
ROONtK XVll. V DRNE, 1. května 1929.

ZEMĚI1ĚŘIČ&BÝ VĚ8TlljH
áISOPl8 ePOUOI C:s. ZlUdllliUeiL

ItCoog~afC'tn6~ nan6led 8yf6belnik.
061. pateut o. ě.: 68M. , , ..•.
Ing. K.an>l Yo 8- áhl o. _~l>t:.,t, t'r-- • ,~ ~

Celuloid'ová prdbledná ~ska tvaru. ~JW}b,Q čtyt.
1ibe1njk •...rozmě:n\ cca. 20/14 cm., jE6b na své spodni tttl"&11ě opa-
třena ětyfmi měřítky hJa.vnimi k odi:JImováaú ee.lých ~k ve
ětyfeeh nYLliěných poměrech zmeIJie.ní: 1: 500-, : 1000, : 860,
: 720, jimi po levé straně pti horní hra.ně dMky pfiléha,jí měřítka
přímá! týchž poměrdt zmenieni, sloutiol ku ~ odlsunováni
zlomk6 jednotek h1&-mfeh měfítek..

Toto zlomkové natJáieni délek UlllOtiíIllie ~ý ~ •.
vedeDtt v& ~ pHňnice, kt&r& jé&t pfeponou ·m,'ileoého pravo*
úblébo tr.ojúh~u, jeboI od'Vhny jsou: v pomku 1: ft, .& ke
t,uda. jeho' po8unem přesně na1lu.et,i n-tiny· jednotek haa-mícb
měřítek.

Nulový bod měřítek hlavme.h "a' j.e6t v prftSeku 66y hlav•.
níb.o měřftk& a horní branou. d'8Sky, nulový bod měřítek pffě-
DiÝ;ch ,.,.1(- jest 'V' prt.seku pfiěnice SI OIOU hla.vnfbo měřltk&..

V&1k'c6 ěfeUee znaěijed:ootk.y (metry), maléěis1ice n-tiny
JedDotek (oentimietry). ůtTfi kontrolní stupniCle be·z očí&lo·vání
~l""""~~k· •.~_x_, ..:3.ft..1r:-.

~. ~~.
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po ooře.jši hraně desky Mm kreslenou. čímž jest grafie,ký výkon
nanesení žádané délky $onOOn.

Týmž zp(lsobem nanáišíme a rý5ujeme kolmice D& ~, neb
na Hi:ov(}1nou Btranu od! ěáTy króMen6 (d,kladIni, měfiek6). .
. 2. Rtsováni mvnot*te-kI ~ da-4éIn (~m~ll:
0Lr0 k;res-~ ]Q nii má bttl ~ána rovnoběib, pRve·
tleme ke kryti 5 přialušnýlu st.u.pněm- měřítka h.la.vnJho a. 8OU-
ěatmě ki& ktytí 8 korespondujíehn stupněm hlavního měřítka.
vedlejě1bo (vlevo), Nmž obdrieli jsme rovnoběžku na rozchod
ee1ýC'Jt jednoook.

K naneiení zbývajícího zkJ.mku j~dnotky značkujeme při
oopohnuté d68'ee nrllinret,rovou ěárltou, vOO'OO.ou v levém rohu

výř~u po vn~jší jeho braně směr příč1Ůe8, vetkn~me pak hrot
tu'Žky ~h}y) do bodu "p'\ od'SU.neme již z.námým· zpQoobem
dBný zlomek jednotky a. usměMlim pol!ohu. drndty pomoci značky
(:mili.Inet-rové čády) , kterou přivedeme ke krytí s pně-nmí, rýHu-
jeI1Ji6 podél horní hrany ětyřůhelnit~ žád;a.nou rovnoběiku V' da-
ném intervalu a,ž na n-tiuu jednotky pře.sniě.

RO'VllObMky. čtvercové Irltě a kafování v rozchodu celých
jednotek konstruu~e kt docíleni delší z.á.kladllY ponroci .stupi'í-d
pl'otilehlýc·h příčných měřitek.

3. Odsuoování (hledání) d-élek z plánfi a map týc.bi poměrů
zmenšeni: Přil{)žíme desku bodem "Ou k jedloomu khnci délky
hledané, pfihližej.íce k tomu, aby ooa mětit.ka hlavního kryla se
8 olx&Wm pfímky, jít délku h1edJáme, přečteme prn.lb.1eldem počet
Mlýeh jeďnotek, n:w'ež SeSUn01lle Jtep.'l.t,mě deslm o zby1lý zlomek,
ai po&lední stupeň z.jtšt~né d'&lky v ťC'lých jednotkáich JGoyje .se
8 "dřubým" koncem hledlam.é délky.
. V'6tknu~ hrot (jebh1.)dJo bodu "i' ~posunujeI.oo ~u

po. pfiěniei, a~ horní hrana de&ky projde "prvým" koncem d~y
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hledané, na.čet na měřit.ku přfčném přOOteme pftskJěnoo. hodllohl
zlomku. která se známou ji! hodnotou v celých jednotká.cll
:ud'áyá; nám přesně dlélku hledanou.

4. ().(JsUDOvání (hledá:JÚ) a rntn.ášeni dťtlek v plá.neeh s. IM-
pá.ch. zhotovenýeh v poměrooh unenŠ6ni, kte-l'é' jsou eeli9tvým
násobkem pom:ěrii' .7JIneDien{ na ~sce uvedených, pnwedteme
{)b<l'obným:zpl\soblem!, jenJe odsunut.ou <fblku n.áSObúoo~nan~e-
nou délku dělíme ěíslelll, které jest eeUF-tvým násobkem výie
zmíněným.

Lze tu.dil hla.VDě k ůčelfim kQnt6<Jl1nim potditi přístroje téi
v m~t."ch provedlenyeh "V měřítku: 1 : 2880, 1 : 2000 :ak.dL

5. Při8troje moino uliti i pti kresbách ve volné ru-oo (be~
pevného poďk.l8dlt]~nálč'rtnfuo stnIku), při ěerni bod "p" Mz.a..
jištujeme fysic.ky hrotem., nýbri &nlaČuJemegratidty přetnutím
čáry kreslené krit,kou (mmmetl'ovou) (I.árlrou neb teěkou, pfi-
pad!ně zlomky prostě (>dh~~.

6. Délky pořadnic (koJmic)oc:1 O do 11,dntyěuě od! O dn
22 jednotek v6etně zlomkii 1z& nanáieij př.fmo, bezz~iětění
bodu ",pH, neboť jsora.dány 11& měřitku pmném v roz.ehOOUl hrany
desky, oeb spojnic stupň"6 pe.ralebúch hl&v:mch nwřítek, a.
plič.nice.

7. NanáAení a odsun(}Vá:ni 001« dlbj& se metodou 1i1~oo
pomod bodInot bm~nt neb cota.ngent, měřených, odtmnlltých neb
'1'. přisl~é tabulť.6 odeětenýcb'.

8. Zle čtyf )lló"IDěr6 zm~ na. díe.Sce uvedených lze od!.
voditi ětyfi další poměry zmeMení, t. j. 1 : 50, : 100. : S6, : 72,
pti čemž budou velk'é ěislioe zna.čiti počet "decimetrou• malé
číslice počet "miJi:m:etrd" a. dala poměry 1: 5,. : 10, -při který.
tnači velké číslice poěot "eeD~u, maIél ěisli~e počet,,~etin
mmmťltrft."'.

Jest tedy ku přikJad'u pii potněm zmeněení:
1: 1000 dílek hlavu. měřitka= 2 tli dil&k příčného měřítka ~ 10 em
1:100 " " "=2dem,, ti "~ lem
1: 10 "" ,,= 2cm 11 " 71 = 1mm
1 : 500 _ :o .-::1 m.... _ = 5CffI" n ,,,"
1:50 " '" ,,= 1dem " " ,,= l/lCfll
1:5 17 " ,,=-1 cm." " " = 1/9",_

skut,e.čných dólkových hodnot.
Slouži tud~f. tato náčrlní pomtcka OOolkem ku pnK'.-im:v ,P""

se-till poměrech zmenje.ni.
Přístroj slou!í k~l bezprostřednímll grafickému zobrUetlf.

~, území. tněřenýeh soustavou pravoúblých kootdiná,t, ke zná1A>r-
~ ňováni polygolUÚeh tahů, pdd~ .budOV, .silnic, .•..000... to". '
~děleni pozem.ktf,zvětšených detaUd "'ff geom~riekýeh plánech, ke
" &~;iekému vynášeni reguht.ě'nieh plin~. kin pradtn' taehytne.. tn."c-
I ~' 1, všeobooně 'k: polním a kanceIáfským praeim ~rtnim
inženýrství měfického~ lesního a zeměděl*éb.o. .

,i Poněvad'í však každé přesné ZOOl'846n.Í předmětu v po-
.1edu. pfid:.orysu, profilu atd. ve z.memenénL měřítku d~je se pře-
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vážně výie zminěnou prlLvoůhlou· metooou, lze přistroje ulíti i
v jinýeh směroob tecbrnicJt.ého náIČrtnietvi, at jit jde o obor sta-
vební nebe> strojní, a to v:pr&xi i ve školách, nebotpi'jgt.Toj {Jr.1vě
popsaný je&t kvaJ.ifik.ovanou náhradou. za, celou: řadu přístrojů
a poxnňcek, dosud poutiv8IlýC}h, jako: pra.vítek, trojúhelníktl~ mě·
říte'k obyčejnýeh i tra.nsve-rsáiníeh, krnžítek i drahých kovo~·)'-ch
nanMecich pří&trojo. oowovýeh dtvojkusý'c.h, jiehi ostatně ,- l~jU
nelze vtibec, po.u1ÁU.

Užitečné vlastn.osti přístroje jsou:
JOOiný kus a pře.ee' s moi.nosti pl'etIDébo· na.nesení: zlomktl

jednotek, 10 rozličných poměrů' ZJOOn6ení, jasná čitelnost. neboť
příBU"oj, ačkQliv se z&mením obdobným ooniŮ'vému, neobsalmje
meniťho ililu~ než, jest j-ethl& jednotk'a, přelillOSt, dtociloy::t.Ilá
krytíDľ, jest. téměř absolutní, použtivá.ní zoola jedDodluehé, i lai k u
snadno poehopit&lné, práce rychl~ a neun.a.vujieí, což j~t. .lů-
s}edle.k ja~mé čitelnosti~ lehk06ti a hra.vé posunute1nO&ti, průhled-
nost dO-voluje stálou orient~i kresby, pruf.alOst hlnIoty zabra,ňuje
poškment plocha. desky uchovávái papir čistý, jest stáJ,e poho-
tový, v zápismxu nositelný.

Pa-tentní výsadou ,~C~alu" jest d~d neužitý; 2.!)u...'óii)b
na.n.áěení zlomkt ;jednotek, při 8OUlěa8D.oém konstruoVáni kolmic
a rovnobělek Me d'&"Dlýeh (měřenýreh) Uneámieh hodnot.

Pf.ístroj jest v a1tttJ.vnim ~v.o-2.U ve ~í tněfleké službě.

PoznámJéa redakce: Prvý typ "NáOttraiho ětyňihehúku"
téhoiautora., uv-efejni9ný vt' ,;ZJR"ávách ,'Vlllfejné slulby tech-
nieké" Q. lB,z r. 1927, jest po.j&t &:> pf~ vys<)Iiě té6hniclté
školy v Bmě. Vi'Z nejnověj~i knilDí vycibú "RýBovám 6ituaěni
a terainni~' odl prof. Dr. Aug. 8tml6ri1d.&

Cena.~,Coogr&ful" provoo.~ v celuloidu tiskem, Kč 60'-~
Nabídka bez záva,znoetL - S výhrad'oo ~ti dod'ni. Adres-a.
objednávek: Ing. K. VosálOO. Poděbrady, Cechy. .

Ré,umé. ,.CoogTaplle'~J brevet ďinvention ďlng. Vo-
sáh t ()~N o 6 8 6 4•

."Le eoogn,pbe, un tr~l'-quadrllat&re", eoostitue U~ ~lChe
en matéziu..ux t!ranspa:retlt3 (eeUulokJf). -e.n dimeoBion& de 20 X 14 cm, ~-
v.a.m au report et dOOoupemem dirget des longuenm, sou Ie m..cement
simuitané des V~ll et des 'l)BzaIIUiea. on 'qu.tre re1ationa originaSes
et Slx rel&tiol18 dérlvées die lB driminuatUOJl d"Pris les 'V6teUl'8 eff('('·tbv€'S.

C'A3.t jnstrnment se di8tJngne IJI&T 'le fait que ponr le report, des fmc-
t.ionB dles nombTee des élcbelee pineipůes 0I1J & eonstruit UDe éclleU&
tnmavere.ale, do.tM • ~e, rendlteaceesaibl.e a 1'kJB ďune cOtl~e
lODgitud.inaJe dula la p\R.nche, nmde lpOi3&ible ľ1ilDcUtude des mterseetlous
de 1&diagonde 'Il·.•••00 Ia ligne tIrée e4I oo1Br: toit ph y 8 iq u e m (l nt pa.r
reolooeement de 1a pointe de l'&igullle (a.iguiUe a. piquer): 80it gra pil i-
g u 6 ln e n t, &Il If:raln.chetllllt •• li&'oe tirěe 'PM' lm tn.it. eourt.; 4é- ~
maniěre on pant étabUr •• base me JlOU!' le l8port. et 1&poeIi1"bllité ti'Cló6-
ctlter toU8 le travaU décrit A ra.tde {l'one aeWe pieeo. ee qQe ~fie M
pa.rtl-cularitt\ eo oompa·rnil'Ofl a.ve.e les instruments ~XiMaOtM jU:'llU'S,
pré&ent.
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o iYýcat'ském knibOVlÚ. (kataatdlním) .
a topog~aftckfm mHenl.

Ing. Ant. Atvá. n. (rQkrallo9'lini.-- Sa.1te.)

V Ý po ě e t 'BoOU ř & dni c V' siti IV. ř. k-ont se m~todou
nejmenšlcb čtvercťL· a jen výmineěně 'Z prfim.ěrn. Stanoveni tri-
gonometri'Cky Ul'oované výšky bodu dilj& se vz,o,rcem:

V'=Do . tg a + (z + r) + (8-C), v něm!
Do = ze souřadnic vypočtená vzdá.l.enost, O(WRvená o zkres-

leni a. redukov&uá na výškový základ,
a = pcnorova.ný výškovJ· ú.he~

Z. T == jsou opravy ze zakřiveni země a. refra.ltoe,
S=výška ()ptické osy dalekohledu nad tri.gonom.et-ric.lťým

llut1élli a.
C == výška cíle na zaměořovaném si.gruíb.
Pro ÚP!nů6t uved'me ještě, w triangula čn í operát

r á. t sestává z čá8ti, jak mWeduje:
ft) nákres trig. sitě v měř. 1 :25.000, v němž' jsou zakres-

leny také hlavni vodotok,.y, jalwi i politické sprá.vní hra.nioo;
b) výpoOOktí plán ob6ahuje mizoo. 7Azuam <> upotřebeném

t~()dolitu také se'Znaml. vodorovných i výškovýclt 'SOIll.iadnie pfi-
pojoTacích bodti a dálo popis zpóoobu výpoětu nově určených
b<>d1\' • : . I •

~c) zápisníky měřen)'"Ch líhltt pro repe.tici i :skupin(}~ po--
zoroni11Í;

(1) Stanični vyrovnáni a seznam směrii po vyrovnAní s pří-
8hl;n~·1'lli úd:a.ji;

e) zápis o zajištěni má vybeslený místopis & ob6ahuje
~(ltlř:Hlnice a výšky nových bodli a v~hna da~ vzta.hujicí se
k s.tabilis.a.ci a s.ign.a.1isaci jejich;

f) oontraění výpoěty;
q) orienta.ce smhovýeh svaakťl;
h) výpoOOt trojúhe1nikfl St Slněrnikfi;
i) soufadnieov.é vyrovwW.Ít;
j) n.ákres výškové sítě a "\'Ýl)()ěty v ní.
Tis.lropiAy jsou velkého anho'V'ého formátu mimo zápmnik

mH·ť'n~;'chťihlfi, který má roz,m{'r kapesní.

C. P Otd T oh n (, měř e ni.
V potlledníeh 1,etecll zač,aJo Bvýc&rslm intensivn.ě ptaváděti

jii 'Z~t války ,,·ytčený program, kWrý má opatřiti abeim noV'Ó
knihovni JMmy .. Vydalo proto roku 1928 v~ý plm k pro-
vMetu kniho:vniho měfení, kte.rý ~ čl6nf podle poětu. kantml'o.
y 2;) '~měřovadch~ spolu souvisejicicb. prilgramd.

Z hospOO&mých diivodiii Švýe.&mko rozd'ělilo 'rieehnu pi1du,
která se m8z:anlěfoV&ti, do tň skupin, a. to podle její hodnoty
nl:-b(J významu. Dflvodlem k tomu byla. velmi odIiAná. terénní
tvátno&t & rtimé pa.rcelaěni pom-ěry v zemi. V 'kaMém .t. z.v.
jn~trllkčním území je předepeJálll Ul'Čft,ý zaJll.ěi1o.va.cí způsob a
lll'i"it:i })fe8n~t. Tak v iustrukč·IÚm územ! I, v němž ~e nA Z&a
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m~ř{ty4Di kiadou ~"Vý~é poi.ad:a.\'ky přesnosti následkem mimo-
fádně vysokých 66U poeemk.6 (hla.vnb měSta), měří se. metodou
pra.voúhlýcll souřaJlnic; dOo in&trukčnfho území ll. poiaté obce
vyk.a.zují prfIměmou hodnotu PŮd.y a zaměfurjí S'& s normální
přesoostí buď pra.voúhlými, nebo pol.álrn5-mi soU!řad'IŮe.emi, a.
konečně obce v iWJrtrukěnfm území ID s méněoonnoll půdou,
u Iůchž se nepožarl.llj.c zvláštní pfesnoeti, zaměřují se taehy-
metricky nebo měřickým. stm.em, někcW také fotogrametricky.

K podrobnému měfení dochází ai po event. scelonini &
po provedeném omeznfkoYán.ídr!ebnoetnich lmw.ic. Zaměřovací
zp6soby Jlemají proti ndim nějak.ýc-h zvlá6tnoot·t liší se někdy
,len v podorobnosteeb; Tak u.a.pf. Při m.OŤ'eIÚ d:élekJ stran "V {M}ly-
gQoové síti užívá se jif.' několik let pfae8llých dáLkoml'rú. do
polního Jláb-<.~u za.náAeji se y m4stníeh traticlt budo\'-y jen
v zWadnim pt1do~, podrobnosti a risality \-ykresLuJl se zyJáš'
v polním zápisníku a. pod.

Také předměty nlěfení jsou v celku shodné s naAinli, a,i.
na hranicesll1ŽebuiQfltí. Polní ná.kresy ~ nezvylde velkého
formátu 00 X 70 cm. Sekce 8~OlV'ého měřeni musí býti dotová.ny
nejméně čt,yfml trigonometrickými nebo polyg-onovými body.

O r ig in á 1ní plány. POOle DletQdy zaměř.ovací a instrukč-
ního území je předepsáno ta.k6 měřítkooriginálníeh t>1ánťt:

V instr. územ! I utivá se měřítek 1: 250 a 1: 500~
7' ., II 1) " " 1:250,1:500,1:1000,

1 :2000 a 1: 2500,
j :ňOO, 1: 1000, 1: 20(l()~
1 :4000 a 1:10.000.

Nej?·.a.sti.l,~iměřítka. j:wu 1 : 500 y území t 1: 1000 Y lizemí
na.l:4000v~m.

Velik06t Ooriginá.ltúch plánti, pokud nejdQ o list.y stoloV'óh.o
měfent nemá b-ýti podle předpisu ):I) pravidlem menší než
66 X 96 cm.. Co do úpravy liší se Qrig. rJ1ány v nmoh('m od
na.Bich. TNk především orientace li.stfi nemusí směřov3It! k f;.t>voru;
nejde tu snaď jen o meridiánl}vou konvergenci, odchylka. mllže
býti až i no II, 3. to protoJ poněvadž. origirui.lní plán má před~
stavovati vždy Uz.a.Vf'ell)" soubor poz.e,mků, jernUlŽ se orientace
přizpfiSůhi. Každ)T plán: se ma ukončovati podle železnic, cest,
řek, potoků anebo, nODÍ-li těch, tedy podle drlebnostních hntntc,
nebo hraní!' druhu \'zděhi.vání.

OIientace na. pláně je vyznačena šipk()u~ vlastně také
hektarovousíU při kr-tjich listu. Číslováni list1'}! zaěínál zpravidla.
v místní trati. P{}kud se detailu na OrigináhJilll pláně t}~če. je
nápadné koloroválli y()dov}~i barvami. Hranice d()~tá"'ají
barevný }J!~ asi 2 mm široký, a to: hranice poHtlcko-~práVl1í
kanninov}', hranice seltť,e žlutý, hranice: listu hnM·ý a. hranice
l€tiních po'lIemkl1 zelený.

Obydl.enébud!o.vy i zdi se pokJád:tjí, nebo jsou-li větší, jen
orÚJllují k.arwlÍ·nem., hospodářské ". neobydlenh budovy ~ po-
kládají 8Íenou pálenou, vody pruskou modři. Hranice drltibnostní--_ .._~-

~ ln!!itrukti<m fUr die V-et'll»lorkung nlld die Parzellarverme8l\ung.
Ber», 1919.
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se vytahují v ~h poměnlě velmi &ilně a to plně tufi a
bývají označovány leža.týml kifiklem; hnuůcedlrubu vzdělá.vání
se tečk.uji a hranic.e služebnostni se ěárkuji. 2e1ez.niění tělesa
se vyznačují se voomí provO«llími budova-mi a dopra.vnimi za-
řízeními

V .plánech se t.aké rozlišuje při trigonometriekých bodech
jejich řád; tak IV. řád je znaěen jednoduchým trojúhelnikem
8 tečkou, a. řádty I. až DI. tvoj~m dvc;jitým.

Celkem můleme říd o ~rigilláiníeh plánech, i kdybycllom
neměli z nich co převzíti, že j30tl velmi ik'l'ásně vypraveny, f-vláitě
)&ou bez.vadně provedeny })()stránce reprodukěně-tecbnické. Jet
toto umění .ve Svý<'-a.rslw vůbec d()rna,. Také jejich tabulka
smlU1V'ených značek: je velmi boba~ boluttií než naše. Konečně
zasJouií ,poc.hvaly i jejich V'U>ry a předlohy 13), vydané státnim
knihovním úřadem.

Pře h led n é plány. I10trebu přeh).edný~b plá.lrft, které·
tvoli s originálními plány lUJapový Orpernt knihovního měření,
VlY'VoLala tn.imQ jiné také nOOo&tOOujic.ipf6'3lDO&t dosavadní6h
topogralických pláitfi, jakož i přesvědlěeni, že '86 Vlerejn(),St, &
oviem v prvé řa4.iě také obnma, lJtátu, neobejde 1lezt no.V'bbo ropo-
grafwkého měření. Přehledný plM pak! je k .toolu dobrou
pom6clrou:.

~V'Uje se redUlkei G~ PJ,állll na m.ěřítkA> 1 : 5000
nebo 1 : 10.000 & formát 40 X 50 cm. (Ůásteěně o něml viz v r&-
cen&ina str. 60Zeměměf. VěstnJku z roku 1928.)

Zná.'rorňuje se v něm· mimo ·dl;lt&il s originálniho plánu také
vmtevnicemi tvar terénu na. základě výMcovébo měření. Terén
a př.edtn.ěty mM!e-ni,pokud lJleisoul~eny v orig. pláně, uměfí
se buď stolem ~ f~Y'.

InstN1roe () 00l6zníkování' a }Xldlrobném měření z roku 1919
o něm st&noví,h jej '\I'yhotovi technik, provádějíeí podrobné
mě~ & ·to JlO4!le.~ ~voóu. Př.islu-ý návod byl vy~
kOncem roku 1919 a .no~ pak byl opraven a d~n.ěn koncem
roku 1921.

Výlohy za· pfehielnt pLán čini pniměrně 6% c,elkového
nákladu na kTHbovni llIěření včetně O~{)vání.

D. Veden' knihov'ního měření.
Ja,ko "16 ;Věech~8tátech tvoří iv&Svýcanku

poz.embv' bih& ~rUhJtelný oředlJOldad pro právni tSULV
a jistotu v pozemkově <Ittibě. Aby si t1.dri.el!l. 5OUh1as. ·se. 'skuteě-
ným s.tavem v přirod~ přimtyká 86 Vlelmitěsně kí evidenci.

Jak jil byla W:ÍD.ěna zminka,je:s,t·véd:eni v ~tikllihov ..
ního m.ěřeni starosti kantoo,ů, jež ony koIJla.ji&"1mi bntolULl-
:Mmi nebo přiSefnYmi t:eměm~řiěi. .Je jí \'inmráD& vhcte znaěná.
péěe, 11eIboe i va Sv'ýeusk.u zkušenosti prolt4_y, 16 liyotn:f doba.
upotrebiWuosti ~'é'ho měřeni je zá.vUIá.před&viimna <llibré
evidenci. (Po~váDI - 1. •• 1",...)

ta) Triangulat.itln N. Ordnun~l llust.erbe98piele, 1912 a Zeichcnvol"-
lagen, 1920.
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Poěer. bOOin
Yarěava. Lvov

pfe<1n. <:ovič. předn. cvič.

27 19
8 8
~ 2
4 6

.12 24
19 26

3t 29
6 6
4 14

"13 21
11 12
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Počet hodin
Variava L,·ov
Vfedb. cvič. pfedn. cvič.

1)
2
4
3

Rýsováni .taeh,ni.ck/1 a od ·nav,~_..JI~. .
~lJUU.gIe: • • • • • • •. .•
H,Qr(fogie, meliara.ce ~ stavil vodní
~~:'cltá. ..•....
Eneyldopeilie inžen. sta.viteletvi a. 8t4vit.eh!t\"Í
pozemai .•.. 4

TeoJ:lie optickýcb tpfisLrojti 2
K8oIIt~ioké wbra'ZOvá.nf 4
00Di měfidiví • . o)

lIagn6tismu.s zemský . 2
Fotogrametrle ., 2 .) 2
Sta. ~~ ~ • . 1 1 1}
Eney1klope(Ue zemM:ttMvi • 4 4
Tecluridtá nauka o k8ltaBtru • 3 ~
Vědy právní . • • 9 8
N árodloii ho8podIWř&t.vi. • • •. 6 4
AgFám$. ope.raee a .agrámi pontUoo. • 4 2 ti .•
Letaú poIai:f cvJ600í z geo<lé&ie . . . • 18 tjdM 20 dni
AatrontOlDická pozot'OTá.ni. • . . • • celý sem~tr - -

Obě tyto &mly lili se dobo'll :ý·udi.1ll '(JI'Ogrametn, m&ji 8tejná. '})I~va
~ stJetjoé poeta.veni. TAkový jiMlě nenomlátný DV vyv~vá.nezdra.vé
poměry meĎ studujioe.ímd obou ~koJ. II v ooW 8pOI00nol!ltí. V poslední dabě
upt.atňtljc "" též náeor o nevytJoutekOO úqJrn.vě ll.tudii, buď úpravou pro-
gramu obou ikoi, nebo uvedením PII.~id\8aee. Vam.vl!1k.'l tikoia.. z~
<!Je tflJU ruekooo Veiev. lfu~titutu ~ válkou. měla. by pJipra.t·ovatli
i.nieojry-geodety l)lro''JWÁ08' .U1lroIDniekO-geodetlCk-é; BkOJ.a Lvovaká upra~
~ "4Ie V2.0Tq vid~ň8kóho pňpn.vovata by }nžený~-«~měměfti~epro
vedCIÚ 1LÚlpra.VU k8Jtutru. & prá.eo ~ě-oo.cbn1(fké. Souče.sně ale oZ~'vají
80 hlasy o .přetilže.ni studentA bl&,vně variavské ŘkoTy a. p~bě 7.r~du·
kom! &tndijnf lJH.'OWam c1!le ty1pQ ikol !ápadnk;b. Prof. Tfij!'. J. Piohow&ki
VIe aVlém rel&rátu. v ~,Kole Jnlym.ierów .~" ve Van!iavě SO. ~yětna
1927 zdW&zňuje ll1JWo!-t .~ specislieeee V" tIelcbnioo. V)'lChlirrJ tu. se ~l'a-
novisb., že .01& nemAle naučiti .věemn. a.Io le ěas llreený pro sh1di&
mueí vY8tačitipro nabyti d~teěn&oh vědomoetJ ze vie<.i1 ~hnýcl1
Dauk tccllil1i(~k)icb~Poukazuje na ,to, le ve&é proce.nto vieclt tJK)slucJměd
(hlavně na varš&vské šktole) fakticky nem6že dostudon.ti. (Do 1. 1. 1929
na geodetický odbor mriaVfl'k~ polytechniky ode ooe jeho dízeni VI-tou-
pilo 888 p<>fIJud13ěit 1. nicM 1lIkončiJo Rtud·i& 40. zŮ6tává ve .~kolť 160 a
z;aQeCM1Q f!.tudi.i 188. t. j. 40 %.) Př.fčin-u vidí jednaiki v t§Jlýcb UUl lp,J"iel-
nich pom?M-eeh pOVále((ll~~. kJ~snlltf úrovně stfedoěko1&1«:- připľaY~' &
jednak v pfetffftJi l)()SJu<,~,d na. vysok.{o ~kolt!. Ponkuuj" jako I1& \"~or
ua RapubUikn ~eRkof40vnll!4kou. ,kde 0lJnívněni ·d"Umllo 'temčměřičt'! mohou
nllbýti jen O801>)~S v:Y\SOkMko)s'kýmf V7AttJ1lt.'nima. 'PO a.utoriMěni zk()n~('~.

(-Podle článku rtl~.Cbojnidt·{-1lO - Ing. Pi04:ric:o~ v Prz.t>.zdadll
mierni(~7ym č. 9-11 7. 1929.) Ing.tt li u s o r j n.

Zpnvy IItet:6mi.
Rectll8e.

In~. Ad. () h ln : AJtTbni ()peraee na Moravě. S 12 obrát1.ky a. dVfflna
tahuikami. C-ena Ul Kč. 'P.ŇJ M. Ro·hrer. Bmo, Hk.'>8. (.~je<lnA.vky vytizujf
agrární úřady v Bmě.

Ve svi~ hrortufe ..AJ,!rárni OlJ')f"raee ·na Monvvě" pouka-zuje autor na
dMel.itou filt>ŽIku llgrá.rnlt-politiekýdl opatření. směřujlcioeh k ponncjloMÍ
zemědělst.ví na Moravě, ta,k zv.•. &grámi o-peracOOU•

Pojmově rozumí Um: řadu hospOOMsko-tgebilleiťýM tík~d! jejichž
úWem jebt. Mstraniti. !'dMU nedO&taitky a. ?Ava.dy v roriIrěl&nf •. \lspořá-
din.f zemMěolf1kó i lesn1 pt\dy. Jako fJtavní Df'llostmtky & zAva-ly Uvňdí
IQIIlfoou 1'OtkouRkovaoost.ll~řaky ~at-ný ~~r. me.3é výměry. ~pn.t-
nou neb v~ fádDon ]'.ii~llJ)ft()et s ve-řejnýoo ~eat atd~ akl
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Od~tr:t.níti uvetkn •.••.~rnrta.1lky a závady je6t účeie-tu ~l(}v~UÍ
Heuoli knl11.8sa(~l:\hOI:!pO<1'álllkiých pozemkt - .nejďMe~ to z ~
operaťÍ na. Mo.rav-ě -, nfJY zemědělci mol:tU na. ENé pfldě 1Í~lněi a ánten-
-ívu.é hQť.poda.~ti. aby si 7..a.jMtiti Bi1íž{~ výrobních rul1kJadt1 a zvýěením
:4dmH~ tM Z'Výšenou odml1lu za svoji t.MJkOO práci a :;tali ae koukU'J"81lClť'
~dlOJl'l1ými. doma i v ri7J1llě.

Při ~ováJ:lí 'provádí se součacgně tel ~íké ,potfeblifi me.Li.oraee
a ji!ná zaifZJCni. tak. 2.v. ~ečná. l.ařizení, s1oo~í k: lllČť'llném.u, intefl8iv~
J:ímu a vj'llOfmějiimu l~~ na ~ pozemckh., 1100 alou~í
7~1jm{un Vleřejnosti, ,l&.loomzeníneh pfeložem &blnie, 1hJoapod~třskýcll cest,
jJ.miOk~ pfik.opťl. mn6ttl, pI'OIpU8tků. výběh() pro dobytek. bl'Odlkiť'l, plavi8k,
ryt.nJěkŮ. lomů.l11iniJn'li., piMto.vi!!, sad1\. za.lo~Df neb úprava. pa~vin.
plollnA ~e &t<1.

Oředn.ě SIt.~ých ohcí je na Mora.yě do kDnee roku 1927 celkem
195; a.grá.mí úi~· ua MOIravě zd.oIa.jipři Ill)'"llějším počtu personálu 1'<Jě:ně
nanejvýA 12 obci.

KOm.1.-..~l·J!i 7.ákoo ťini z..1lmjeni :'\celoV'áni u~vJsJým od Ja.kťbosi plu-
nUniho i'ouhlasu a od dolJré vůle majitelů ptIdy; při "ypraeování osoovy
nového s.eelúvacíoo 'táMna bJ10 poona,tová;no, a.bv zah:íjeul a I"rovádlml
kom~ee 5e u:-,n:«kWo. a aby 1.J1 l1rČit.ý('h pfedpokfad1'1 prov:íd~Q S{: ~~o-
\' lini IITlN'ně ('tli ]JO\1ÍDně.

V daJši Msti brožury zmiňuje 3e a.utor o po.stupu při prováděni
koTTl&'lilli'.A'JpO'l'elInlktl.:poěín{~ ~lovllCim obvodem., I~í) kdy mt't~e, dojiti ke
!'<ťet()vl.rú, Ikdo 18 proV'ádL probÍT.& scdovaoi flzeni. tpOdle j.a,kJch prav~
(',Hi 'Zásad Bc provádí nové roWilEmi~kO. papisuje ,h~álfský vý-
znam seelováui, 7,~ zc-mMělské vyroby & koočf d"entabilitou 8ceiováalL

&mM'&; kite,rá má. rM. inlomna.tivnt a JrOPagRčni, j<: (loplněrJa
V7.<lI'anfAídost,i () Z&b.ádeniaeelovaaibo tiuni, 12 ~ůry a, ! t&bt1lkaml
Obr6tzlky znázorňují. ~ neb sltudny obcí předl a po scelo~ a
porovnávánim tOOhto lze viděti úspi!clly oos.Uené sc.eienim: 1. iě&mě
g.celené PM~ pn,videlné tVMy~, 8. útehwu sít komllJllibci,
4. upra.V'enó y & 5. ~i & &l"Olltfuvárú kataSltníini hnLnfce.
V t.a.bnllciť'.b jest uvedJena TOzptý'~oeooBi poumlul V' jednotlivých SIOVdnich
~ na. Moravě die statis.tJk.y ? roIw 1922 a pa.k &tatistii& ~enÝl'h
obd na Mfira.vě ve '!:7 soudnfeh o~ od rDku 1892 až 1927.

Ing, šen1nek.
!tooé Dan g e r: TraJté pratlque dtatpe8tage. VydaJo knihkupec-

tví Gam~ li'rěY'es 6. ~ des SMnt&·Peres., 1928. Cena. 15 fr.
Kniha. mA vefikost kBpelll1fbo- formit~ ob&ahAtjE'J 306 stra.n 8. 172

G-oráůd. Autůq" 00 v ID r.roiňuje D& poě.M:ku o tákla.dních pojmech ID<'He-
matiťJtýcbJ geomctrickýeh, tri~oo.om<'lttick~l1, vyrovnáv-aeihQ počtu,
(} iWJWlta.váeh 8(}uf&dnirovýťh, o t<l(rt)gTafiekém mapova.ní a pfiRtrOjich
uŽÍVl!W;ýeh, () sftíc'b t~niea pofygonálních li () podrobném měřeni
v území rovinném a. hwnatém.

DA.le pojedniwA (}'Válžn~"(',h ta.tirh, pásmech, tetě-Lekh a jich roda-
živosti, o měřeni úhtl a konb'oIáeh při měfenf, () ~oniom6trech a. jich
pÍ'&mof5,ti, o so~ m~i lthiov~m a. d'élllooVlém (Uiehymet."'li), o při-
strojích t.a<:bymetrických &. pracech v terénu, () vyhotovení nMrtkii li %8.-
mbtová.ní detailu, {1' praooeh kanť.eláit\kýcb. R'rafické a čf8elné poě,i.tá.ni
plooh., V)'na~nf plánt\ UliHtků plimt\ atd., děleni ploch p!"0 piinr 11pN-
vO'Vad II 1.'('ůlovs,d., děleni trojúhelníka. a ět.yřúhelnika. Nato POJednátv-á
(} nivelaci 'Ho přistrOjíM ullv&llýc,h, o nive1a.ěnicll ml"todácJl. vedeni zápiB-
nfku. () nivť'l:t.cl t1\ehymetri~ké (trigonometrické), (') Vl'Stevnicíe,h, přiěnýeh
&. podélnýcll pTofileeb.

Pa.k ná$leduje pojednáni {) tn'f"Ulíkorinf, o pomtiekAeh k mewi-
ková.ni 8. vÝlohách ~b s t-ěmito pracemi, () meznik1Wání ú!'ed-
nim (pro poi.~mky v :r.najetku 8tátl1fm). n kata.8Ú'U. 8. jehO' 7.ákooodárMvi.
o plánech 3. kaf.ú.tri1nieh opt>ritech.. pa.}{ () seelw.tnf a. jeho záJtc)J)eeh.

Na kOlJec se ?.miňu.je o uroová.ní kubatmy ~ie}l por08tfl, a. uvádí
liter&wI"U. Je! obMhuje rom!. pojednáni o ~ remě-m~fič'O Jak tech-
nirkvrh tak priVlÚeh.

. .htko (lodatck připojeny jsou fOTmlll.lá-ře nhných zápi80 o jedná-
nkh tf'<'hniťkých a právních. Potužák.

1929/89



· 1 tl i. ~t.. K 1u f n ia 'k: .,Geodezja· aitsa". Au.tor, profesor Skitlú
měřleké školy" YUŇLvi, vydi.ů v 1". 1928 náJdadtln -vta.stnim li V. Kryez·
koV8kébo .toto kompeDdil1'Dl geoW.'6ie nitAí, jel VJ'lo v bibliotéee "PJ-u.
~ladu miemiear,egď, 'Ve forD.látukva,rtovem o 1126 ~ textu,
~ 907 obraz.y a 12 t_u1k.amL K'!'Om9 l(vodou. v němi jsoa Ja"tce ua·
stÚlěny zákkdni pojem a. 'lil. nifií ge()o(}él&iea ka.rtogalie, je kniha
rozdělena 1\& 18 ěiBtí.

Oáet. ~ ",r Š E'Q b e (Hl é P ().2. n a.t k ,t" pojednává. o mdn\cll,
o vlivu 'Z83třiveni povrohu zemi na výsledk~ Iňaeru, O' rovině a oIn'azícll
(plánech). měfltdcáeh. druzfeh Pánu (ma&» a o m~ :potfebném k je-jich
vybot.ovem, dále vzájeumé ~~ ~ pravoúhlé SOUAt&vě souřadnic,
mMicJttdl mct<ldáeh a o výpočtecb. Cút druhá.. "m ě f '8 I) r d é I'k o v á",
~pi&uje-: Mabili5aICillOdt\, odchy1k}· při mMElnf délek.. vytyěovánipňmek,
pf1&troje .k měření d~ek a jim v.záJemné porovnáváni & opravy. ~jmén:l.
pti měřeni p\s1MlD &nebo lati. měfeni pásmem v rovině '.1 na. svahu
s upodebeil.fm ol()\'nice -a svahoměru, při6troje k měření IkolllŮ-C & úlohy
8poěíva.jk.i na měřeni déJek; ..;we j~ o oríen-taci obratů (pJá.nli), vznik-
lýehz miiřooí délkGvébo,a:z.imntu pografiokém 81 J:Il8.IZ1l6tiekém. m:agne-
tie.ké dekUn8JCi a. o busolách. Ůist třetí, ..m i'ř 4! '& i b u flt o 1'0 v á.". po.-
,ledDálri. () lJ)fe;mosti ve V)lmat»vAní Miumtua jMw vlivu na polohu
bodu. o měření lPOlY!t1mfl. busoklu a. vyootovew Plán6: ~ výslcdkfi
tohoto měfelú. o YO'TAIělem odchylek na body polrgoo4, dNe (Jo chybách
a Cf k-onsbrttkiei ůhlt pomoci tB.ngent. CMt ětvn;., "ú b lom i r yU. pro-
birá gontomtef4'y~ noniE', měřeni goniomeky. vybot-OVeDIf pU.n6 podle vý-
sl!tflk:A měfenoÍ gooiooJet,rem. ooyb~••• theodolity wecll typ6 a. jt1ljicb ROlI-
Mati, vady a J'tI'ktiťJkaci, dále měřeoj Uleooolitem.

01.&t pá.tá. ..,VYf"O vn'-'D i pf iUI:S:· c h po zor o v án i'" pojed-
ná-va o oehy.b3cb v~o dmbu & to jak při powrori,DieJti přímých. tak i ne-
pHmýlClh a () ~ptmobu j~jiob odstnnini. V ěútiiesté, "p ó1y g ony
u 'I. a vře n ";'t, promlouvá autor o: odeh~ délko*h '" úhlových,
výpoěteeh soufaclnie potygouovte'b bodfk ($ pfWaOy a vzory). cbyWch
ve ·V'ýpOOt.eeha o iejkh ~. poI.y~ Ved5ejl~ polygonové siti
8. o jejím vya'ov.wi:ni. a. o ~ C.t ~ ".,.t"o~etpl&eh
T t1~ n Ý ~ h () b J" a z ,o.6". liě.l: Tjpoč.ty ana.lytJclu;. gxáliclté. chyby při
-vfpoětech ploclt. planimetry vJOOll t~ 3 jej!eb tb6orii.

Cá&t 08IIIIti.. ••n ive J & e·e". obsatruje &ts1t.ě o: nivelaei všeobecně.
makei, mvfll1aěnich strojieh vied1 tF.Pá rektilikaci strojA. nivel:i&lich
bodereh a. 7.~feh; dále O I'OzUěuých Ulvel&lěnich prJ/Ceeb, t~. J)rofi-
l~ vyrovnáni uiveJa.ěnkbtahft, nivel. projektech, wstf'vllldeh a. phiIDeeb
vratJevnii!ov)~ob. \"ÝJ)()!ětu hmot pti výkOlptlť4 llive.1&ei lek a o nivelaei
pfesoé. ůá.&t děvátlí, "n ivel aí! ~ II: e om e t r i,ck á.. t ri gon o-
m e t ('ic k á a ta c b )'1 m e i r ic k á'", 2oD1iAuje se o: priDeipo tkhtoO
ni'Velad, pffNulných 8t11'O,iídJ a lpOlD6ckáeb, a o mifeDi ta.cJJymetridcém.
Cást desáta.,..,n j v e-l a (':e b a l' o m e ft Tic k ft,t', pojednáV& o: měření vý-
š~ barometrieJtých 6trojíe-h a o bvometricltýoo iMiewch..

C:ást jedénáet:i.. .•m ě ř e n i s t o I o Tf!'. popi.&uje: miff. stůl V8€-
ob&eně, . úlohy A metod)' měn-ni stolového, stolo-vou 1JrianguJacl a. mif.eni
VTstevme stolem.

Čá.st dvaná-Ctá , "Vrrovnll.ní met.odou "ejmenli~h
čtv e r c 6". je vffiována !pffitladúm a výpoňttm. zejména. rovnic no.f·
mil-nich.

Cá.&t třináctá., ..t r ia 'Il g u 1•••cen i J i i Coh f ád '6"4 'Obsahuje
k~pitoly: wnlk tri~'e jako fiOuěá&ti ·geodésie. t'rWwgul~ mi&tm A
je.. orientad .• volbu tllO.iů'b~nik6., stabilisaci hodiL stAvbu siflD'áJh: .tf viii.
měření ÚhJlÍ. ~jméDa metodou Sehreiberovoo. vy·rovnáDi ůhlt. měření
eX<"enf":O~. mifeni wk'ladea a ~ podIn!iněD6. Cút ěWnácti, ••v y.
TO V n á n f t· r i a n g u 1a e e- ·nii i íe al t,d 11". l(JOjedná.vá o: romi-
dob.. pod.ulÍDeěnýcll a normá.lníeh~ vyrovnáni .troj- a ětyřúheln1k1\ ~tu
koreW.. VJTOvnání přibližném, výpočtu sEt6. dOplnění &~ ~ !pfed.
2IIJI6'& kombinovaném, g7alickěm vyrovn4ni bodJ\ a o vyrovnáni základny.

Cást. pa.tWew.. ..p o 1Yg o() n i to; a e e41• je voo.ována: pfi'blIIJllmu a
IielDému vyrovnáni polYIlOO1\.vlivu ehy.b v mRentek úbleck & ~ut.u
Ba polygon. ()i(~tlaněni thbto t'hyb, lPolygvnl1m bmlolovjJU, připojení
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polygt;ml'J na. body trigonOOtetrlc.ké~ výlpoětu sitň 1lO1ygonáJni a bodllm
m1ovym. část Ae~áetil, "vy 1" o v n4nisi tě n ive lačn I''. po-jednává
o vyrovnáni tét~ l!J,USmetodou IJI'Ozor~Aní podminečnS'eb a nepHmýdl.

Část 86dmr~.tá.,,,m ě ř ie t v i d 61n ['\ worIIJuje ·0: m6fiekýcll
zn&cfCh v dol~ přistrojíeh PJ.:O měření délek: a. ílhlň, theodoli~ 6. Q.

jejich upotřebeních 8. vadách. Cá.st. ()@IIIIIDÍ,Ctá., ,~o br a. 'Z e n i n á. k r l", St '6
v ji n ý6h měř ftkácbu pojedná"á o; pr&~U n. kndjtku redukčnfm_
paDtogr~feeh a o jejich theOlrli. '

Látka v nMtterý'ch ěÁi&tie·b je probrána velmi podrolmě, zf'jmén.9.
v oněch, které autor povuuje za zvlášť dMeliUt (ěást 8. 14); strubně j&
probrána jen v M8tfch, které a.u.tor m takové ne~važuje (ěút 3. 11)
anebo jiebl. látka byJa. již ~á5tečntl probrálla na. Jiném mi8t~ (Mst 16-
a 8. 9 & 8).

Značný dkaa klade autor na tboodoUty mncro9kqxcké novějll'ífch
typ6 (Bnlithaupt, Wild},na stavbu vMi (ěástl 18) a n;& měření d~.
M3fiekou fotogr&fii autor v1lbec>,vypustil. Pravděpodobně učinil to z té
'Pfiěiny.• že 'bndovňni fotogra.metrie je dosud na p<l8tupu a uvedeni jen
&truěn&ho výtahn nikterak. by nf!Od,povidalo "Yýwamu, který má v prc1:ri.

l..átku ěerpá. pfevMně 'Z odborné literatury cizl zejméDl, německé
(Ha.rtne.r-Dolež&l, JOI'd&n) a jen velmi málo 70 Ut-em(ury domáeJ. polské..
Kniha. je !P$Ul& slohem 1ehkýJn Cl je velmi pěkn~ V'VIhavcna. a obohaoona
mnoha ol>1ůJt-ový.mi pfi}obamt. •

VydMou publikaci autot' obotultAI odbornou YtenLturnpolskou
o cemaou ~6cltu, kt&ré dOSoUd poetridll~ 8. ~ zs.jistA p]nDU měrou.
uspok.ojí aiudentetvo i ~y. Ing. Č io g r o š.

Df'. K. H. Brunnelr: W.uupn derVogel&ebau. V,ml CaBwt}Y~
y.1mC.hen.

Symbersa. ndicb livotnieha ktůfumi,eh pnw-l vyžaduje si ce)kovýcll
přebl-ed'ň tobo, eo nás taIlci těNlě epoojuJe ~ fJlVi)tem, 00 s námi povstalo
a 00 má nú ~Ri. (]}á:e proto velkou pni.<'J1pf:i -Zřfzelli perspektJ.vnf
m8lPr RakOlU8ka SehwC'i f(ltem., jemu! Dr. Dnmne:r postavU ve !!vé
kn.iI.e d~tojnt pomník, uváděla wo-ve-ň nové metody wdoud 'k tanuf
cli.

Dr. Bntnn&, klterý ~ na videňaké teclhnie.e g p e e ie 1n í
~.1itaá~z~lky'Z vvstavby měst. U\"4.d.i ve s.vé biize na. 170 Alkvělýclh
~ snJmk11,doprovhenýeb za.jimavým textem v OEtlDIÍ. k lilpitcl áeh ,
Dovede vzbledool k eelo&tlAJtmmu ~f8kémU A PO(',iálněpolitlc-
kému Jdedisku $tUW'ri1Ji ~ St věe~~ :p:oda)liD~y ro.zvoje města.. St Z6'
sllluku neir6znějMeh otaet. mňiti...Výetednme, 1J}oužki za. pOOkllad vědec-
kého stodIa m.ě8t & st&velmí pobltitk} ••

Pomatek, le dotJri, mapa. úwmj~ měst& a. kraje Í"'l't Ilf'lttlytným.
podkladem pro k8:id.é d.w iWofeni. jest nejen staJrý, Jde téli jasný, L e-
teek~ s.n lmk Y.•.VQté za ~itýdl pfedpokhd'li, pol!lkytnoo. nejen nej-
rycll1ej~ ale tót nerrěmějii obru Ú2emÍ. Vzri5tajk.im nUvámm lt>terkýoh
BDimkt\ pro tedtflidké podDikálni se ncjiéptJ ocenila. -prftkoptVil'lkA p.n\ce
zernilel1éoho ScheimpRup..

Z mnoiBtw kria&jclr obrwdl je t()l IZVlI\itě ~nimf'lk na. &t,r. t 15.
z něho! i& patmo, ja.k výbot'nfm :pod·ocladem jsou let{'~ké
fo t og•.a f ic po BtuiIa lkJo.munik~,i a rozvoje mě9t. Jak lJI"0jektnnt,
tak ~~ v:rWiz nich mnohé pouOOni., 6 ~;je i s laikem k pře-
8V'~ že Ilelze kdovat m8to náhodně, a že jehozd!áiMlý I'M\'oj ta-
ruěuji ~ d~'nébo Atudia. výl!ltR.vby mk ,a v!ech 8titvajlcfob
okolDo&ii. TMo ~ vyladuje vMk úěut tectm.itymodemJ ft. v6-
deok&o~ kwé. V'6 Itpojeflí Be zákOlDOdámou JOOcl. a.nnr))f &e přip,pět.t
k J.ep1ĎDi1 byt! tiHtva.

To we zd~razJ1ujetato :pěknň.knib& a jMt li .pt"OtlO pfátbi jf>j1ho-
největiij.\o ~ni & popularis&oo. Spo.

N(}Jlé knih,.
ZetDědl:IfIkoteel.ulk*, a vod0bG8~ anao&t ne Moravě 192fl..

Vyda1 ~0I'IIbi 8"mlZP'O }fOl'8.vta.. Brno. 198ft
L. B a 16 e r: E~Df8hrulur ln dle KatteBIebre. lktth. ph)1J. 8Ilbl:.

No 81. B. G. Teubnet". f. m. 1'80.
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H. B. L f1b 8 e n: Lehrb8cll cler 8na1ytiaebeD Geo8Ie1rle. 17. Auflage
~-OD Prof. Dr. Donadl. Veda« F.~tart Ť. m. 6'50.

Dr. ltf. li li b a u e r: Gruaddle der lieodi_ IIIIt A1IIJleleb8reeh ..
DUDa. 2. AutlJage. B. G. TeubnM, f. m.. 17'-.

W. J( i t tel 11o 1~ 6 r ~Alpealllll. l!}t Jolicget'aufuahmen. OmU Ftllli-
VerJagZtiriOh. ..

. Ott.o B fln·z: Stl4tehauu...Lallllespl •••Ull.. Cad. HeyJQIaD~V"1"-
1&g, l:Jedtn. t. m. {)'-.

. Dlp!. Ing. H. G run e r: Der AerokartOlfaPb aaeJa, Dr. Hu~rr.
VM'll&g WittW8", ř. m. 2'50.

C. Roh J 6~ er~ StIl•••••• u•••t und Bebauunpplan. Verla~ Witt·
wer,Stuttpt, ř. Rl. 8'-.

Joh. Kr e e h: Gna"~Jt fir da&deutsehe RekII. Vyd&'
K. Pannier ("Recl&iu~):·LipekQl928."86 atr&n~ cena t. m. O·M.

o Gebibnaordau1I2 der vere.ldeter Lu.t •••• er vml 1. Ctilober 19PJl.
BorEn 1928. Vy,llal J~ Spdn••.. Ceoaf. !DL C'r8O.

Odbórtre poJ'tlndnl " ttl$Opi8Uh.
Zpr4vy velet_ elaibyteebalc:k4. C. S. V~a min~a fiDa.nci

2é dne 28. proai.nee .1'., ě. 206.8th 7.. & •.••••o ~ "laati,měf. úl"
pokud jda o obnovováof porz.aukOlVubo lkataMn, bti. 'pÁCe veeňovaci
a vtřilfowei nebo a.ut.entifilkaěoi. - C. ú. Vybláik& mini&tentva .,.,ve(H.
noeLi ~ dne 20. :proAince 1928, ě.m aSI>. Ze & n ... ~ se ~ měř.
Dfadu hlav. mě&ta Pahy Op-AVltěni podle i 51, odM. 2. nového «iI.t. zá-
kcma.. - Cts. 6. :YGťAZ nejvyě. 8lP'I".Ía,'1Úho soudu ~ dne 26. }j.~
1928, ě. 15.41611927. PoIic&jni tit'e8toi práV'{) - stavební řád, pro Ceehy
(venkov). - B!lidb ~Hcka (Dr. A. Semel"áld). - Ů. 7. Dr. A. S c-
m e rad: Nov.é ~oV8lCi kNIiUkIo a seěftaci pIoiné bntit.ko.

Tedla'cký o1ID1'. O. S. OIáDky ět.. inien.ý:n\ &ta:vebnfch. sepeaný<'h
dia ~0I0ti JJabytýdl v ~~ - ~ presidenta. ·HQOVéJ'8,. - C. 5.
YnA\.V ft '" e I Ý : Lea ~ei •••• mi&t.. - Ů. ~ Ing. )(118 iU in: Ref6rát
o pojedln::im Ing. B. Dabrov8kiho: Desetiletíbtutru daně))()ozemkov"
v Pol8lku.

Joumal •• Géotnttreaet Experta p•••• s. Ů. 100. B a.rot: LC'
théodolite univerAe1 WM. Ba g g-e T: L'instrnction des géom0tres en
SuCdcz. - 101. PoiIo'aěov6ní ě1&nku Ba.rotova z ě. 100.

MitteUuPJI des R D. J.. C. S. Dr. L n I; 'C b n e r ~ t'be·r Berst-t'J ••.••'g
und Vel'Wendung von LuHbiJdl(llanen (Y č. 4 ~ .•).

TQd8ebrIft voor Kaduler ea Landmeetkllnde. ú".nor t929. E is e n-
~ •• : Vj1pM\ef llou.řadme, v .l"OOgr..tfi('l~ projekci. - 1;pnh-a O' Č':nuoMi
komi8& FO měřeni Ftupňnvá a pfe800u nive1:a('j 74 r. 1927. - I'oznámky
k'6 tka.ta&tIráJnimu zá.kOllU. .

MunmlUari8, 1~ ""'r. 241-M9. nr. S &i1" v i: '8t'itrA~ ZUJr ~nnt-
ltIis dlel' H~i1ung (~ lX t41'bnl$).

Bil."DI!8.ua~ UDd Luhhll4.-ea. Č. 1. ~' Seb'n & id p. r: Die
Aeropbolt()t!"I!lD'lInetriP. 101 Dierw.tp. der R<'hwei-lJer T.M1deBvennttMUIlI'
(.. 1 t.albuJkou). H u ~pH oSh o ff: Neu.e Aufn~- Mld AU'8\Vertegeril.t.c
ffir kolooi1Jtopogt'apbi&cble' Aufgabe'll. Ing. Asoh,enbl'e.nner: NeuA
GelrJ1te UDd Met-boden fúr die ~ammetried:te Er8clIlíeBun~ U~-
fol"8Chter Gebiete. Podto :před!lUí.iky prof. O a IJ8.i n' iba: Aerophotqrram·
metn'ie in J taJ~. Ing. Ue l' 1a e h: BeS('\halfuag vou OOtzel1l"l1.nrg'8U1lWr-
lagen. Dr. E w a 1d: LelH'en a-u,sder Luf1bVd&ussi8Uung dIer ILA 1928.

OeteJ1l~ Zeltlcbrlft fIr VennellUn.pWe&ea. C. 1. Roh .•.t' r: Die
'ft\(.Jmerjeebo Auswertung trigonometrlseber B611enmeSlMlIJg&ll (s 1 ta,..
bullrou).

Zeltlelldft I.r Vern-.......... C.4. S('.hm ehl: Au~eieh-
nete konju~ert.e Kunremltrtze auf dpm Geoid. A.. E g.cTell': V~
006l' bedin~e Augg1eteh'Un~ vou H6b~en? (kODť:Ir. v ě.6). G A·
d e (',ke: Die :nuTbM~g in J3a.yftn. - C. 5. T bilo: O••. Sohrei-
ber. G u r ii t t,: Der Ro~Clpunlkt,. E g g ~ r ,t: T&«1IIlg der 4e1tteeben
~ far Photol!T8mmstl'ie. T ho m a ft: D)e Kleinplnelie:nqr in
•••• D8•• hland. - V srpnll se lrooá v n.rmstedtu ~ t.omad&
tlpDlku ,J)eut8l"b81' VEftÍ'l\ M:r Venn~ungBWeMn'\ ~ '" iiroe.e· '1a1tl-
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ŽMcJu výetavou. - Ů. 6. Ent.hUlmtg eSner GedeJ61talel rDr O. ScJJreibet"
in Stobena.u A. Weser am 17. FebnlU' 1929. Ma r t in: Dle Ve.rteilung
VOD KO&ten ~iscber Strah auldie Anlieger. R o" I &d il r: Zut'
Wekerberatun:g des Stldt~g,.E-.J:t1Vurfes im preu8iBclwYt Laad·
ta.g. - C. 7. Se h 11m an n: Ober G&1riebtalbestilmm.nng und Fehler·
quBdrat&umme W ~ )(•.• ~. L tld e m:l. n ft: ErgebniMe
eiOO1' Unt8rBUehung de.r &Uf lnV3ll'haDd ~ T6ilung ~ Prof.
OJ'. Dieperink bei 2 Nivell~ S Co ho pf: Dia Oemeindemwkung
und i-m:l' Greme. li (t if it z: ZlU' F..intllfleIltmg Qle.r V~idi.gung voo LUld-
m~cm..

AJl,....me Verme5lunpNaellrlebten. C. 6. Koppmair: ?i Rdi r-
triRngnUorung (pok.r&ě. v Č. 10. 11. kooee v ě. 12). ft'outlmní JM)řad
meziná:rndnfbo~~ho sjezdu 1980'v Oorychu a Bomu. - C. 7.
R a b·l ~: (K.oord:nateoelufarmUDIt' bei mdllf' ůe ~_ idendUeben Pu:uk.ten.
Her r m a n n: Geeehlkbte der Vet'II1e88URg ~ Od~6. - C. 9.
Lip s: Gedenkf.eier fflT Dr. phi1. h. tC. Sohreiber. - Ů. 10. Z ti .i e h: ••
traebtungen za den neuen 1JI"8Il8. PrtifungabeP.timmUIDpD· und ZD der
PromotionsoMnUJlg der Laildwirt8ehaltlieheo HoeheOOule Boon. - C. 11.
R ,j li', oh t e r: lfetOOda der Bd1oe1en Verweodug <1Ie& Luftbi1dfti... ata.
C. 13. L Q dem a n n: Em ldeiDes B~e.chymeter (konec. v ě. 14),
S 13 \\"ik: FOI't'Jtvermeseung mittfM Luftbild. - C. 14.Die Ebnmg des
Generaae 8cl:II'eib6r &II} 11. Fet.tar 19219.

ScbweIJ. ZeItedwlft fIr Vf'.1I8...... C. S. Ber c h tG J d :
Der WUd..Autograph. l~hof: Die ~ ~).

zettscklft Iir llIItnaaIeatlllkwld.. 1928. C. 12. L DB'"h on oe r: ZUt'
PIi1fung eines· TJttotogra.mme.ter&. - 1929. C. 1. W ~ r k me i8 t e r: Der
Autotub~ von. ~ileydfJ. - "e. &. .Ae!k: tJ rl: VeNUdJ8-
m8(1J';lLllIg'eD mitl dem 8~Ulnerenden Imtul2llleaeer Voo DolbanU-
~iI. G!'uber: Prf1fungdesneucm Zci8-Ni~iaMrumeoteB: n. Ha-
m lIL II 11: 1J.a5 Wmke1.'plrisma.. Sponer.

The louth Bhlcan Survey JouraaJ. leden 1929. Ke. B e a n: O ozá,-
kJadne 8aHsbury v .Tituí Rhodee:.i. Lei po 1d t: O výchoVě jihoolriekýcb
zenli'mMičd,

Zpnvy spolkov.f.
Zpr'vll ovýborov' 8dl6zi Spolku &. 'HIŇIŇftě'Q. konané dne 20.

blczna 1929. Přečten a. Roebválen ptotoitol ~ B<l-hlb..e. . • •
K.. d~.. u. proto ~"ka. ,sděluje Ing. ~pa., le .Jednota. OIVlln.iOO

g'8omet4'6 ~~ připa Klubu. mě&tl8kýeh goometr6 přímo -klubu.
Za delegáty do pfipra.vn6ho \'ýbom pro UJ:d.&vt."OÍ 8var.u ~ého
nanhujf 8&. .pmza.t.im. . .: prof,. ~kl, Ing, PáJ1~. ititpt. tng. J.•U:káiek,
Zit Klub ~ýcll.~ bude kooptlovlÚllng. Pum, Spc:je&děs. zert:ně.
mMtčťi vyzve pieeDll1i J:ed\D.otu civ. ~0IDeJIlrfi a Spolek krlenýrd státní
měřtčské 9luibf, &by zvolili 'PO treeh .t.updtil. InK •. St\ra Udá.taby
J.ng. Páfeniěek vykQa:l P9df.0bně Výdaje u. Ze1něměliěský věBfu.ic!, & 8Iby
tent() ~"ýkaz by! dodán 5poDw inletnýrň. 8WO[ měfičskk. s1.u4fJyk rukám
Ing. Guldána.. '

Z Jednoty &. fII. aut•. civ.•. eoaaetri y PraZe. Jednota konala
XXT. ,ř.Mnou VUlOlL ritni v Brně, v neděli drJe 7. dubna t. r. Při za.há-
jen'i IKh"ke k.onstatov1iW kol pfOOgeda. Ing. Ftil'lPt ~ě slaIlou účast
.zvlá~t6 morAi~ýOO ěJen6, IklWi ·svou nepřítomnosti vla8tn1 projevili mraJý
mjem o ottzky l'tavoviké.

P1'MneMGé Y(JllWy tunkcioo:i.i1i J~oty. (předHdy. ajeOaatele).
ftChriI.eny .~:Zpáva Jl(tiad!ni '& 'J,pr8.va rev:ieod \lM( - pro
nepiftomnaet kolegy ~ -, byla odJoIePIL ava.h1ou flICoht.zi byl
7.PnoI!loon&\pra~ vý~, aby zařiďli d&1ií..PJOseb-~ 9Jl~L qtnLV

tleferti. 'za ~,.. ~l koI.Prokt.p8k. 'Za Jtoravu kol Ja.oči
a kol. Faltue a •• tlo~() kel. TaW.

V jedDoUhteh reforiteeh pojednáno byjr) velice obsáhle O iíin.•
Dosti ndf J&dootr· v uplynulém 1'Oce. Zv~ d~ ~vy byly po-
c1á.ny n námu 'fIádfLiho nafi7.ení lm l1t&t. ~ O ·m\vr.bu na nove1iNrei
vládniho rra.filenl ě. 148 oz r. 1922 o(){)rá.Wlěnýeb'ZelDlěJněf~ích na 810.•
vePEk14 o _Vrbu dbua o civ. menýrich, o -onni stuclia a. studijnkA
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ZilkOl\)' a naffHnL
z něJneeké vys0k6 ikoly teebDlck6 v Bnli. JCIJlli.9tr .ikol&tvi a. ná-

rodní O&vM.y jmanOVlllJ pl'O funkěnt obdoliii 1__ 1998 ěleIly tJt~i
JtomaBepro n. ~i doouěku lZ&m~ébo iD!~vi, a. to: Prof. Dr.
J. L «) ·sc h n tA r & -pfed8ed:~ vrch. les. radu Ing. A.nt. Jet! in lit.. mJ6to-r::'d'8edOO; dti:le -prof. Dr. W. H e t nT ic ha., "VI'Ch. z.etlIll.lik.ého měf. radu.

• R. F.1' eu d e ti. o a vládního radu JUDr. H. Fu c h se.
Kredukei ka1astdhúeh ftlifiekýeb 1ifad'l'L 1Jprávu UWfejněu01.l pod

tímto 'IMliAvim v ~edDfm ~*7t..::t. . :vujeme v tem mnyshl. ~,
v iBdku tietlm m 1J1ovem :vý1"a.z třeba . 'ti ilo-vo '7.T'uieny. l.,Místo
Jarosla-me ~o vyWfClO ~ J ..) -

V ~ ;Se podle dfJovanh 'Vládního naňz.eni Z1'UiuJe 16 kaJt.a,-
8tlnUnieb- mifi~ ifadi & tJ&: v HonId'~~ Hofidcb, .1lclwvě
Hradiiíti. Něm. JahIan~m, N~l'Ce. Pod~h, Kattině. 7.ilkově,
Krét Vmoh1'adieOO. S1l1feiioi'lt. S8rnfledl, SobBeI •.v.i, Stod!a. Tep1ieiťb-
Sa.1wvě, Týn~ IL Vit. a Vam8dlodu.

Ve .S4e2l8ku !JB 'bruiujf Ik&t.,mM. úřady ev .AtbrecfJticilil, Bobllwi ně
a J&blunkově & a.rehiv nDP ~tr. v Opa,YěI.

Na Slovelll!!lku &e ruii uůův map katuta-. v Koi!c.ieh.
Nynaěpi *v katam. měř. úfad'& má: tedy býti:
a) v z-emi ůeM:ě 84. b) v Z0JIŮ lIool.V'.1!Ikol!lez8ké 47, c) v zemi Slo--

venttkó S~ 3. d) ty umi Podkarpu.t~ 10, eelkem 179.

OpravIt. Y ělAnku ~po·č ft a ci st \' o jd' v ěk 8. na str. -ID.!
řádelk -no shcrn má Máti míeto obru. 2., sprá.vně obra.z 3. V čisle 4. mA
býti čislování tJbralZCi 7. a 8. z 8 m ~n ě n o. Dále v článku O tvyear&kem
knihoynim a topogralkkém- měfeci na. &tt'. 60. fIkIek 4. zdola třeba čím
místo zásady 8právně ,.zándyu.

Provohbú ku 1Dif. koml8af6ID.
Ktel)~ z kolegd měř. komis.a.ř1'i (&. neb něm. národnosti)

katastrálních měř. úfadt\ na Mor&~ě, změnil by totbž 81už~bllí
místo v čechách, sděl smji adresu dio administraee Z. V. během
14 dnd.

Za NC1&Itei lodpo.iti Iq. Joa.• &IWuI. - TfII1&e. l'oImdo ., Bral.
NakladatelI Spolek ~lo'9_.~ Rma~tN!A .• 1"•.•.•••
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