nel:lhodnost.
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Pro tyto! účely na.vl'huji zavedení seznamu shodných bodů, jehož vzor jsem
již vyzkoušel a předám kolegům, kteří by se o věc blíže interesovali.

Shodnými trojúhelníky můžeme správně orientovati každý polygonální tah
podle potřeby bud' na okraje sekčního ,listu, bud' na kteroukoliv uvnitř tahu libo-
volně zvolenou osu, jak to právě mapový lineament vyžaduje. Neboť nemůžeme
ign,orovati při všech uvedených operacíqh bpdy neshodné.

Neshodnost některých bodů spočívá bud' v chybném zákresu novějším, který
lze opraviti, anebo již v původním lineamentu, neznámou příčinou z prokázané
úměrnosti vyšinutém. Jsou vyšinuty někdy celé partie původního lineamentu z do-
savadní pravidelnosti lineární srážky. Tyto partie mají svou vlastní srážku, smíme-li
zde tento zjev přičísti srážce papíru. Důležité pro naše operace v takových partiích
je !však, že jest i zde pravidelnost původního zákresu a že můžeme takové oblasti
v mapovém listu bezpečně poznati a je co možná nejtěsněji ohraničiti.

, Hqřejší, vývody' s uvedenými příklady shrnuji tedy:
, Analytickou aplikací měřených geometrických anebo trigonometrických soustav

na mapu katastrální pomocí pravých mapových souřadnic získáme prakticky upotře-
bitelné kriterium lineární srážky pro všechny měřické práce v mapách katastrálních
prpváděné.

Résumé: Lee r i t er e d e 1a c o n t r a et i o n Ii n é a i r e d u pap i e r des car t e s
cad a s tI- ale set d e 1a c o 'i n ci den c e des p o i n t s fi x e s.

II est connu que les configurations représentées sur les cartes ont pour base on systeme
engourdi des droites, dérivé des points de triangulation et que ce réseau montre envers de la
réalité certaines déviations linéaires et de superficie, lesquelles nous attribuons a l'inHuence de la
contraction du papier. En tAcheant de trouver un critere stir, utilisable aussi bien pour l'enregi-
strement des changements que pour la reconstruction des configurations des cartes sur terrain,
l'auteur est arrivé aux suivantes formules des coordonnées rectangulaires:

. ,d v.
I. pour la reconstructlOn: YA = ± Ym dm j XA = ± xm. 17m' (dm de regle <d, vm également <v)
Ym représente l'ordonnate prise de la carte, Xm l'abscisse également gagnée, dm et Vm les traverses
dn point donné A prises de le carte, d et v les dimensions réelles de la feuille de la carte.

, dm Vm
II. pour l'enregistrement des changements: Ym = ± YA dj Xm = ± XA • V .

YA ťet XA, sont soit les coordonnées trigonométriques données, soit les coordonnées d'un certain
point de la carte, dérivées d'aprils l,a formule I.

Les coordonnées et les traverses il faut toujours compter en sortant de la ligne de section,
soit droite, soit pliée.

En gagnant au moyen de la formule I la distance de deux points par exemple, on la compare
a la distance, soit directement mésurée soit dérivée des mésurages linéaires ou trigonométriques,
on y obtient aussi un critere de la coi'ncidence des points fixes.

o výstavě uspořádané při mezinárodním fotogrametrickém
a zeměměřičském sjezdu v Curychu.

In~. A. F iker.
I. V Ý s t a v a fo t o g r a m e t r i c k á.

,Mezinárodní fotogrametrická ,společnost má chvályhodný zvyk, že s pořádáním kon-
gresu spojuje i fotogramett:ické výstavy, které jsou nejen bohatým ,poučením pro zájemce,
nýbrž i cenným měřítkem pokroku foto~rametrie. O tom se mohli znovu přesvědčiti účast-
níci letošního kongresu, kdy,ž procházeli prostornými sály a koridory curyšské techniky,
která výstavu i kongres hostila. Jes.tliže na jedné straně nové konstrukce přístrojů uka-
zovaly neustálý pokrok fotogrametrie, byly to na druhé straně vystavené práce, které
předváděly mnohostranné použití této metody, jejíž velkou předností je nejen úspora
času, ale i peněz.

Podati na tomto místě podrobný výpočet vYlstavených předmětů není dobře možno
a proto spokojíme' se jen upozorněním na nejzajímavější části výstavy. K nim patří
mezi přístroji beze sporu autografy, stroje, které umožňují automatické sestrojování
plMiů z dvojic snímků téhož území.
, Viděli jsme jich tu celkem: šest a z nich v popředí zájmu stál st e r e o p 1a n i-
g r a f fy Z e i Il s, jenž v posledním provedení představuje přístroj, kterým lze zpracovati
Ilejobecnější případy snímků. Přednost,i posledního modelu proti předcházejícím jsou tyto:
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Opt~cký ~ystém ~e zje?nodušen a ,omezen ,!a. 8 čoček .a 7 ~d,:azných ploch, přístroj lze
r.ym ovladat cely s mlsta pracovmkova, coz Je pro onentovam' leteck$'chsnímků zvláH
důležito, řícení obrazů je odstra.ňováno samočinně. .Jinou výhodou je že komory jsou
nyní ve svislé poloze, která zaručuje stabilitu orientovaných komor.' Přístroj pfipouští
zpraco.vání s!Iímků, po~.íz~ný~h spojenÝ;IIli .dvoj- .a čt.yřkomorami s použitím oriéntace, pro-
vedene pro Jednu dvoJIcI smmku. OptIcky system Je u posledního modelu upraven tak,
že obrazy z levé i pravé komory lze převésti do každého z okulárů, čímž je usnadněno
zpracování řadových snímkiL Pro horizontování stereoskopického modelu lze obě komory

společně sklápěti kolem horizou··
táhlí čelné osy. Pokud jde o vý-.
konnost tohoto stroje, lze si těžko
více přáti, jinak je tomu ale s kon-
strukcí, která je značně kompliko-
vaná a neobyčejně masivní.

Firma A e rot o p o g r a ph
(Hugershoff-Heyde) z Drážďan .vy-
stavovala dva přístroje pro kontl-
nuelní zpracování stereoskopických
snímků: Aerokartogra.f známé kOll-
strukce, k němuž byl vyhotoven
ještě vynášecí stůl, takže jím lze
nyní současně vyhotoviti tři plány
různých měřítek. Druhý přístroj,
A e r o s i m p Ie x (viz obr. 1.), .je
určen pro zpracování leteckých
snímků svislých na plány v men-
Ších měřítkách (počínaje asi
1 : 25.000). Je založen na dvojítém
promítání, obrazy nejsou však, na
rozdíl od metody Gasserovy,pro-.
mít,áIlY II a s e b e, nýbrž ve dle
se b e, a koincidence odpovídají-
cích si bodů se určuje stereosko-
picky. Sestává ze dvou projektorů.
upevněných na společném nosiči
tak, aby jim bylo možno dát orien-
taci vzájemnou i k rovině horizon-
tální takovou, jakou měly foto-
grafické komory. Tyto projektory
mohou společně měnit svou vzdá~
lenost od dvou vodorovných mat-

Obr. 1. Aerosimplex fy Aerotopograph, G. m. b. H. ných desek, na které vrhají z e-
s pod u obrazy snímků. Projekce

na matných deskách pozorují se shora stereoskopem. Proměřováni plastíckého modelu
vytvořeného obrazy děje se dvojicí značek, vyrytých na skleněných deskách a upevně-
ných na společném ve dvou k sobě kolmých směrech pohyblivém rameni. Obě značky
dávají jeden subjektivní prostorový obraz, jímž se objíždí terén nebo objekty, jichž si-
tl.ace má být získána. Na konci ·ramene jest upevněna tužka, která kreslí objížděné formy.
Vzdálenost komor od matných desek mění se otáčenim nožního kotouče a objíždění terénu
děje Ise ručně. Přístroj je stavěn pro deskový formát 6 X 6 (snímky větší musí být
na uvedený formát zmenšeny); svou jednoduchou a úpravnou stavbou vzbuzoval na vý-
stavě mnoho pozornosti.

Další autograf. jehož autorem je P o i v i 11 i e r s, stál v exposici francouzské. Uspo-
ř:ídáním komor a pak tím, že k rekonstrukd směrů jest užíto pravítek, připomíná auto-
kartograf Huger,shoffův. Myšlenka, na níž je zbudován, je velmi jednoduchá. Je založena
na principu orthogonálního promítání na dvě průmětny. Výsledky, jichž bylo dosaženo
při pokusných pracích s tímto přístrojem, nejsou bohužel dosud známy.

Ve stánku známé švýcarské továrny Wildovy byl vystaven a u t o g r a f W i Id ů v.
Jeho velikou předností je konstruktivní vyřešení, zaručující stabilitu důležítých sou-
částí a jednoduché a snadné justování, další přednosltí jednoduchá optika a konečně
zvláštní předností, že připouští při horizontování stereoskopického modelu, získaného
vzájemnou orientací leteckých snímků, nejen otáčení kolem čelné osy horizoIlltální (Xl,
nýbrž i kolem osy vertikální (Z). čímž je absolutní orientování snímků neobyčejně usnad-
něno. Poslední model doznal ještě některých změn, směřujících k jeho zlepšení: ZvětšeI),
byl rozsah složek základny, možné stočení komor bylo zvětšeno na 360 o a kreslicí "tůl
byl proveden tak, že desku stolu lze otáčeti kolem pólu stolového. Tímto zařízením bylo
usnadněno orientování listů s vynesenými vlicQvacími body. Vynášecí zařízení kreslicího
stolu je opatřeno počitadly, aby bylo stolu možno použít též jako koordinátografu k.vy·
nášení bodů.
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Uvedené autog-rafy s výjimkou stereotopog-rafu Poivilliers a Aerosimplexu, lJývaji
Qznačovány jako autog-rafy prostorové, protožE' se na nich rekQnlltruuje prostorová po-
loha paprsku.

Z autog-rafů projekčnich, u nichž se rekonstruují ortholl;onální průměry smeru,
byl kromě zmíněného stereot.opoll;rafu vystaven jako novum fo t o k a r t o II;r a fOr d o-
v á s - Ker n, výrobek švýca,rské fy Kern, určený jen pro snimky terrestrické; je zalo-
žen na stejných principech jako Orlův Istereoautograf, je však v konstrukci jednodušší
a bude-li skutečně, jak vyrábějící firlilll slibuje, 3krát levnější, kyne mu budoucnost na
vysokých školách, kde ho bude lze užít jako přístroje demonstračního. (viz obr. 2\.

dl

Obr. 2. Fotokartograf Ordovás-Kernův.

Z uvedeného je patrno, že stereofotogr ametríe byla na vý,stavě dobře zastoupena,
ale i ti, kdož se zajímají o restituční foto II;rametrii, našli dosti látky ke studiu, neboť
tu bylo několik l' e s t i t uč n í c h str o j ft konstrukcí dost odlišných. Z autolillltických
byl zastoupen stroj Zeissův,u jehož posled ního modelu lze měnit pět veličin, určujících
vzájemnou polohu desky, objektivu a projekční roviny. Při tom obstarává pi'ístroj auto-
maticky zaostřeni promítaného snímku, takže zamisťování lze provádět empiricky, a to ne-
()byčejně rychle. Protějškem k masivní a složité stavbě přístroje Zeissova byl lehký a
snadno přemistitelný str oj fy A e l' o,t o P o g l' a ph. u kterého se splřmje automa.t.icky
jen čočková rovnice, kdežto ;splnění t. zv. Scheimpflugovy podmínky nutno provést ručně
natočením objektivu. Tatáž firma vystavovala jako novou věc malý restituční stroj pro
formát 6 X 6, který lze přenášet na zádech.

Třetím vystaveným typem byl r es t i tu t o r R o u s s i I h e ů v, lišící se od před-
cházejících tím, že jeho optická osa je vodorovná a že stroj nepracuje automaticky.

Z dvoukomorových projektorů byl na curyšské výstavě fo, to r e s t it u t 01' G a l-
I u IS - F erb e r, pracující na stejném podkladě jako přístroj Gasserův; jeho konstrukce
je však podstatně menší a přístupnější. Fran couzské ministerstvo zemědělství provedlo
s ním již zkoušky při situačním měření v měř. 1: 2500 pro účely komasační a, uznalo
dosažené výlsledky za uspokojivé (porovnávané délky nepřekračovaly dopustné odchylky

n
dané vzorcem ~ d v metrech = 0'40 + 500 m kde D je porovnávaná délka,

Nejpočetněji na výstavě zastoupeným oborem přístrojů byly fo t o k o mor y. Vedle
leteckých komor s obsluhou ruční buď jen pro desky (jež vystavoval na př. WHd, nebo
Groupement ďindustriels pour la photoaérienne, Paris), nebo pro desky i filmy (na př.
Zeís.s, Aerotopograph), viděli jsme tu komory automatické, ob~taráva.iící výměnu filmu,
jeho přitisknutí do roviny ohniskové aexponúvání zcela samočinně. Pohon mechanismu
komory zprostředkuje buď elektromotor neb o přímo pohonná vrtule namont.ovaná na le-
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tadle. Všechny automatické komory jsou vybaveny zařizením, umožňujícím sledovati
rychlost letadla a podle toho upraviti rychlost mechanismu komory tak, aby bylo dosa-
ženo žádaného překrytu snimků.

Zvláštní zmínky zasluhují konstrukce fotokomor, jichž cílem je rozšířiti snímkový
roz,sah komory: Tento problém není, jak známo, nový, již dlouho hledají se cesty, jak by
bylo lze obejíti překážky, způsobené neodstranitelnými optickými vadami objektivů jež
brání v libovolném zvětšení zorného úhlu komor. Firma Z e i s s řeší tento úkol peVným
spojením dvou komor, jichž osy svírají úhel divergence 36°, a u nichž exposice snímků
se děje současně. Je-li dvojkomora postavena napříč k směru letu, lze jí fotografovat
pruh území, který odpovidá obrazovému úhlu 82°. Je-li postavena ve směru letu, lze ji
provádět konvergentní snímky s úhlem konvergence 36°. Podobnou dvojkomoru, ale
s menší divergencí os a ruční obsluhou, vystavovala firma Wild.

Kromě dvojkomory postavila firma Zeiss též čtyřkomoru, která je kombinaci obou
posic dvojkoml}ry (obr. 3.). .

Jiným způsobem řeší tento problém firma A e I' o top o g I' a p h, její automatické
komory mají zaříiZlmí, jímž se komora za letu samočinně naklání napříč ze svislé polohy
ke směru letu o určitý úhel (okrouhle 18°), střídavě vpravo a vlevo, takže komora foto-
grafuje tři souvislé pásy území, z nichž jeden sestává ze snímků svislých a druhé dva
ze snímků šikmých. Nedostatkem tohoto řešení je okolnost, že snímky nemají pev-
nou vzájemnou orientaci, protože nejsou brány současně. pr·mě dále. - A 8uivro.

Téma toto stalo se časovým a nechceme-li, aby se nám vytklo, že si hrajeme na
Sthovávanou, nutno říci pravdu: dorost zeměměřičskýv nynější době neproje-
vuje chuti ku vstupu do služeb státních, zejména kata·stru.

Příčina je staršim zeměměřičům pochopttelná, neboť oni zkusili, jak macešsky se
o ně staralo čs. min. financí. Hodnostáři tohoto ministerstva to byli, co znemožnili pro-
vedeni zákona, navrhovaného poslancem Marchou a soudruhy, a vysoký funkcionář to-
hoto ministerstva spolupracoval na návrhu plat. zákona, jehož první stylisace chtěla
vřadit měř. úředniky v normálním postupu do úrovně II. služební třídy. Za způsob syste-
misace, který byl vrcholem křivd páichaných na zeměměřičíoh, nese zodpovědnost v prvé
řadě min. financí. Vždyť 92% měř. personálu mohlo hýtí jednou povýšeno; dozorčí oigá-
nové a přednostové úřadů kat. poklesli v hodnosti a významu funkce proti předválečným
poměrům, uvažuje-li se dnešní stav cel é h o úřednictva zem. fin. ředitelství; pro celý
katastr povoleno jediné místo ministerského rady, ač malé Rakousko řadu let má 4 až
5 dvor. radů ve svém měř. personálu a nepožaduj€ od něj nadlidských výkonů. Do kom-
petence min. financí spadala povinnost opatřovat včas nezbytný personál a vime, že dl}
poslední chvíle nahrazují kolegové 60% chybících odborných pracovníků. Vezme-li se
ohled na Slovensko A Podkarpatskou Rus, jeví se toto počínání min. financí ve světle
nejnepříznivějším.

Nespokojenost s poměry služebními, která se jevi po řadu let spontánně v celém
stavll kat. měř. úředníků, nemohla býtí uoo.jena a vešla ve známost dorostu, který za.
tědhto časů více se zajímá o svou existenci zejména v úřadech a největší měrou v re-
sonu min. financí, které spotřebuje aspoň polovinu všech odborníků zeměměřičských.
D9rostu přirozeně neušlo, že min. financí honoruje pomocné síly s měšťanskou školou
VYŠŠlIll platem než zeměmmčské inženýry a více než dříve srovnával námahu studia a
obtíŽe služby - a pak reagoval způsobem nečekaným.

V létě 1930 vypsalo zem. fin. ředitelstvl v Čechách 14 míst pro čekatele. Tu dobu
vyšlo 28 zeměměřičů (z pražské techniky) a pouze dva z nich přijali nabízená místa.
V. prosinci téhož roku vykonalo odborné státní zkoušky dalších 21 kolegů a z nich při-
hlásili se do služeb katastru další dva kolegové. Snad je nyní počet ten již větší, ale
uvažme, když. ani. čechy 1lelákaji kolegy ke katastru, jak opwtří si min. financí odborný
personál pro Slovensko? Bude veřejnost spokojena s malým tempem pracovního postupu,
který vázne z 90% jen proto, že min. f i na n cín e d o v e d I o si opatřit včas dorost
pro odborné úkony katastrální. Na ministerstvu spravedlnosti má min. financí dostatečný
příklad, jak získat síly pro svůj resort. (Zeměměřiči ostatně takové neúměrné nadhod-
nocování, jaké je údělem· soudcům, nežádali.)

I :,případ z obvodu čech je tím závažněj ší, že udál se v době, kdy min. financí, ne-
vyčkavši zákonného dotvrzení o tom, v jakém rozsahu bude resystemisaoo povolena,
dalo na vysokých školách technických vyvěsiti a v českých dennících uveřejniti tuto
výzvu:

N o v ě v s tup ují c í m p o s I uch a č ů m n a v y s o k é š k O< 1y tec h-
n i.c kié, resp. dosavadním posluchačům zeměměřičského inženýrství: Po provedeni
nové systemisace bude v katastrální měřické službě v resortu ministerstva financí

.' lasi ;200 volných system. míst měřičských úředníků vedle dalších normálních va-
kancí. Nová"systemisace služebních místměřičských úředníků v resortu minister-

I stva financí (země česká, moravskoslezská, slovenská a podkarpatoruská) přinese
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značné zlepšení v jednotlivých platových stupnicích a tím i značné možnosti v po-
vyšování měřičských úředníků. Na tyto vyhlídky: upozorňuje ministerstvo financí
nejen dosavadní posluchače zeměměřičského inženýrství, nýbrž zejména nově vstu-
pující posluchače vysokých škol technických, kteří po tříleMm studiu zeměmě-
řičského inženýrství mohou dojíti výhodného umístění ve státní službě.
Z výsledku známé již resystemisace viděti, že min. financí dovedlo prosadit, co

chtělo a že nenašlo odporu proti svým návrhum u vlády, která je si vědoma, že brala
bY' l).a sebe zodpovědnost z vývoje události. V přítomné době min. financí nemělo by
přehlížet vypsaný zjev, ale uvědomit si mentalitu dorostu, který se ínformuje chtivě: On
jes't si vědom, že proskakují snahy vnutit "řízně" katastrálnim měř. úředníkům povinnost
pracovat "od slunce východu do slunce západu", jak před 50 lety žádala instr~kce od
t e h dej š í c h geometrů; ví, že projeven úmysl redukovat pragmatikální dovolené, že
právníci chtějí zvládat vedení katastru, ,že mnoho zeměměřičů přepětím sil je nervově
nemocno, a také to, že přetížený měř. personál dostává špatnější kvalifikaci a jiné a jiné
újmy, jimž by dorost byl vystaven vstupem do služby, nehledě k nedostatečnému platu.
Pr~to můžeme si vysvětlit, že z řad dorostu (dle přání valné hromady akademického
sdružení) byla ntištěna v denním tisku tato zpráva:

Spolek posluchačů zeměměřičského inženýrství upozorňuje abiturienty, chtě-
jíci se věnovati studiu zeměměřičství, na nepříznivé poměry v tomto oboru.
Hlavním působištěm zeměměřiče nyní, kdy byla skončena pozemková reforma,
která skýtala zaměstnání civilním zeměměřičům, jest státní služba, která je ne-
obyčejně namáhavá a vyžaduje nejen duševní pohotovosti, nýbrž i fysické zdat-
nosti. Odměna, kterou stát poskytuje zeměměřičům, není však nikterak úměrna
jejich obtížné práci, neboť většina zeměměřičů jest zařazena do nejnižších pla-
tových stupnic, takže naděje na postup jsou pramalé. Kromě toho studium, které
bylo ministerstvem školství vtěsnáno do třiletého programu, trvá ve skutečnosti
osm semestrů, za kteroužto dobu lze si na jiném oboru zajistiti budoucnost daleko
lepší.
Nezůstalo však při tomto upozornění abiturientt'lm, a posluchači reagovali - mezi

jiným - na citovanou vyhlášku min. financí projevem, vyvěšeným na tabuli akademic-
kého spolku. Zde jest jeho text:

K o leg o v é, kteří vstupujete nově na České vysoké učení technické a
hodlá-te se věnovati studiu zeměměřičského inženýrství, vezměte na uváženou:

1. Tříleté studium zeměměř. inženýrství je tak přetíženo, že není absolutně
možno je v předepsané době ukončiti a ani ti nejnadanější a nejpilnější po-
sluchači nemohou složiti druhou ~tátní zkoušku dříve než za dva až tři semestry
po ukončení třetího ročníku. -

2. Zpráva publikovaná v denních listech ministerstvem financí o skvělých
vyhlídkách měřičských úředníků ve státní službě je tendenčně skreslena a ne-
vystihuje pravý stav věci. Zeměměřiči nově vstupující do služeb státních nejsou
o mnoho lépe placeni než absolventi škol středních, protože tříleté studium země-
měřičského inženýrství není platově postaveno na roveň čtyřletým studiím inže-
nýrství ostatních, ačkQliv vskutku právě tak dlouho trvá. -
, 3. První státní zkoušku nepodaří se většině posluchačů složiti včas, protože
rta zeměměř. inženýrstvi není dvou řádných zkušebních termínů jako na fakul-
tách jiných, nýbrž pouze jeden a jeho promeškání má pro posluchače následek
ztráty dvou seme~rů. -

Informujte se tedy ještě před zápisem o skutečných poměrech na země-
měřičském inženýrství ve Spolku posluchačů zeměměřičského inženýrství
v P r a z e II., Lazarská 10, 4. posch., U Helmů.
Z toho jest dostatečně zřejmé, že d o r o s tne v i d í z a ruč e n y nad ě j e,

k t e r é k I a d I d o k a r i éry zem ě měř i č s k é. Setrvárli delší dobu na svém po-
čínání, jak obsadí min. financí 200 "nově ·systemisov:aných a přirozenými vakancemi vol-
ných míst", jež při zachování úrovně oparátů katastrálních a zákonných podminek svě-
řena býti mohou inženýrt'lm zeměměřickým? Ačnemt'lž~me býti činěni zodpovědnými z vý-
vojeudálosti u katastru - jest nám daná situace přimo bolestnou, neboť máme obecný
zájem o fungování Sltát. aparátů a jako stavovští příslušníci tím větší starost o vývoj
katastru. Nemůžeme však zazlívat dorostu, neb jej kárat jen proto, že neukazuje tolik
obětavosti, kterou mají starší úředníci, přes to, že v systemisaci z r. 1927 vidí drakonické
opatření, jehož důsledky třeba odstranit s urychlením.

Věc vyřešiti musí v zájmu svého resortu min. financí samo. Učiní-li tak <brzo, tím
lépe. Změna v postupu dorostu je možná když. se zajistí řádné. odměny pro katastrální
měř. úřednictvo starší a pro koncipisty. ťr starších kolegů znamená to prozatím obsazeni
volných míst bez ohledu na plánované "'- a pro výkon služby osudné - hromadné pře-
S'ázoV'ání z titulu t'esystemisace. Co 'se týče ostatních úprav, jež by přišly v úvahu se
zřetelem na dorost hlavně, citujeme některé:

1. Přiznání měřického příplatku při polních úkonech (v Prusku na př. 3 marky
denně),

2. zkrácení let čekatelských,

1931/27



3. zvýšení platu čekatelského,
4. záruky, že polní výkon se omezí na sedmihodinnou pracovní dobu denně,
5. odstranění čtyřletého postupu v pusledním stupni a náslužných přídavcích pla.

tových stupnic 5 a 6 a
6. zrušení tříletého postupu v platu 7. platové stupnice.
Snad tolik stačí k informaci o počínání dorostu a dané tím situaci, jejíž význam

nepřepínáme. Pan ministr financí prof. dr. K. Eng-liš, který býval akademickým učite-
lem zeměměřičů, dobře by učinil, by i v katastrálním odvětví svého oboru zařídil nutné
kroky k nápravě vypsaných poměrů. Bylo by dobře svolati poradu a na ní za přítom-
nosti vyšších úředníků min. financí, nižšíeh měř. úředníků (zejména ze Slovenska),
profesorů z vys. školy speciálních nauk, pc sluchačů a event. zástupců min. spravedl-
nos,ti danou otázku probrati*). J. A. R.

Literární zprávy.
Recense.

Ludwig- Her c z e g: Rationelle, konforme Koordinatensysteme, insbesondere fiir
ausJ(edehnte aerophotoJ(rammetrische Aufnahmen. 0Sonderheft 2 zu den "Mitteilungen des
konigl. ungar. Kartog-raphischen Institutes.) Budapest 1930.

Jedním z nejdůležitějších problémů praktické geodesie je nalézti vhodnou metodu,
jíž by se co nejhospodárněji opatřily rovinné souřadnice trig-onometrických a jiných bodů
velkého území. Touto otázkou zabývá se a hledí ji rozřešiti prof. dr. A. Fasching- a jme-
novaný spis uvádi užité metody při řešeni trigonometrických sití rozsáhlých území, při-
hlížeje při tom zvláště k sítím budovaným pro leteckou fotogrametrii.

Ve spisku poukazuje autor na dosavadní postup při triangulacích a určováni bodu
souřadnicemi, podává krátký historický přehled o vojenském vyměřování a navazuje na
to práce trLangulační, prováděné za světové války v územích· Německem zabraných, jakož
81: i zmiňuje o dvou rozsáhlejších triangulacích, vyměřovaných vojenskými úřady
rakousko-uherskými, a to o síti triangulační, jdoucí z Mitrovic do Uvace a druhé , pro-
vedené v .prostoru Černovice~Zastavna~Rachotín. Síť. první byla počítána nejprve
důstojníky bez ohledu na zakřivení povrchu zemského, při čemž se přišlo k nemožným
diferencím a teprve dr. A. Fasching- přepočítal síť do roviny dle přesných zásad zobra-
zení. Autor podotýká při tom, že s o u řad nic e zem ě p i s n é n e m a jí pro v o-
jen s k é ú: čel y p I' a k t i c k yž á d n é h o smyslu.

Pak vykládá o metodě prof. Dra Faschinga, již nazývá novou racionelní metodou
a jež záleží v tom, najíti rovinné souřadnice bodů v měřeném území dle zákonů stereo-
grafické projekce, případně válcového konformního zobrazení. Metoda tato. která ovšem
neni novou (novou je jen pro maďarský kartogr. ústav), snaží se vzorce platné pro jme-
novaná zobrazení přizpůsobiti účelně řešeným úlohám v mezích žádané aproximace, aby
příslušné výpočty byly co nejekonomičtější.

Jako typické případy ukazuje upo,třebení metod zobrazovacích pro výpočet rozleh-
lých sítí, skládajících se z velkýic1h trojúhelníků (I. řádu), pak rozlehlých síti nižších
řádů a konečně pro výpočet velkých sítí pořízených tak zv. polyg-onováním (v polygo-
nálních tazich) v Americe hojně užívaných.

Pro území tvaru kruhového a příbližně 400'km v průměru doporučuje užití stereo-
grafické projekce s jedním počátkem souřadnicovým, kdežto pro území tva.ru protáhlého
o šířce asi 220 km a libovolné délce pak obecného zobrazení válcového s osou vedenou asi
střední linií pruhu (tedy libovolně odkloněnou od směru rovnoběžek) jakožto nejhospo-
dárnějšich metod vhodných pro účely g-eodetické i vojenské. Pvo sitě větších rozloh roz-
kládá je na několik částí hovících zmíněnym rozměrům a používá několik počátků pro
pravoúhlé souřadnice.

V poslední části svého pojednání uvádí vzorce pro .korekce smětové a změny tri-
gonometrických stran v obou jmenovaných zobrazeních a podává ukázky číselného řešení
redukce směrů a délek do roviny. PřipojeM je jedna tabulka sítě trig-onometrické Mitro'
vica~Uvac. Fiala.

Kalender fiir Landmessungswesen und Kulturtechnik 1931. Vydal prof. C. MUller,
nakladatelství K. Wittwe,r, Stuttgart. ~ Formát 11 X 17 ; stran 35 + 112 + 135 + 40 ;
vazba plát., cena řmk. 5·~.

54krát již vyšla tato ročenka ~ zase ve dvou dílech. Č á s t I. ~ kalendář s astro-
nomickým přehledem a různými statistickY-mi údaji, s psacim kalendářem (astronomická
data), s různými tabulkami, s přehledem německé organisace měřičství, s honorářo-
vým sazebníkem a s obchodními prameny. ~ Pro praktickou potřebu lze vítat kva-
dráty od 1 do 1000, čtyřmístné logaritmy do 1000. log. trigonometr. ltabulky, tabulky
pro vytyčení oblouků, tlwhymetrické tabulky; ~ pro dělení kruhu na 360° a zvláště na
modrém papíře pro dělení 400stupňové. Matematické vzorce a fys.-technické údaje pře-
hled mír, vá,h a měn jakož i sestavení dovolených chyb ~ i našich ~ ucelují bohatý
obsah tohoto kalendáře. ~ Mimo Ito poukazuje se zvláště na přílohu: N o vos t i z ob 0-

*) Autor zprávy této dodatečně uvádí. že v textu objevující se zkratkou "min."
rozumí všude výraz min i s tel' s t v o.
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r u zem ě měř i č s k é ho. Tato příloha byla letos vydáoo profesorem C. Mti 11e r e m
z Bonnu po 25. a jest to výborné vodítko pro mteresovaného zeměměřiče. Práci tuto
nelze dosti vysoko ooeniti. Na 31 stránkách píše vydav3Jtel o nových přístrojích, meto-
dách, o větších měřičských akcích, služebnich instrukcích. o organisačních změnách a
novotách a konečně o nových publikacích - skoro z celého světa. - Pl"V'IlIÍčást ka-
lendáře jest pestrého obsahu, vhodného formátu a chvalně známě vybavena,. Č á s t II.
Jak z prospektu patrno, příručka před rokem rozšířená a důkladně opravená, letos se
nikterak nezměnila. Značná oena (řmk. 12'-) je odůvodněna bohatým obsahem z péra
předních odborníků, kteří na 500 stránkách malého 8° formo v XXXI kapitolách podali
stručnýpřeliled geodetický, kulturně-technický a všeobecně inženýrský. -r-

Deutscher Landmesser-Kalender lur 1931. - Nakladatelství R. Reiss, Liebenwerda.
Formát 11 X 17, asi 250 stran, cena řmk. 2'50'

Referujeme o 30. l'očníku tohoto odborného kalendáře z redakce známého pracov-
níka, měř. inž. B 1u m e n ber g a. Kalendář skládá se ze tří dílů: I. Kapesní kalendář,
II. Odborná příručka, III. Seznam zeměměřIčů říšskoněmeckých.

Zmíněný kalendářn.a rok 1'931 obsahuje kalendárium, astronomická data a různé
údaje všeobecného rázu ~ poštovní a železniční poznámky, poplatkový řád pro měřické
úřady a soukromé techniky, směrnice pro motorová vozidla (1) a přehled měn, váh li
mír. Na 8 stránkách sestaveny jsou dovolené chyby pro měření v Prusku. Redaktor
neopomenul pojmouti i data o normalisovaných formátech papíru a zajisté tím účinně
propaguje normalisační myšlenku mezi zeměměřiči. Matematické tabulky skládají se
z kvadrátů do 1000 a jedno desetinné místo, z násobilky až 100 X 100 a z čtyřmístních log.
tabulek. Těch 90 stran tekstu je dobře využito a spojeoo s psacím kalendářem (s daty
východu a západu slunce a měsíce pro každý den) dává vzornou knížku pro denní
potřebu zeměměřičského pracovníka.

Jak z oznámení nakladatele patrno, nebyla kapesnIÍ pří-ručka z oboru zeměměřič-
ského - co díl II. - pozměněna. Nepatrná cena řmk. 1'50 umožní koupi každému. Zá-
roveň s kalendářem možno zakoupiti i III. díl, seznam zeměměřičů a přehled stavovský,
školský a organisační, hlavně pro Německo, ale též z ostatních států. -r-

Nové knihy.
Dr. B. K 1a d i v o: Relativní urěení intensity tiže v Bmě vzhledem k Postupimi.

Zv1á5tní <Otiskz Rozpravy n. třídy Oe'ské akademie, rOOník XI (1930). Stran 27.
Dr. B. K 1':1d i v o: Relativní urěeni intensity tíže v Brně vzhledem k Vídni. Zvlášt-

ní otisk z Rozpravy II. třídy če&klélakademie, ročník XI (1930). Stran 25.
Jos. Der k a: Stavební právo a stavební řád. NáIkla,dem a tiskem Zemského úřadu

v Bmě, 1930. Stran lOS.
Jord3l11 Eggert: Handbttch der Vermessungskunde. II. svazek, část prvá: Feld-

undl Lallidmessung. Derváté a rozšířené vydání. Vydal J. B. Metzlersche Verlags-
buchhandlung Stuttgart, 1931. Stran 589. Cena bl'lOlŽ.2ťi marek, Yáz. 29'5 marek.

Odborná pojednáni v časopisech.
Journal des Géometres et Experts Fran\řais. Čís. 12"2. R. Dan &' e r: Conférence sur

le géometre. Boe r: Le DeveloPfement futur de l'aérophotogrammétne. Čís. 121. D a n-
g e r: Bornes·Reperes. R o u s s i h e: Quelques probléme s de calcul et division des surfaces.
Boe r: Le développement futur de f'aérophotogrammétrie.

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, říjen 1930. Van der R i e 1: O při-
pojení německých bodů triangulačních na holandskou síť. Ti e n str a: O 4. sjezdu
M. F. Z. v Curychu. čís. 6 (prosinec) 1930. Di 8' per i n k: Zkušenosti s dvojobrazo-
vým měřením délek. - Zpráva říšské komise pro stupňová měření a nivelace za r. 1930.

L'Eco degli ingegneri e periti agrimensori, 1929. Čís. 13. G i u n t i ni: Stará. otázka
(zabývá. se reformou studia technického). Ois. 14. G i u n t i ni: Zemědělští technici a ze-
mědělšti inženýri (reforma studía). Čís. 15. Státní zkoušky zeměměřič. ve Francii (red-
akční). Čís. 16. Revise výnosu budov (redakční). Čís. 17. Použiti předpisů o zeměměřič-
ském povolání (redakční). Čís. 18-24. G i u nt i ni: Historický přehled periodických časo-
pisů, zastupujících zájmy zeměměřičské. Mimo to články téhož autom: Z mého zápisníku,
s cennými daty a pomůckami pro denni praxi zeměměřiče.

Roč n i k 1930 obsahuje příspěvky kol. Giuntinli, Z1abývajíd se otá~kami 8taYov-
skými a polemikami se zájmOl\'ými organisacemi jiilných technicJk$,ch 8kJupin a několik prak.
tických rn.d a pokynů "Z mého notesu" pro denm pl'lllkai zeměměřičslwu. V několika člán-
cách vy1SlV'ětlujetechniku veeňovací. Ing. Frant. Falta.

II geometra italiano. 1929. Čís. 6. Pozemkové knihy v územich nabytých. R 0-
ma no: Rešení zvláštních případů problému Pothenot·Snelius. Čís. 7. Jak se vykládá
zákon (smí-li zeměměřič prováděti a podepisovati stavební projekty). Silniční stavby (re-
ferát o přiručce Ing. Miozzi).Čís. 8. Reforma technického studia. čís. 9. Fa n ti: Zru-
šení zeměměřičských škol. Náš živnostenský řád (polemika s organisacemi inženýrů).
Těžká krise nového katastru (kritika poměrů u katastrálni služby italské). Čís. 10. živ-
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nostenský řád a opJ;ávnění podepisovati dílčí plány. Způsob řešení úlohy HWlsenovy.
Čís. 11. R o s s i: Kritika topografické služby, Některé úlohy topografické (Hansen). (Do-
končení v. čís. 12.). J' !

Ročník 1930.. .. . ..
Čís. 1. Fa, nt i: Problémy technického vzdělání (reforma škol zeměděl.). R OSJ s i

referuje o příručce fug. ChiariIla,;,Vytyěování.silnic". R oma.no; Dvě úlohy z tO'pQg1'afie
(předmět státních 'Zkoušek zeměměřičSikých). .. I

čís. 2. ZálVIistnéstížnosti inženýrfi .(polemJilkas inženýrskými živnostenskými <}l'ga.-
niSiacemi).Zvýšení tarifů. VedelÚ katastru. Z'předOOšky geometra Todisca Donata. pro"lo-
venJéna národním kongresu katastmlistfi v Arezz.o, opraksi v státní službě katastrální
v ItJa1ii.OSIVětlujepotJřebureformy sluiby a zjednodušení i změny v organisaci vedení ka.
ta·stru.

Čís. 3. Pokračo,ám přednášky 'rodiscovy s návrhy na zrušení a na změny předpisů
o úschově ope·rátů u berních úradů a úřadů katastrálních. Článek ob~ahuje náměty na :SPIi)-
jem katJastru pozemkového s katastrem domovním, dále lm zrušení záznamu o hypo<tekáeh
v katastrálním operátě. Uvažuje o reorganisaei úřadů, u~talllovení úl-adfi noVých, systenů-
saClía () krytí. nákladů této reformy. Ka.vrhuje, odstranění provioorního označování nových
parc.el, zjed'LcdušenlÍrejstříku, katastrálních vloželk a udl'ž.ovánístarého lineamentu v re-
produkci nových exemplMů map. . '

ČÍI".4. Články o z.emědělských melioracích. To d i s co: Okresní úřady katastrální.
(POikIDaJčujev studiii z předešlých sešitů.) S i mi: Pov<aJ]aIvýuOSIU!budova způsob jeho zda
nění. Rot o n di: Zjišťování výnosu !'\íálýcha Dleji!ltých. .,
. Čís. 5. MeHoracepozeankl'l.,hlediska sociální, zemědělská a právní. Ca nes i:ď trdržo-

vání katJastru (polemi8,uje s reformnimi plány geom. Todisca). Rot on di: Analytické od-
hady pozemků. R os s i: O nivelaei ([pokraěovánIÍstuJil!ieze sešitu 1.).

Cís. 6. Veliké problémy it.alského hospOdáJřství~studie agrární). R o s s i: O nivelaci
(pOikrllJČolV'áníz čís. 5). Romano: PothenotoWl. úloha ve IV"šechobměnách. Todisco:
Spojooí katastru pozemkú'V1éhos katMtrem d )movním. P i g o z z i: Tachymetrie a postup
výpočtu. Tre~ty pro neolPl'ávněnéuživání titulu goometra.:"

Cís. 7. Změna živnostenského řáduinženýrsikJého (nový způwb voleb do představen-
stva a zápis do sezmlHlUSlVobodnýchživnos~í inženýrů, architektů, žurnalistů, chemiků,
geometI:ů, teehniků prl1myslových a obchodních a doktorů 'věd 3Jg'fámích.) l\fezinárodiní
kongres ~eměměřič~ýv Curychu. A. R: ZaměatIliání zOO1ěměřičskév Ttalii (s tabulkc>u
znázorňwjíClípřehled předhě1A1éhovzděhíní zeměměřiěASlkéhov. 14 Etátech,' ani Turooko ne-
vyjímaje. ČSR 31Jugoslavie: Ílejsou uvedeny,'eož se dá,'sillOO,vysvětlititím.že autor:čel'lpal
z mono~rafie p. ])a,ngera; znáIhé čtenářům Z,[V., k~á ne1mdert'centrrú. P igó zzi: Tachy-
metlrie (pokračování z čís. 6). To d i s co: Kamstr na podkladě ptáva. knihovního (na
motto: je ~tuální způsob knihoVlÚho,zápisu v lta1JiJi?). 'l~; 'Frant. Falta.

Thesouth african Survey Journal~ říjen 1930. Van der St etr: Pokroky a, ,vý-
sledky v trigonometrických měřeních v Jižní Africe. B alu ma.n n: Regulační plán
v Kenya. Sna pe: Sjednocení měření.:, .. ,,)

Maamnittans, 15. 3.. A hla: :O pozemkovém katastru (ve Finsku). Se p p li1li: O vý-
ZDamuhypotéky při 'dělení a slu,ěovárií pozethků.' ,',Drobl\é zpráv;y:. Ge[odetický ~. geo-
;r~~~~~íJggltr:.sv Stokhohnu, fotog,i;ametriq~ý(k~ngr\'es'.v' Cvrychu, nive'Iaé~.QeZnuJP,~-
, Merniecibas un Kulturtechnlkas Ves*nesls, č. 6--8. Ho Ivi ~ s: O '.org3.<llÍ;\acika-
ta:stru. .pozemkOVéhOa· d.ějinácp.. prací zem~Ill~V!.iěských. S.1íéll:e:. K otázce, VYV,.lastněni
pozemků pro nové' dráhy. D.· E.: Ptáce . !;ialIckě geodetlck~ komise. Týž: O·, p~aeech
zeměměřičských ve Svýcarsku' \r .roce 1929.· . Ý ž: Několik dat o pozemkovém vla-3tnic-
tví v Lotyšsku.' . Y," II • ,I . ","

Zprávy"o~borné.
. Rozkládací sloup pro triab~laěDi měřeni. N. Sirmanov dopottti:\ri,je

pro docílehí větší hospodálrno,sti při měřeních! 'tnangulačních '(pro' vo-
jenské aerofototopogbJ:fieké 'oddělení) užívání v nezalesněném a róiVm-
ném terénu (Ukrajina) r oz k 1á d a C í c h znaků; přihlíží k tomu, že' na
stavbu: 'pyramid 'jest 'pothiba ,Ča.'lU a dostatek pr?středků .. v ,

Sloup, Vlsazenýdo i 'zém'{l;;v.hlollbce1'0''01, Je IV rovme. terenu roz-
říznut (viz obraz vedlejšij!, tak: 'žll"dovohije pomoci skobneb šJ:ottbťI
pevné spojování i oddělování součásfuk. Při měření: úhlfu na. stanoviskn
sloupu, odstraní se horní část a nadsp'odní částí se dostředí úliloměrný
stroj. Přednost takovéh()r0zldádacih~ sloupu záleží v tom, že umožňuje
dostředění . stroje, jest.·d~bře viditelný,. nežádá. ~ obsluze velkého' počtu
dělníkd. 'snadno a rychle se postaviá]e8't lacmy. !.

(Geodezist,čís. 11, '1930.) Karpuškin.
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Elektrické svítilny a kovové signály užité při triangulaci v Norsku. Geografická
společnost v Norsku používá v poslední době při'. nočních m11řeních v triangulacJ.' I.
řádu elektrické svítilny nové konstrukce a v triangulacL II. řádu - přenosné kovové
signály.

Svítilna jest přizpůsobena měření v terénu velkých výškových rozdílů a jest za-
řízena, tak, že během 14 dnll. může bez obsluhy vydávati světlq \- žádaném směry, a
jest lehce přenosná. Jest opatřena kontrolními hodinkami, které jsou uspořádány tak,že
samočinně v určenou dobu v noci zapnou elektrické vedení svítilny a ve dne zase vypnou.
Hodiny se natahují jednou za 4 týdny.

Kovový signál skládá se ze tří částí: 1. vlastního signálu ve tvaru krychle.
2. plotny spojující nohy s krychlí, a 3. noh.

Tvar krychle jest vOlen z praktických důvodll. pro usnadnění přípravných prad a
snadné určení prvků pi'O redukci. Má rozměry úměrné stranám trojúhelníka na př. 'pro
50 km 2 X 2 m. Signál se volí 3-5 m vysoký, jest lehký, dobře přenosný a viditelný
,na velkou vzdálenost. (Dle "Goodesistu číslo S-9/30".) .' . Karpuškin.

Drobeni rolnických usedlosti - Zákonné předpisy pozemnokidžní na Slovensku., Na
programu UL sjezdu čsl. právníků v Bratislavě ve dnech říjnových t., r. hyla projedná-
vána též otázka: Jak čeliti škodlivému drobení rolnických usedlostí? Po delším jednání
usnesena resoluce tohoto znění: '

"Sjezd československých právníku, konaný v Bratislavě v .říjnu 1930, uváživ, tě, sama
otázka škodlivosti dělení zemědělského majetku malého a středního je dosud daleka ko-
nečného rozluštění, uváživ dále, že zejména otázka. OInezení dělitelno,sti posledním poří-
'zením a jednáním mezi 'živými a dále otázka omezení zadluŽitelnosti zasahují. příliš hIu-
boko do života hospodářského, aby mohly býti řešeny bez i rozsáhlého materiálu statístic-
kého a bez důkladného studia poměrů popu.lačních, 'sociálních a hospodářských, .llváživ
dále, že otázka parcelování pro výdělek sotva muže býti řešena jinak Ilež' opatřimími
správy národohospodiřské a řízením povolovacím, a že konečně otázka výměnku může býti
v širokých rysech řešena při revisi zál~ona občanského, aniž připou~tí kaS/listické řešení
zákonem speciálním: . \,",

, ' _ i

i omezil svoje jednání na otázky úpravy intestátní posloupnosti na chráněné rolnické
. usedlosti J!1etodou,jakou vyjadřuje český zemský zákon č. 68 z r. 1908.

NeŽ i tudospělkvysledku,Ž,e země morav:skoslezslcl zákona podobného jako pří-
tomné nezbytnosti nežádá, na: Slovenflku a' na Podkarpatské 'Husi naproti tomu nejsou
poměry dosud ;lra;lé/ pro ,poOóbné ,zasa,žení, zlil\onodál'né, ježto 'chráněnou jednotku nutno
nejprve vytvořiti a v zemědělském lidu připraviti kulturní pracÍ půdll - pročež n3,vrhuje
vládě RóS: ' ,', "I

1. aby s největším tir~hle~ím byla prOVedena úprav:t . katastrálních a knihovních
poměrů na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, proto'že -pořádek knihovní je základem každé
hlubší akce další; .' '.' , ,
12. aby bylo s největším urychlením přikrooell(}, k ',dFlu1toinasačnímu ft melioračníu!.u
I v oblastech, kde dosud není provedeno; I

3. aby s pokračující konsolidací poměrů bylo pečováno o vybudování zemědělského
úvěru a pojištění." ,~I " ' ,

Při této příležitosti nemůžeme neupozorniti na pokračování spisu o soukromopráv-
ných zákonech uherských platných na Slovel).sku a na Podkarpatské Rusi vydávaných
radou nejv. soudu Turnerem a tab. soudcem Dr. Alexandrem Asztélym od r. 1926 za re-
dakce Dr. Emila Stodoly. Ve svazku I., části 3. vydány totiž zákony a nařízení vkniháeh
pozemkových (pozemkoknižních) z pěra ,rovněž Tu r ne r o va a dál,esoud. k~celisty
kontrolora u vrchního soudu v Bratislavě Jo~efa K r a j č í k a (tiskem Účast. ljlačiarne
"Universum" v Bratislavě) 1900, str. 867 až 1150. Svazek tento obsahuje různ6 zakony a
nařízení o pozemkové knize, z nichž civ. g e o m e t ry mohou specielně za.iimati nařIzcní
(1892) o postupu. při přenášení parcel z pozemkové knihy jedné obee dopoz'emkové
knihy obce druhé, dále nařízení (1892) o úpravě postupu při' zapisování nemovitostí d,o
pozemkové knihy, které při zakládání pozemkoknižních' vložek nebyly' do vložek Vliesenj",
dále nemovitostí, které po zakládáni vznikly anebo staly Ise předmětem' soukromého ob-
chodu, nařízení (1896) o postupu při nahrazování nejestvujících, ztracen)"ch nebo ne·
úplných pozemkoknižních map, zákon (čI. VIII. z r. 1916). o výjimečných opatřeních vzta.-
hujících se na právní poměry spojené s nemovitostmi v, obcích zničených neho poško-
zených válečnými operaeemi, nařízeni o knihování společných pastvin, lesů a močálll. ze-
jména (1890 a 1911) o postupu při individuálních rozdělení držebných příslu~enstvi' 'b~'-
válým urbarialistům společně vydaných. a při vkládání rozdělených části do pozemkové
knihy, o Idprávném vkládání do pozemkové knihy lesního vlastnictví hývalým urbariali-
stum při urbariálním uspořád:tní, zachování anebo oddělování za Pastevní příslušnost vy-
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daných, nařízení (1895, 1904) o knihování pašienkovS'ch, lesních a trsteniskových (,sc. past-
vin, lesů a močálů) patřiř,ností vydan)'ch společně bývalým urbariálníkům při scelování
anebo urbariálním uspořádání. Poněvadž nová úprava železničních knih na Slovensku a
na Podkarpatské Rusi p)~ud provedena nebyla (viz Zeměměř. vě,stník, 1929, str. 147;
mezitím vydán byl příslušný zákon z 22. srpna 1930, Č. 132 Sb. z. a n. - vyhlášen
3. října 1930, ale dosud neproveden), ale část ústředních železničních knih naší repu-
bliky se týkajících byla již do Bratislavy přenesena, jsouc v uschování u presidia vrch-
ního soudu v Bratislavě, citován ke konci výnos ministerstva spravedlnosti z 1. února
1926, č. 59.369/25 o tom, jak sluší postupovati při doplnění knihy železniční. Na konec
citovány jsou výnosy ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti z let 1925-1929
o unifikaci katastrálních operátů, zasílání polohopisných plánů katastrálním měřickým
úřadům, o zakreslování do map pozemkových knih, dělení kat. území a pod. a konečně
vládní nařízení z 23. května 1930, č. 65 Sb. z, a n. o oprávněných zeměměřičích v zemi
slovenské a podkarpatoruské. Na konec sluší upozornití na zákon z 27. srpna 1930,
č. 131 Sb. z. a n., posud rovněž neprovedený o úpravě veřejných knih, o nemovitostech
v zemi slovenské a podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů). L.

Jarní kurs ve fotogrametrii hude uspořádán v Jeně ve dnech 16.-28. března 1931.
Přihlášiky do 1. března přijímá. A. Kramer, Schutzengasse 72, Jena, který podá informaci
o ubytJovámí. Počet úř,ast,níků je omezen. Poplatek za, kurs činící 100 marek (pasluchaěi
polovici), jest zaslati na adresu organiElá.tora Ikursu: Dr. O. v. Gruber, Jena, Zeisswerke.
Také 'Spolek pro vědu a život v Essenu koná ve dnech 2. až 7. března t. r. přednášky
o fotogrametrii, jichž se zúčastní proslovem profesoři: Gast, Samel, Schewicz, dále Dr.
Gasser a Dr. v. Gruber. Dotazy vyřídí: Dr. Sarnetzky, Essen, Pelmannstr. 45.

Regulace města Žiliny. Dodatečně poznamenáváme, že štočky užité ve článku Ing.
Jos. Peňáz,e "Regulace města Žiliny" v Z. V. čís. 9 a 10 z 1931, byly opatřeny ústavem
pro stavbu měst M. A. P. '3, uveřejněny v čis. 1-3 časopisu "Stavba měst a obci venkov-
ských" 'z minulého roku. Laskavosti města Zitiny, které si je zakoupilo, bylo umožněno re-
{lI1'oorulwvatije v Z. V., začež redakce Z. V. mě8ltu děkuje.

XVIII. řádná valná s~bůze
Spolku ls. zeměměřilů
koná se dne 8. března 1931 o půl 9. hod. dopol.
v sále č. XVI. čes. techn. v Praze (~arlovo nam.)

Nesejde-li se dostatečný počet členfi, koná se valná schfize o půl hodiny později.
Pořad: 1. Zahájení. 4. Jmenování zástupcfi do Svazu

2. Zprávy činovníkfi. spolku čs. inž. zeměměř.
3. Volby. 5. Volné llllvrhy.
Volné návrhy buďtež podány výboru 8 dní před valnou schfizl.

Zprávy osobní.
Valentln jlmelek t

vrchní měřický rada v. v.
Zemřel tiše dne 12. ledna 1931 ve věku 66 let v Prostějově.

Čest jeho památce!

Osobní změny ve stavu měř. Úř. pozem. katastru na Slovensku:
I. Při jat i: Za měř. konc.: Ing. Karel Havelka, Trnava, a za smluv. měř. úř.: Niko-

laj Chyrjakov, Bratislava, Jakub Usačev, Turč. Sv. Martin, Alea Selezeň, Levice.
II. V y s t o,u p i I i: smluv. měř. úř. Ing. Grigorij Sidorenko, a Ing. Petr Uvarov, dále

měř. konc. Čeněk Březina, Turč. Sv. Martin (i. k. v.) a Otto Halla, Tornal'a (k. m. ú.).
III. Pře I o žen i: a) pragm. úředníci Ing. Josef Šimerka z Krupiny do Lučence,

Ing. Josef Zumr z Lučence do B. Bystrice, f'erd. Leubner z Lipt. Sv. Mikuláše do Kru-
piny, Ing. Josef Bašta z Vel'. Kapušan do Lipt. Sv. Mikuláš, Ing. Ivan Majorský z Vel'.
Kapušan do Galanty, Jindřich Knob z Galanty do Ba,rdejova, Otmar Stifter z Trenčína
do Vel' Kapušan, a smJ. měř. úředníci Ing. Grig. Kosenko z Prievidze do Lipt. Sv. Mi-
kuláše, Nik. Rosenkranz z Lipt. Sv. Mikuláše do Prievidze, Ing. Efim Macov z T. Sv.
Martina do Trenčina a Ing. Grig. Palevič z Trenčína do Sv. Martina.

Za redakci zoďpovidá Ing. Jos. Rílžička. - Tiskem Polygrafie v Brně,
Nakladatel: Spolek československých zeměmóřičft Y Praze.
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