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Na fotografické objektivy se kladou často protichůdné požadavky. Také snaha
po zobrazení území o větší ploše na fotografickém snímku leteckém vede konstruk-
téry k sestrojování objektivů s velk)'m zorným úhlem. Důvodem k tomu. jest
hospodárnost, neboť se v daném případě vystačí s menším počtem snímků a kromě
toho se získá při fotografování delšího časového intervalu mezi exposicemi.

Sir'okoúhlé objektivy nelze však posuzovati jen s hlediska hospodárného, nybrž
.také s hlediska správného geometrického zobrazování. Poněvadž optické zobrazo-
vání jeví určité úchylky od geometrického zobrazování, jest třeba hledati odůvod-
nění úchylek ve fysikální optice. U objektivů jest třeba rozlišovati vlastní konstruk-
tivní vady a úchylky, jež jsou mezi fysikálním šířením světla a jeho geometric-
kým pojetím.

Všechny výrobní vady a řečené úchylky mají při fotografování svůj vliv na
prokreslení snímku a jeho skreslení. Není úkolem tohoto pojednání probírati ~dy
-objektivů a zmíněné úchylky, neboť tyto jsou uvedeny v každé učebnici optiky.
V tomto pojednání jde jen o studium vlastností snímků získaných širokoúhlými
Dbjektivy a o zjištění, které snímky se hodí pro fotogrametrické (vyměřovací) účely
a které nikoli, i když takové snímky budí nejlepší dojem. f

K objasnění mějme na mysli fotografickou leteckou komoru s objektivem,
jehož zorný úhel jest dán jako trojúhelník se základnou i výškou rovnou ohniskové
vzdálenosti j. Zorný úhel tohoto širvkozorného objektivu se rovná asi 53 o 1). Foto-
grafický snímek se vytvoří v ohniskové rovině kolmé k optické ose. K vytvoření
ostrého obrazu jest t~eba fotografovati v takové výši, aby rozdíl mezi obrazovou
a ohniskovou dálkou byl zanedbatelný. Tvar snímku jest obecně volen jako obdél-
níkový o 0'9 f pro delší a 0·6 f 'pro kratší stranu nebo 0·85 f pro čtvercový tvar.
Tohoto pravidla však nelze použíti všeobecně, n)'brž jen pro objektivy s menší
()hniskovou dálkou. Užívané tvary sníl1lků jsou 10 X 15, 13 X 18, 18 X 24, 12 X 12,
13 X 13, 18 X 18 a v poslední době používá firma Zeiss také tvaru 30 X 30, kde
udané rozměry jsou v centimetrech. Volil-li by se tvar podle shora uvedeného pra-
vidla a závisle na ohniskové dálce, pak' fotografická deska skleněná o větších roz-
měrech je vystavena nebezpečí prohnutí svou vlastní vahou a snímek na filmu
větších rozměrů by mohl býti zborcen nebo během fotografování by nepřilnul po
~elé ploše ke skleněné desce. Tím jsme prakticky omezeni na rozměr snímků do
18 X 24 nebo 18 X 18 cm, kde oba tvary vyhovují objektivu o f= 0'30 m.

Každý objektiv musí býti opatřen uzávěrkou s udáním doby exposice, která
má být _také zastavitelna a dodržena. Při plném otvoru uzávěrky projde objektivem
množství s~ětla, které se vyjádří vzorcem m = Po toe a se zřením na otevírání a

t) V posled~době vyrobila fa. Zeiss širokoúhlý objektiv zvaný Topogon, který má zorný
úhel 105g =94'5°. Jeho světelnost je 1 : 6'3. Vyrábí se o.f 10 cm pro snímky 18 X 18 cm a o f = 20 cm
pro snímky 30 X 30 cm.
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kde P je plocha otvoru uzávěrky v jednotlivých fázích exposice, t je exposice (od
počátku o do konce e). Svazek paprsků šikmo k optické ose dopadající pod úhlem
')' bude mít množství světla se zřetelem k činnosti uzávěrky

t.

m' = cos')'IPdt .\m cos')' •
.-
Q

Pro .další úvahu pokládejme všechny světelné paprsky
procházející objektivem, o stejné světelné intensitě. Foto-
grafický snímek budiž svislý (se svislou optickou osou) a
představuj nám obraz rovinného a vodorovného území.
Svazek paprsků rovnoběžných s optickou osou vytvoří na.
snímku obra-zv hlavnim snímkovémbodu. Každý jiný svazek
paprsků je šikmý k optické ose 'a vytvoří obraz bodu mimo.
,hlavní bod. (Obr. 1.) MnoUtví světla šikmo dopadajících
paprsků ubývá s kosinem úhlu dopadu ')' a tím intensita
osvětlení bodů mimo hlavní bod snímkový bude ubývati
směrem k okraji snímků.

Pro jednoduchost označme intensitu osvětleni hlavniho
bodu Jh =1Lx. Dráha paprsku mimo optickou osu ze zad..'
ního hlavního bodu objektivu na rovinu snímku jest však
delší. Ve směru optické osy by měly intensity vztah:

Ih: In = d,,2: d/',
kde dn jest dráha paprsku. Tím dostaneme výraz:

I _ Ihdlo2

,,- dn~ .

, Pro bod mImo optickou osu jest třeba hořejší výraz násobiti ještě cos ')',
, Ihdh

2

ln=-d" cos')'.
. "

i, v·.··,".. a,
"7 7 \ .l I!

: \,,;,\ ~
j \ \ '

// ! \"\ \ ;i / ,.: " I
i I I: \"-;.-. -i- 1-'---

Obr. I.

Tento výraz znamená intensitu osvětlení v rovině kolmé na smět paprsku.
Tato rovina svírá však podle obr. 1. s rovinou snímku úhel')' a tím

I" - Ihdh
2

2
n- d,,2 CGS ')'.

d,,=~cos ')'
a dosazením do předešlé rovnice dostaneme

··I,,_Ih(Jh2 4 _T I
" - d

h
2 cos ')'-.Lh cos ')'.

-.. ~~910žíme-li
pak

_Btido:\l tudíž
tvořiti soustředné

ti Ih=lLx,
""{,,"= cos4 rLx.

spojnice bodů se stejnou intensitóu osvětlení na svislém snímku
kruhy se středem v hlavním snímkovém ·bodu. Vypočítáme-li
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podle posledního výrazu intensitu osvětlení pro svislý snímek o rozměrech 24 X 24 cm
a f- 12 cm, dostaneme tyto číselné údaje:

Vzdálenost od hlavního
bodu snímkového r

Odpovídající úhel r
rtgr----I

.
Zobrazíme-li tyto hodnoty graficky

tak, že na jednu osu, jdoucí hlavním
bodem snímku, naneseme vzdálenosti od
hlavního bodu a v jejich bodech vztyčíme
kolmice, na něž naneseme shora vypoč"
tenou intensitu osvětlení, dostaneme obraz
s grafickým průběhem změny v intensitě.
(Obr. 2.) Z obrazu je patrno, čím delší
bude ohnisková dálka, tím menší úhel do-
staneme pro danou vzdálenost r na snímku
a tím bude změna v intensitě osvětlení
probíhati povlovněji. Prokreslení snímků
na okraji bude se málo lišit od prokreslení ve středu snímku. S tohoto hlediska
vyhovuje tudíž lépe fotografická komora s delší ohniskovou dálkou, čili s foto-
grafickým objektivem úzkoúhlým.

Ve fotografovaném území nevysilají všechny body světelné paprsky o stejné
intensitě. Jejich geometrické' dráhy nejsou stejné a cestou na své intensitě ztráeejí
nepřímo úměrně dvojmoci jejich dráhy. Tím dochází k částečnému vyrovnávání
světel a stínů a snímek neposkytuje v celém rozsahu dosti podrobností. Tento
zjev je patrný zvláště na snímcích pořízených objektivy širokoúhlými a na snímcích
šikmých, kde obrazy vzdálenějších_předmětů jsou podexponovány. V takovém pří-
padě nezbývá pro fotogrametra, než zužitkovati jen část prokreslenou a podexpono-
vané části vyloučiti, čím hospodárnost širokoúhlých objektivů jest spornou.

Dosud jsme v našem případě uvažovali přesné geometrické zobrazování objek-
tivy. Jak zpředu bylo uvedeno, objektivy mají své vady a oproti geometrickému
šíření světla vykazují určité úchylky zaviněné fysikálním jeho šířením. Některé
z těchto úchylek se dají korigovati nebo aspoň omeziti na menší míru. Nelze však
odstraniti všechny úchylky, neboť odstraněním jedné zvětšíme druhou. Je proto
nutno předem stanoviti, pro jaký účel má býti objektiv použit, které vady lze za-
nedbávati nebo je zmírniti nebo odstraniti. Tak ku př. odstraněním vady sférické
zvětšíme astigmat,~mus a naopak.

Pro fotografický-.,pjektiv je důležita sinusová nebo Abbeova podmínka. Od-
povídá-Ii bodu na optické ose v předmětovém prostoru opět bod na optické ose
v obrazovém prostoru, jest splněna Eulerova podmínka a objektiv se považuje
v tomto směru za korigovaný. Avšak pro body mimo optickou osu není korigován.

o
1
2
3
4
5
6
7 '
8
9
10
11
12

0° 00'
4 46
9 28
14 02
18 26
22 37
26 34
30 15
33 41
36 52
39 48
42 30
45 00

1'09009
0'986 23
0'946 62
0'890 96
0'81002
0'726 O!J
O'63fl 95
0'556 84
0'479 51
0'409 66
0'348 49
0'295 48
0'25000

Změna v intensitě osvětlení svislého snímku
24 X 24 cm, 1=12 cm.
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V tomto případě se kolmý element k optické ose nezobrazí ostře a.kolmo k optické
ose. Poněvadž zvětšení obrazu ruzných zon kolmého elementu mUže býti různé,
zobrazí se týž bod mimo optickou osu vícekráte, obrazy se budou navzájem pře-
krývati a celkový obraz bude nejasný. Takto se zobrazí bod mimo optickou osu
jako málo zaostřená úsečka. Má-li se bod mimo optickou osu zobraziti opět jako
bod, tudíž bez úchylky, tu se zřením ke stejnosti optických drah zobrazovacích
paprsku byla odvozena sinusová podmínka

n sin u dy = n' sin u' dy'

dt/ n sin u 'v ,-d' = (J= ,. ,= stálá hodnota lateralního zvětsemy n sm u
ve směru kolmém k optické ose, kde n a n' jsou absolutní indexy lomů prostředí
předmětového a obrazového, dy a dy' je délka kolmého elementu a jeho obrazu,
u a u' jsou úhly sklonu šdružených paprsků k optické ose. Je-li tato podmínka
splněna, pak se bod mimo optickou osu zobrazí opět jako bod.

Pbdobně žádáme, aby se bez úchylky zobrazil délkový element na optické
ose. To se stane, je~li splněna podmínka Herschelova

. u
nS\ll2

--.-,=(J.
,. u

n sm 2

Naproti tomu, má-li -se zobraziti prostorový element kolineárně, musí býti
splněna podmínka Lagrange-Helmholtzova

ntgu dy'
n'tgu,=(J= dy'

I
Tyto tři podmínky ukazují, jak si navzájem odporují. Jedině tenkráte, když

u= u', dostaneme (J =!!, a považujeme-li optické prostředí na obou stranách za
n

stejné, pak n = n' a (J= 1. Takový objektiv nám zobrazuje předmět ve stejné
velikosti, ale v jiném místě.

Kromě uvedených podmínek je nutno zdůrazniti ortoskopii, čili, aby zvětšení
v obraze nebylo závislé na vzdálenosti od osy a bylo stálé. V tomto případě jest
třeba počítati s umístěním clonky a s jejími obrazy, z nichž nás zajímají dva a
to vstupní a výstupní pupila. Paprsek směřující z bodu mimo optickou osu protíná
ji v průsečíku s rovinou vstupní pupily pod úhlem u a podobně jeho obraz pod
úhlem u'. Prumět paprsku na optické ose v prostoru předmětovém nazveme d a
délku jeho obrazu d'. Pak

d'tgtť ~ (J - y'
dtgii- - ý'

kde y' a y jsou vzdálenosti bodu a jeho obrazu od optické osy. Poněvadž obrazy
clonky, získané optickými systémy, jsou zatíženy sférickou vadou, tu pro ruzné
úhly u a u' v sousedství vstupní a výstupní pupily nejsou d a d' stejné, takže
není splněna podmínka Airyho

tg u'--=stálé.
tgu

Považujeme-li středy pupil za aplanatické body, pro které platí sinusová
podmínka

si.nu' = stálé
sm u '

pak nelze v našem případě :qtluviti o ortoskopii. Pro u> u', čili, klesá-li zvětšeni
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s rostouci vzdálenosti od optické osy, je obrazem přímky, neprotínající osu, část
elipsy a dostáváme tak sudovité skreslení. Pro u< u', čili, roste-li zvětšení se
vzdáleností od osy, jest obrazem této přímky hyperbolický oblouk (poduškovité
skreslení). Pouze pro u= u' nebo tg u tg u' jest konvergenční poměr zachován.
Hraje proto umístění clonky v .objektivu důležitou úlohu. U velmi tenké čočky
docílíme ortoskopie umistěnim clonky těsně u' samé čočky.

Aniž by bylo třeba přihlížeti k ostatním vadám objektivu, vidíme, že také
s tohoto hlediska bude vyhovovati pouze úzkoúhlý objektiv, kde pro menší zorný
úhel jsou současně jak sinusová tak ostatni podminky dostatečně splněny.

Jinak není splněna buď sinusová podmínka, obraz k okraji snímku se stává
nejasným, nebo není splněna ortoskopie, a laterální zvětšení se nám směrem od
optické osy měni.

Možno proto širokoúhlé objektivy doporučiti všude tam, kde nejde o zpraco-
vání snímku ve velkých měřítkách nebo tam, kde se tyto snímky používají k jiným
účelfJ.mjak fótogrametrickým.

Jinou nevýhodou širokoúhlých objekti~ů" ležící však mimo ně, jest, že jimi
vytvořené obrazy jsou na okraji do značné míry zatíženy skreslením vlivem atmo-
sférické refrakce a zakřivením země. V takových případech nelze pak dobře usměr-
niti snímkovou dvojici v projektorech vyhodnocovacího přístroje. Usměrníme-li
dvojici podle 3 bodů, budo~ ostatní vlicovací body vykazovati odchylky v poloze
čili výsledky budou zatíženy chybou z nesprávného usměrnění dvojice.

I tato okolnost ukazuje na používání úzkoúhlých objektivů. U svislých snímků
nemusíme prakticky vubec počítati s refrakcí ani se zakřivením země a u šikmých
snímku jsou téměř všechny paprsky zatíženy stejně z obou pramenu chyb a dm
se při zpracování snímků z velké části vyrovnávají.

Podobně, jako je tomu u fotografických objektivů, tak je tomu u objektivů
vyhodnocovacích. U dvousnímkové metody projekční nebo ve stereofotogrametrii
j~ třeba počítati se dvěma projekčními objektivy, které mají býti stejné. Se zřením
k fotografickému objektivu je nutno ve stereofotogrametrii počítati se třemi stejnými
objektivy a stejnými vlastnostmi. Avšak žádný konstruktér na světě nedovede vy-
robiti dva naprosto stejné objektivy. Jak zkušenost ukazuje, nejlépe teoreticky
propočítaný objektiv po vybroušení čoček a svém sestavení vykazuje i neočekávané
vady, které se musí na konec místním obrušováním a podobně přizpusobiti, čili je třeba
mu nějak pomoci. Podobně i jejich ohniskové dálky se budou v určitých mezích lišiti.

Podmínkou správného vytvoření prostorového obrazu stereoťotogrametrického
jest, aby promítání bylo stejnoúhlé, čili v obou projektorech předváděcího přístroje
musí býti objektivy posunovatelné natolik, aby se dala zastavit vzdálenost objektivu
fotografické komory od snímkového rámu, která musí býti velmi přesně změřena.
Touto změnou neutrpí prostorový -obraz, nevytvoří se teoreticky v nekonečnu,
avšak okulár pozorovacího zařizení zastavíme tak, aby obraz byl ostrý. Kdyby
v projektorech byl umístěn snímek přesně v jeho ohniskové vzdálenosti, a každý
objektiv by měl jiné j, pak dostan~me deformovaný prostorový obraz, který by ne-
mohl sloužiti pro přesné vyměřování. Není proto nutno určovati ohniskovou dálku
projekčních objektivů na setinu nebo dokonce na tisicinu ~ilimetru přesně, neboť
nejenom z toho důvodu jest to zbytečno, ale ve skutečnosti dostáváme pro každý
volený úhel zorného pole objektivu - jinou ohniskovou dálku, která se liší někdy
i v milimetrech.

Snahy po výrobě širokoúhlých objektivů jsou podle shora uvedených skuteč-
ností ve fotogrametrii utopií a nemohou vésti k cíli, zvláště pro přesné vyměřovací
práce. Tam, kde jde .o práce v malých měřítkách a kde se nevyžaduje velká
přesnost, jest pak jejich použití na místě. Pro přesné práce fotogrametrické bylo
by protodoporučitelno používati jen úzkoúhlých objektivů a za účelem zobrazení
většího území na snímku bylo by voliti větší výšku letu, volenou se zřením na ohnis-
kovou dálku fotografického objektivu a hrubé měřítko, ve kterém chceme snímky
pořizovati.
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Résumé. °b je cti f P h o t o g r a p h i q u e e t s on i n f 1u e n c e s url a q u a-
1i t é d u cli c h é. Dans son rapport l'auteur s'occupe de l'impression des images sur
le cliché photographique en supposant l'intensitě des rayons lumineux traversant l'ob-
jectif tout li fait égale. Sous cette supposition on peut déduire que l'intensité lumi-
neuse des points sur le cliché et hors de l'axe optique diminue avec cos 4 y, ou y est
l'angle serré entre cette axe et la direction des rayons lumineux traversant l'objectif
dans son centre. En poursuivant les aberrations ďobjectif et leur importance pour
juger leur qualité, on trouve des conďiUonsdiverses pour les constructions ďobjectif et
or, qui sont le plus souvent de sens opposě.

En tenant compte de ce qui est dit en haut, l'auteur souligne que seuls les ob-
jectifs li petite ouverture angulaire peuvent satiSfaire les conditions pour la photogram-
métrie de haute prěcision et les objectifs li grande ouverture angulaire n'ont qu'une
valeur problé~atique.

Stav geodesie a geodetických prací v Rusku.
Prof. L. A. S o P o c k O. (Pokrač. - Suite.)

Základni astronomicko-geodetické práce.
. K této skupině náleží: triangulační sítě rilzných řádil, paralaktické polygonální

sítě a tl'llversy I. a II. řádu, měření základen a určování Laplaceových bodil v triangu-
laci r. řádu, měření gravimetrická a astronomická určování zeměpisných souřadnic.

Před r. 1914 byly konány tyto základní práce jenom Korpusem vojenských topo-
graffi (K. V. T). V dilsledku nedostatku finančních. prostředkil a kvalifikovaného per-
sonálu bylo v první řadě povinností vojenských topografil věnovati se potřebám vojenské
správy a teprve potom zájmilm vědeckým a soukromým. Proto triangulační měření se
rozvíjelo zejména podél hranic státu. Vzhledem k tomu, že se zakládánim triangulačních
sítí se započalo již v r. 1816, kdy ještě nebyl dosti jasný celostátní a vědecký význam
těchto prací, nestabilisovaly se starší triangulační body, ježto měly jen dočasný účel: za-
bezpečiti rayony topografického měření jen na přechodnou dobu, pokud to topografické
práce potřebovaly. Jediné body stupňového měření a základnových síti byly zajištěny
povrchovými a podzemními centry. Při takovém stavu věcí se ovšem větší část triangu-
lačních bodil ztrácela a body, které zilstaly, pozbývaly na praktickém významu.

Nutno~t doplnění, opravy a v některých případech i úplné rekonstrukce kartogra-
fického materiálu přinutila K. V. T. provésti dilkladnou revisi celého systému geod.
prací. Na začátku r. 1908 bylo započato se založením nové triangulace I. řádu se zřete-
lem na nové požadavky tehdejší doby.

Podle předem propracovaného plánu vedla se nová triangulace v řetězcích troj-
úhelníkil podél poledníkil a rovnoběžek ve vzdálenosti 400 až 500 km od sebe. Takto
vznikaly uzavřené polygony s obvodem 1800 až 2000 km, které objímaly celé evropské
Rusko. Triangulační body se dilkladně stabilisovaly dvojitými značkami. Na každých
400 km pofadu byla vkládána základna délky přes 8 km a měřena invarovým drátem.
Na obou koncových bodech základny se zji~ťovala zeměpisná šířka a azimut. Délka ze-
měpisná se neurčovala.

Se systematickým prováděním prací podle tohoto plánu bylo započato v r. 1910.
Světová válka tyto práce v r. 1914 přerušila (I, 37-39).

Během celého století své existence (r. 1816 až r. 1914), vykonal K. V. T. ohrom-
nou práci. Její výsledek lze nejlépe vyjádřiti počtem triangulačních bodil založených bě-
hem této doby; celkem bylo vytyčeno (XII, 7):

Bodil r. řádu
bodil II. a IlI. řádu .

3.367,
59.109.

Bodil r. řádu
bodil II. a III. řádu .

283,
4.654.

Z toho bylo možno po světové válce použíti toliko 145 hodil v evropském a 75 hodil
v asijském Rusku; jen ty vyhovovaly všem předpisilm a skutečně existovaly v přírodě.

Většina těchto bodil v evropském Rusku patřila do nových triangulačních pořadil,
z nichž k r. 1917 byl dokončen poledníkový řetězec Pulkovo-Nikolajev, sahající až k. 500
s. š. s třemi větvemi rovnoběžkovými, které' směřují na !Západaž k poledníkovému're-
tězci; jenž tvoří na západě Ruska tak zvaný "Oblouk Struveho" (r. 1821-1831) (XV).
Tyto řetězce tvořily dva uzavřené polygony.
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S přesnou nivelací bylo v Rusku započato teprve v r. 1871. Těmto pracím byla
věnována již od začátku péče, zejména pokud šlo o zajištění značek. Zvýšená přesnost
nynější precisní nivelace, ztráta některých značek, jakož i změna výšek na povrchu zem-
ském v dfJsledku geologických procesfJ a lidské činnosti byly příčinou toho, že z 45.599
km nivelovaných tratí do r. 1917 bylo lze použíti a zařaditi do nové nivelační sítě jen
21.433 km technické a 1966 km přesné nivelace (I, 39).

Gravimetrické práce byly konány do r. 1917 zejména Korp~em vojenských topo-
graffJ na žádost jednotlivých vědeckých institucí a zčásti jednotlivými vědeckými výpra-
vami za účelem zkoumání odchylek tížnic. Se zdokonalením nynějších pracovních metod
a pozorovacích přístrojfJ bylo nutno některé výsledky dosavadních gravimetrických pra-
cí vyloučiti, poněvadž nemohly vyhověti požadavkťlm nové doby, takže do nové gravi-
metrické sítě bylo zařaděno jen 395 pfJvodních bodfJ (XIII, 91).

Z dfJvodfJshora uvedených mohlo nynější Rusko upotřebiti jen část výsledkfJ před~
válečných základně-geodetických prací, a to část velmi nepatrnou v poměru ~ ohromné
rozloze státu a k zvýšeným nynějším požadavkfJm v oboru zkoumání a exploitace pří-
rodního bohatstvi. Tak tedy výsledky pfJvodních triangulačních prací I. řádu, uznané po
r. 1917 za zpfJsobilé, odpovídají toliko 3% celého státního teritoria (I, 39), u přesné
nivelace je to 14% (I, 40) a u gravimetrie necelé 1%.

V oboru základních prací dosáhlo Rusko po revoluci velkých úspěchfJ, nejen rela-
tivních, nýbrž i absolutních, a to jak co do praktického výkonu, tak i teoretického zpra-
eovávání stávajících problémfJ.

Zde se zvlášť svérázně projevilo obdivuhodné nadání ruského lidu, vysoká úroveň
jeho učencfJ a bezpříkladná sebeobětavost mládeže při výkonu za velmi těžkých vnějších
podmínek, které jsou v střední a západní Evropě velmi málo známé.

Jednou ze šťastných okolností, které zpfJsobily, že geodetické práce v poválečném
Rusku byly ihned postaveny na pevný základ, bylo to. že hlavním iniciátorem, inspirá-
torem a řídícim těchto prací byl profesor F. N. Krasovskij. jeden z nejlepších součas-
nýlchgeodetů., člověk, který dovedl soustřediti v sobě hluboké teoretické i praktické zna-
losti, lásku k práci a e:ťltusiasmus,jejž přinášel svému oblíbenému povolání. ~

Základ. na němž byla vybudována nová geodetická síť v Rusku. jestpattný z refe-
rátfJ a článků. F. N. Krasovského. z nichž sluší, mezi jiným. poukázati na tyto ptil1'Cipy~

1. Geodetické základy musí býti co nejpřesnější. Mají poskytovati potřebný"m.ate-
riál při vyřešení jakýchkoliv vědeckých problémfJ. které k řešení vyžadují výsledket gebd.
měření. Vyšetřiti podle možnosti každý vědecký problém na základě přesných výsledků.
geod. prací - jest jedním z hlavních požadavků.. který nutno míti vždy a všudé na mysl1
a kterým je nutno se říditi při budování triangulace I. řádu. správněji řečeno. při zaklá-
dání státních astronomicko-geodetických sítí (XIV. 38).

2. Vědecké odfJvodněnípoužitých metod, vědecká dů.stojnost a naprostá přesnost vý-
sledkfJ jsou kategoricky nutné. Není přípustno předělávati základní práce pro později
zjištěné snad závady, byly-li již tyto práce pokládány za ukončené (I. 37).

Stav základních astronomicko-geodetických prací k r. 1937 jest tento:

Triangulace.
Ve smyslu zásad přijatých za základ geod. prací byl přezkoušen a upraven celý plán

triangulace I. řádu. ,
Bylo sice rozhodnuto zmenšiti vzdálenost mezi pořady na polovinu, t. j. z 400 až

.500 km na 200-250 km a v každ~m prfiseku jednotlivých pořadfi vykonati měření zá-
kladny. jejíž oba konce budou Laplaceovými body, avšak za účelem zrychlení tempa
triangulačnich prací byla zatímně zachována pfJvodni vzdálenost mezi pořady s pod·
mínkou, že asi uprostřed každých 400-500 km bude měřena základna mezi dvěma La-
placeovýttnibody.

Zaměřování trigonometrických sítí I. řádu po stránce technické bylo detailně pro-
praoováno ústavem pro geodesii a kartografii a vydány příslušné instrukce platné pro
všechna ministerstva a úřady (XVI, 17). Tyto instrukce lze klidně zařaditi pro úplnost
a pečlivé propracování celého postupu měření triangulačních I. řádu mezi nejlepší, které
dosud existují a jsou dostupné širšímu kruh u odborníkfi.

Otázka pevného zajištění trigonometrických bodfiv přírodě byla předmětem zvlášt-
ních úvah. Poněvadž v Rusku existují kraje s povrchem zemským buď věčně zamrzlým,
nebo bahnitým anebo písečným, byly pro tyto oblasti vypracovány a použity nové typy
stabilisačních center. Byla v tom jistá potíž jednak pro nedostatek potřebných zkuše-
ností v cizině a hlavně pro nedostatečné prozkoumání vlastností výše uvedených pfJdv Sa-
mém Rusku. Během času získané. zkušenosti ukázaly. že volené typy stabilisačních cen-
ter vyhovují v podstatě svému účelu a že potřebují jen některá pozměnění v podrobno-
stech. Zjištěné nedostatky byly postupně odstraňovány (XVIII, 354).

Konstrukci triangulačních. signálfi byla v Rusku věnována mimořádná péče. Podle
zkušeností nabytých za hranicemi a v tuz~msku byly stanoveny standardní typy znaků..
které zabezpečovaly jak stabilitu stroje běh~m měření, tak. i stejnorodost výsledkfi pozo-
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rováni. V instrukci se rozlišuje 9 rfizných typfi signÁlfi s výškou stroje á.ž 50'3 metrfi nad
povrchem zemským. Pokyny pro konstrukce jednotlivých typfi jsou v' instrukci velmi
přesně popsány (XVI, 47--63).

Předepsané přesné a podrobné vyzkoušeni stroje v laboratoři (2" universálni theo-
dolity s kruhem 21 cm, zvětllenim dalekohledu 40nás. a s mikrometrickými mikroskopy)
před začátkem polních prací zajišťuje dokonalý přehled strojových chyb pro pozdějši je-
jich vyloučeni z výsledkfi pozorování (XVI, 18-20, 72-119).

Příslušná péče byla věnována též zaměřování základen. Veškerá pozornost se obra-
cela. k zeslabení vlivu systematických chyb, závislých na chybách v délkách invarových
drátfi a na změnách těchtodelek Porovnáni drátfJ. na novém specielnim 24 m kompará-
toru se dělo za podmínek velmi blízkých skutečným podmínkám během polních prací
v přirodě. Bedlivě byly studovány vlivy tepelné a molekulárné na délku drátti. V zkušební
práci se pokračuje dále a jsou stále hledány nové cesty ku zrychlení a zvýšení přesnosti
délkového měření.

Po této stránce je velmi zajímavá a dfiležitá práce docenta A. S. J u r k ě v i č e,
která se obírá určením thermických koeficientfi invarových drátfi při elektrickém na-
hřáti.Jeho metoda dovoluje s dobrou přesnosti' určiti kvadratický koeficient f3 v tepelné
rovnici drátu, což umožňuje stanoviti velikost vlivu kvadratického členu na délku drátu
při nejmenší změně teploty drátu, kterou lze v praksi ještě rozlišiti. Metoda Jurkěvičova
má zejména vÝznam při výrobě drátfi z ruského invaru a propaguje jeho zavádění při
délkových měřenich.

,Stejně velký praktický význam má činnost vědeckého výzkumného ústaVU (Na-
učno-lzsledovatělskij Institut) v oboru užité interference světla při srovnáváni délek.
ústavem byla podrobena dalšímu zkoumání a Zdokonalení metoda finského geodota Vii.i-
simi, která po provedených pokusech vedla ke konstrukci 24-metrového komparátoru.
U těchto komparátorfi je novinka v tom, že jejich etalon je míra čárková, nikoliv kon-
cová používaná Viiisii.lii.m.

Závažná změna. v metodě byla zavedena mladým ruským učencem U. O. š v a r-
c e m, který novou diferenciálni metodou rozšířil pole interference.

Vědecký výzkumný ústav zab$'Vá se též spolu s ústřední radiovou laboratoři v Le-
ningradě studiem vlivu interference elektromagnetických vln na měření. vzdálenosti až
do několika desítek kilometrfi a pokračuje tak ve výsledcích teoretického badání profe-
sora Mandelštama. Dosud se podařilo praktic:;ky měřiti vzdálenosti nepřevyšující 30 km
ale s poměrně malou přesnosti 1: 2000 (XVIII, 351-352). Doufejme, že při dalším studiu
budou snad o~eveny nové cesty v tomto komplikovaném a těžkém oboru přesného mě-
řeni délek.

Mnoho překážek, na něž je bohata ruská přiroda (zalesněné a bažinaté kraje se-
verniho Ruska) a které se postavily do cesty při triangulačních pracích, bylo podnětem
pro použiti polygonometrické metody při zakládáni trigonom.etrických síti. Její propraco-
váni se dělo dvěma směry: Prof. Danilov dal základ k t. zv. paralaktické polygono-
metrii, při níž se délky stran určují měřením paralaktického úhlu; toto měřeni je dnes:
v Rusku velmi populární a používá se ho při zakládáni síti, počinaje II. řádem (XXII)
a při zajišťování leteckého měřeni pevnými body v málo zalidněných krajích.

Na druhé straně americká metoda travers, při niž se délky stran polygonu ur-
čují přimým měřením dráty s přesnOstí odpovídající danému účelu, byla přizpfisobena
ruským poměrfim; i ona se velmi rychle ro'Zšiřuje a nalézá užití v technické praksi.

Rychlé nahromadění v)'sledkfJ.pozorování v triangulačních sítích rfizných řádfi vy-
žádalo si urychlené a přesné zpracování materiálu. V tomto oboru bylo vykonáno mnoho·
významného i ve smyslu všeobecně naučném.

Prof. F. N. K r a s o v s k i j přepracoval Helmertfiv zpfisob vyrovnáni astrono-
micko-geodetických sítí a upravil ho tak, aby mohl býti použit pro vyrovnání i rozsáh-
lých sítí (XIX). Významné změny, jež provedl v Helmertově metodě, jsou tyto:

1. Předběžné vyrovnání jednotlivých částí řetězcfJ. děje se nyní se zřetelem nejen
na konfiguraci sítě a základny, ale i na podminky azimutálné (což vede k odstranění
vlivu systematických chyb v úhlech t:rojúhelníkfi při určováni polygonových prvkfi);

2. úmorný zpfJ.sobčíselného vyloučeni odchylek tižnic při přechodu k sestaveni
polygonových rovnic byl zjednodušen zavedením všeobecných vzorcfi, podle nichž je možno
ihned psáti podminkové rovnice pro jakýkoliv polygon, dosadí-li se do těchto vzorcfi ptí"
slušné koeficienty, které lze lehko vypočítati i pro velké polygony s 8 body (XX, 3-4).

Podle upravené Helmertovy metody bylo vyrovnáno současně 9 polygonfi I. řádu,
které vyplňovaly větší část evropského Ruska.

Avšak i tento zpfisob se ukl\zal těžkopádným, když síť I. řádu byla 'rozšířena do
asijského Ruska, čímž značně vzrostl počet polygonfi. Proto byla v roce 1936 z podnětu
prof. Krasovského 'vypracována profesorem N. A. Urmajevem nová metoda vy-
rovnáni rozsáhlých astronomicko-geodetických sítí na základě zprostředkujících pozoro-
váni: Po provedeném výpočtu délek a azimutfJ. geodetických čar, spojujicíchuzlové body,
vypočítají se jejich ptiblížné souřadnice, pak se sestaví rovnice prozatímních síti a na je-
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jich základě lze potom vypočitati pravděpooobné opravy souřadnic a azimutfi uzlových
bodfi (XVIII, 352-353).

Zde sluší poznamenatí, že současné vyrovnání sítě I. řádu se ztením na Lapla-
ceovy rovnice bylo dosud uskutečněno v málo evropských státech. Podle referátfi, jež vy-
dala v r. 1937 Association de Géodesie de l'Union géodesique et géophysique internationale,
bylo při vyrovnání trig. sítě dbáno též Laplaceových podmíne'k jedině v Polsku a ve Fin-
sku (XXI).

V souvislosti s novými zptlsoby vyrovnání sítí, jichž účelem je urychliti nezbytné
počtářské práce, byla hledána též cesta, jak počtářsky zjednodušiti řešení normál-
ních rovnic. Tétó práce se účastnilo mnoho představitelfi mladé generace geodetfi, jakož
i pracovníkfi vědeckého výzkumného ústavu. Při pokusech upotřebiti a přizpfisobiti Kru-
ger-Boltzovu metodu skupinového řešení normálních rovnic objevilo se a bylo prakticky
propracováno též mnoho nových námětfi, jak řešíti normální rovnice na základě jiných
prmcipfi. Zvláštní zmínky v tomto ohledu zasluhuje práce N. A. Urmajeva (XVIII, 353)
a J. Pranis-Praněviče (XXID).

Studium vyrovnávání trig. sítí 1. řádu vyvolalo též vedle problémfi technického
rázu otázku tvaru povrchu zemského elipsoidu, dfiležitou pro určení vzájemné polohy
bodfi sítě. Všeobecně uznané tvary elipsoidu (Clark, Bessel, Hayford) nemohly uspoko-
jiti, protože jejich odlišnost od geoidu ukázala se pro Rus~o příliš velkou. Tak na př.
Besseltiv elipsoid, na němž se provedlo vyčíslení triangulací, majících počátek poblíž Pul-
kovské observatoře, i při všeobecně používané metodě převodu bodti s geoidu na elipsoid
dával při nepatrném skreslení úhlovém značná skreslení délek základen; na Dálném vý-
chodě činilo až 1/20000 (XIV, 42).

Proto bylo nutno ještě před vyrovnáním a Výpočtem základní sítě:
1. vypočítati zemský elipsoid nejpodobnější tvaru geoidu pro ruskou oblast, t. j.

mezi 740 a 350 severní šířky (mys čeljuskin a Kuška) a mezi 270 a 1890 východní délky
Greenw. (záp. hranice a mys čukotský v Beringově prfilivu);

2. zvolj,ti vhodnější zptisob přenášení triangulace s geoidu na elipsoid.
K řešení první úlohy bylo možno přistoupiti teprve po vybudování základního po-

řadu podél 560 a 510 rovnoběžkového v asijském Rusku a po ukončení gravimetrických
prací v triangulovaném území. Podle těch výsledkfi se daly určiti rozměry elipsoidu, jenž
se nejvíce přibližoval k tvaru geoidu, a to s přesností velké poloosy ± 60m. Na základě
astronomicko-gravimetrické niveJace podle mladého ruského geodeta M. C. Moloděnského
bylo vypočteno převýšení geoidlu' jak nad novým ruským, tak i nad Besselovým elipsoi-
qem, jenž byl dotud referenčním pro ruské geodetické práce.

Při studiu všeobecně přijatého rozvinovacího zpfisobu přenášení triangulace s ge-
oidu na referenční elipsoid, tedy přenášení úhlfi, základen a Laplaceových bodti, bez za-
vedení jakýchkoliv dodatečných oprav z rozdílti výšek mezi povrchem geoidu a elipsoidu,
bylo zjištěno, že při malých rozměrech sití co do šířky i délky (případ ve všech státech
záp. Evropy) nevnáší tato metoda citelná skreslení do elementfi triangulace. Při velkých
vzdálenostech triangulačních pořadfi v Rusku metoda nemá skoro vlivu na úhly troj-
úhelníkfi, ale jinak zaviňuje dosti značné skreslení v délkách základen a v orientaci oné
části měření, které je značně vzdáleno od základního bodu.

Tak na př. při Besselově elipsoidu a základním bodě u Pulkova dosahují skreslení
na Dálném Východě 1/ 000 v délkách základen a 8" v Laplaceových azimutech, totiž
v orientaci sítě (XIV, .m). Tato skreslení se pokládala za nepřipustná nejen pro vědecké,
nýbrž i praktické účely; proto bylo rozhodnuto zaměniti rozvinovací zp1isob za promí-
táni bodfi s geoidu na elipsoid svislice.mi.

Při elipsoidu, nejlépe vystihujícím ruskou část geoidu, s prfiměrnou kvadratickou
chybou ± 20m, vnáší uvedený zptisob projekce do zákaden skreslení nepřevyšující 1/1200000
délek a do orientace části sítě chybu nepřesahující ± 0,4".

Zkoumání volby nejvhodnějšího referenčního elipsoidu a metody přenášení triangu-
lačních bodfi s geoidu je velmi zajímavé a má značný význam při studiu tvaru a rozměrfi
geoidu.

Ve1ká práce vynaložená na zjištění elementfi ruského elipsoidu a zkušenosti při tom
získané umožňují nyní přejíti lehce a jednoduše k všeobecnému elipsoidu, nejvhodněj-
šímu pro celou zeměkouli. Se zřetelem na to, že výsledky ruských prací budou činiti asi
60% všeho k tomu poti'ebného materiálu - a pokud jde o gravimetrické práce, dokonce
80% -- musí míti tento všeobecný elipsoid podle mínění prof. Krasovského mezinárodní
charakter a měl by zaměniti elipsoid Hayfordfiv.

Aby Se mohlo posouditi tempo rozvoje základních astronomicko-geoďetických prací
v nynějším Rusku, uvedeme ještě tato data:

Kromě dosavadních 2 polednikových pořadtr. a 3 spojovacích potadfi rovnoběžkových
byl do r. 1938 ukončen nepřetržitý řetěz polygonfi I. řádu mezi 560 a 510 rovnoběžko-
vým, který se táhne až k Tichému oceánu. Od tohoto řetězu, který představuje jakousi
páteř geodetického základu asijské částí SSSR, odděluji se k jíhu pro potřebu Kazach-
stanu a Uzbekistanu nové polygony 1. řádu (XIV, 38).
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Podrobná sestaveni výsledků základních prací XRusku nejsou nám bohužel k dis·
posici a pravděpodobně nebyla dosud ještě ani částečně uveřejněna. Celkový dojem si
však již učiniti mfižeme. Ve zprávě Všesvazové konference z r. 1932 byl zjištěn výkon:

V triangulacích I. řádu od r. 1922 do r. 1931:
Určeno .
v celkové délce řetězct! .

V nivelacích od r. 1924 do r. 1931:
V přesné nivelaci
v nivelaci technické

V gravimetrických pracích od r. 1921. do r. 1931:
Určeno 1.854 bodá

Podle pracovního plánu druhé pětiletky od r. 1932 do r. 1937 bylo vykonáno:
vybudovány tria.ngulační pořady v délce 55.000 km na ploše 8,5 mil. km2,

v přesné nivelaci proměřena trať 22.000 km tam i zpět,
v techn. nivelaci proměřena trať 451.000 km tam i zpět,
gravimetricky určeno 11.370 bodfi na ploše 19,5 mil. km2•
Posuzujeme-li věc podle toho, že plán tria.ngulování bylI. ledna 1938 úplně hotov

a že také v oboru jiných základních prací v posledních dvou letech prvé pětiletky
bylo určeno 597 trig. bódfi I. ř. v délce 7630 km,
zniveUsováno přeSnou nívelací 8000 km a technickou nivelací 10.000 km
a určeno gravim.etricky 919 bodfi,

\l:ůžeme se domnívati, že stanovená úloha byla ke konci druhé pětiletky dokončena s vy-
nikajícím, ne-li mimořádným úspěchem.

Nedostatek místa nedovoluje mi přehlédnouti a prozkoumati vše, co v Rusku po
válce vykonali i v jiných odvětvích geodesie -- v topografickém, fotogrametrickém a
podrobném měření, )l konstrukci geodetických strojfi, v pracích výzkumných ústavů
atd. Při pečlivém studiu našli bychom i zde mnoho nového,. zajímavého a užítečného.

Ale í to, co jsme uvedli v tomto článku, jistě postačí k upevněni důvěry v života·
schopnost ruské vědy a techniky, která se tak skvěle projevuje i v nynějším neklidném
a na různé krise bohatém údobí, které prožívá celé Hdstvo.
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1.171 bodfi,
15.370 km.

19.497 km,
23.233 km.

Résumé: L'état actuel de la géodésie et des travaux géodé-
t i q u e sen R u s s i e. Proffeseur Leo A. S o P o c k o est· a.ncien éleve de la faculté
de mathémathique et physique de l'université de Moscou, ou il a re!:u le diplóme,. auto-
risant il. tenir des cours de géodésie. ďastronomie et de mathémathique. Plus tard, il est
devenu pedagogue a 1'Institut de. mesurage a Tiflis, et a la Polytechnique ďAlexejev.
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En 1919 M. Sopocko a quitté la Russie, mais il n'a pas cesSé de suivre le progres de sa
professi'Ondans son pays. Par ces faits il peut mieux. que tout autre informer sur l'or-
ganisation et l'état des travaux. géodét~quesen Russie ďavant guerre et ďaujourďhui.
()n peut juger selon cet article que l'organisation, tres imparfaite avant la guerre, a
été soumise a un perfectionnement extraordinaire sous le nouveau régime.

Zprávy odborné.
Scelování pozemkfJ.při stavbědá.1nic v Německu. Scelování pozemko. při stavbě

<lálnic v Německu řidi se od 1. ledna 1938 předpisy ř í š s k é h o s celo v a c í hoř á d u
(Reichsumlegungsordnung), vydaného 16. června 1937 (Reichsgesetzblatt 1.,
.str. 629). Tímto scelovacím řádem bylo vytvořeno v Německu jednotné scelovací právo
a. zároveň. byly vytvořeny předpisy odpovídající potřebám vyvolaným stavbou komuni-
kací, jakými jsou dálnice, pruplavy, železnice a p.

O povšechných zásadách tohoto scelovacího řádu. přinesl náš časopis zprávu v č. 9
z r. 1937. O jeh~ užití při stavbě dálnic pojednal nedávno v časopise Zeitung des Ver-
eínes mitteleuropii.ischer Eisenbahnverwaltungen č. 42 z r. 1938 v. rada říŠ. drah Brun-
ner v článku Die Reichsautobahnumlegung nach der Reichsumlegungsordnung.

Základní ustanovení pro scelování při dálnicích je obsaženo v § I, odst. 2. scelova-
cího řádu, které zní: "Musí-li se pro podnik, jemuž bylo přiznáno právo vyvlastněni a
pro nějž byl stanoven rozsah VYVlastnění,opatřiti ve velkém rozsahu hospodářské po-
zemky, mťlže se odškodnění stanoviti a vyvlastněni provésti při scelování, zejména jestli-
že je třeba rozděliti na větši počet účastníkťl ztrátu po.dy, zpo.sobenou opatřením po-
zemkťl nebo jestliže je třeba vyhnouti se závadám v hospodaření, jež jsou spojeny s vy-
vlastněním. "

Scelování provádějí: Scelovací úřady jako instance první, vrchní scelovací úřady
jako instance druhá a nejvyšší scelovaci úřad, jímž je ministr pro výživu a zemědělství,
jako ínstlplce třetí.

Postup pří scelování vypadá zhruba'takto: Podnikatelstvo pro stavbu dálnice podá
návrh na opatření pozemkťl nebo na úpravu držby scelováním. Vrchní scelovací úřad
prozkoumá předpoklady pro scelování a shledá-li je postačujícími vydá po souhlasu zem-
ského vfi.dce rolníkťl t. zv. s celo v a c í u sne sen í (UmlegungsbeschluB). jímž nařídí
scelování a současně stanoví scelovací obvod, a to v takovém rozsahu, aby postupem
pozemkťl na dálnici nebyla poškozena rentabilita hospodářských usedlostí. Souhlas účast-
Iníkťl není nutný, l1aopak scelování mťlže být provedeno i proti jejich vfi.li. Scelovacím
usnesením utvoří se zároveň společenstvo účastníkťl. které si zvolí představenstvo. úko-
lem společenstva je dbátí společných zájmťl účastníkťl.

Scelovaci úřad se stará o vytvoření společných zařízení a. o nové rozdělení po-
zemkťl. Pro společná zařízení se vypracuje po slyšení zúčastněných úřadťl, veř. sva.zťl,
podnikatelstva dálnice jakož i představenstva účastníkťl p 1á n c e s t a vod o teč í,
který podléhá schválení vrchního scelova.cího úřadu.

P o zem k y pot ř e b n é nad á 1nic i opatří se od účastníkťl proti pen ě žít é
n á hra d ě, pří čemž účastníci postoupí potřebné pozemky v rozsahu úměrném cenám
jejich pozemkťl před scelováním. Takto stanovený podíl jednotlivých účastníktl: mťlže
býti zvýšen nebo snížen podle jejich hospodářské únosnosti. Jinak obdrží účastníci po
scelení zásadně pozemky stejné hodnoty. Jen v případech, kde jde o malozemědělské
usedlosti, z nichž ani scelováním nelze vytvořiti soběstačnou usedlost, mťlže se místo po-
zemkťl poskytnouti náhrada v penězích. Takto získaných pozemkťl použije se k zvětšení
malozemědělských podnikťl. Na spoléčná zařízení poskytují všichni účastníci pozemky
bezplatně, poměrně podle cen jejich pozemko. před scelováním.

Podle těchto zásad a po slyšení přání účastníkťl vyhotoví se s celo v a cíp 1á n.
Účastníci mohou proti tomuto plánu podati námitky, o kterých rozhoduje scelovací úřad
usnesením. Proti usnesení sceI. úřadu mohou si stěžovati u vrch. sceI. úřadu. K nejvyš-
šímu scelovacímu úřadu je možno podati stížnost jen ve zvláštních případech.

Když nebyly proti scelovacímu plánu podány námitky nebo když bylo o námitkách
pravoplatně rozhodnuto, stává se plán pravoplatným.

Nato se zřídí právně i skutečně nový stav. K tomu cíli nařídí scelovací úřad t.
zv. pro vád ě c í m na ř í ze n í in (Ausfiihrungsanordnung) provedení scelovacího plánu
a určí v tomto nařízení den, jímž následky provedení plánu počnou pťlsobiti.

K zvláštním poměrum při stavbě dálnic přihlíží se tím, že podnikatelstvu dálnic
mohou být již pře d pro v e den í m s celo v a c í h o P 1á n u dány do držby a užívání
potřebné pozemky. Děje se to t. zv. předběžným prováděcím nařízením. Škody vzniklé
účastníkťlm předčasným odevzdáním pozemkťl musí ovšem podnikatelstvo dálnice na-
hradit.

Celé řízení scelovací uzavře se t. zv. závěrečným zjištěním (SchluBfeststellung),
": ně~ .scelov~í úřad konstauje, že provedení scelovacího plánu je pravoplatné a že
učastOlC!'nemaJí žádných dalších nárQkfJ..Proti závěrečnému zjištění stejně jako proti
:scelovaclmu usnesení a prováděcímu nařízení nelze po<latnámitek.
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Pokud jde o n á k Ia d y na scelování, rozeznává říšský scelovací řád náklady
správní (Verfahrungskosten) a prováděcí (AusfUhrungskosten). Správní náklady sestá-
vají z výdajfi na úředníky a znalce a hradí je země resp. říše. účastnící ptíspívají k je-
jich úhradě jen částkou 25 RM. na ha, kterážto částka mfiže být snížena až na 5 RM.
nebo zvýšena na 125 RM. s ohledem na výnosnost pozemkfi a platební schopnost účast-
nikfi. K prováděcím nákladfim patří vydání na společná zařízení, mzdy fígurantfi a děl-
níkfi, vydání na kolíky, mezníky a p. a hradí je zcela účastníci.

Zajímavé je, že účastníci mohou být donuceni, aby namísto peněžité úhrady ná-
kladfi poskytli pozemky, a to poměrně podle ceny jejich pozemkfi před scelením. Tato
nucená náhrada v pozemcích, o jejíž přípustnosti rozhoduje vrchní scelovaci úřad po sly-
šení zemského vfidce rolníkfi, nesmí však překročit 7lh % ceny starých pozemkfi. účast-
níci mohou také dobrovolně uhraditi svoje peněžité příspěvky buď zcela nebo částečně-
dávkou v pfidě..

Pro podnikatelství dálnic stanoví se výše nákladfi zvláštním zpfisobem: Pro vý-
počet nákladfi stanoví se z á j m o v Ý o b vod, který sestává z pozemkfi, jež bylo nutno
pojmouti do scelování, aby mohly být opatřeny potřebné pozemkové plochy, aby mohly
být odstraněny ško<lyzpfisobené stavbou dálnice a aby mohla být provedena společná za-
řízeni. Podnikatelství nese pak náklady jen v tomto zájmovém obvodě, a to jak náklady
správní, tak prováděci. Výlohy správni byly stanoveny pro podnikatelství dálnic částkou
50 RM. na ha.

Aby však podnikatelstvo dálnic nemohlo být zatíženo ptíliš velkými náklady sta-
novením velkých Zájmových obvo<lfi,obsahuje scelovací řád ustanoveni, že pro určení
zájmového obvodu je zapotřebí souhlasu podnikatelstva.

ftíšský scelovací řád pamatuje také zvláštními zjednodušenými ustanoveními na.
scelování, které se provádí jen za účelem odstraněni nevýhod, jež vznikly stavbou dálnice
a když se scelují jen pozemky v malém rozsahu. Fiker.

Literární novosti.
Posudky.

Brno zítřka, vydal starosta zem. hl. m. ~rna, Ing. Dr. R. Spazier s redakční radou.
cena 45 K. Katastrofa, která potkala náš stát minulého podzímu, ptíměla nás, abychom
v rfizných oborech veřejného života přezkoum.a,l.i.nové životni podminky a podle vý-
sledku tohoto přezkotlmání upravili nově svfij životní program. Tohoto úkolU ujali se
také odborníci městské správy brněnské a to s nevšední pílí a láskou. A tak v krátké
době několika měsícfi zrodila se publikace "B r n o z it ř k a", která na podkladě zjiště-
ných skutečností vytyčuje plán vybudování města Brna s ohledem na nové poměry.

Publikace rozpadá se obsahem na tři části: V první se zjišťují podklady pro hos-
podářský plán, v druhé se stanoví hospodářský program a ve třeti se zjišťuje, jak.
je město k provádění plánu připraveno a řeší se finanční úhrada na provedení plánu.
StudievycháZí ze statistických dat o populaci, o dopravě, o výrobě a spotřebě, o byto-
vých, sociálních, zdravotních a kulturních poměrech a z nich konstruuje plán na.
uspořádání otáZek komunikačních, na zdokonalení městských podnikfi, na podporu vý-
roby, na výstavbu města a na zdokonalení sociální, zdravotní a kulturní péče.

O lásce, s jakou byla publikace připravována, svědčí zejména dfikladnost a ná-
zorné uspořádání statistického materiálu a nesčetná vyobrazení, kterými je doložen
program na vybudování města.

Komunální pracovník najde v této publikaci. vzor, jak je třeba připravovat roz-
voj města, a laik najde tu mnoho zajímavých dat o hospodářských a kulturních po-
měrech města Brna, jakož i o připravených projektech na přebudování tohoto hlavního
města Moravy. F-r.

J. Tv r d oň: O úpravě hranic pozemkfi. Svazek 19 Sbírky pojednání z česko-
slovenského práva. Nákladem právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart.
Praha 1938. Brož. 10 K.

Autor - přednosta okresního soudu - zabýval se ve své soudní praxi též otáZ-
kami mezního práva a v této brožuře chce býti na podkladě svých praktických zku-
šeností rádcem těm, kdož se také musí zabývati hraničními otázkami. V celém, též pro
zeměmětičské kruhy velmi informativním pojednáni o praktickém prováděni předpisťl
občanského práva o obnově a úpravě hranic je zřejmý ptisně právní duch. Nejprve
uvádí autor předpisy platného občanského práva o této věci, i návrh těchto přeď-
pisfi v ptipravené osnově nového občanského zákoníku a poukazuje na příslušná rozhod-
nuti nejvyššího soudu a odbornou literaturu. Nato popisuje postupně celé ~oudni tí-
zení o obnově' nebo opravě hranic, počínaje podánim návrhu (kdo jej mfiže podati, cO'
musi obsahovati), pokračuje o konání roku, zejména o vymezení soudcova úkolu pti
něm, o tom, kdy nesporné nzeni neni přípustné, a o techníce místního řízení (ohledáni
mista, výslech svědkti, Zna1ctia jiných osob, ostatní dfikazy), dále pojednává o rozhod-
nuti, o opravných prostředcích a na konec p<tipojuje vzwný příklad návrhu, Zápisu O'
roku a vydaného usnesení (rozhodnuti).
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Shledáváme v brožuře (viz na př. posledni tři odstavce li. části) - třeba jde
o obnovení a úprava držebnostních (vlastnických) hranic - nápadné odsunutí země-
měřičského odborníka z řízení, jako by ho jako znalce zpravidla nebylo ani třeba. To
je chyba právníků., že technika pomíjejí, snad proto, že ho podceňují anebo z dů.vodů.
prestižních. Proto musí jíti život zhusta přes ně. V tomto případě jde o věc skoro jen
technickoměřického ráZu. Vždyť na území, kde platí zmíněné právní předpisy, jsou veš-
keré pozemky přesně zobrazeny na katastrálních mapách, jejichž otisky jsou podstatnou
součástí pozemkových knih. Nelze proto při řizení o hranicích přecháZetí bez ohrožení
dobré hodnoty výsledku jednu z velmi dů.ležitých pomů.cek - katastrální mapu, neboť
ona je vždy dů.kazem o stavu držebnostních hranic v době, kdy hranice ty byly měřeny
a v katastrální mapě zobrazeny, a to zvláště od dob kdy každému katastrálnímu měření
předcháZí komisionální vyšetření hranic za účasti nejen zeměměřičského odborníka, ale

.i dů.věrníků.a držitelů. pozemků., o němž jest sepsán podrobný protokol. Musí' proto
soudce, chce-li si utvořiti správný náZor o stavu hranic, znáti také jejich stav v pří-
rodě v době, kdy hranice byly zjišťovány, měřeny a v mapě zobrazeny, ať to bylo
pů.vodním nebo katastrálnim řizením nebo při pozdějších změnách podle předpisů. plat-
ných v té věci o vedení pozemkového katastru a pozemkových knih.

Také se zdá, že autor dovede obstarávati i práce, pro které jiný soudce nezbytně
potřebuje zeměměřičského odborníka, neboť bez znalce zapíše v náčrtku (víz konec od-
dílu 1 na str. 34 a 35) podrobně a přesně vvzdálenosti jednotlivých hraničních znamení
a pod. Tyto údaje mají však cenu jen, j~ou-lí zjištěny podle Zásad geodesie, tedy země-
měřičským odborníkem, a nij,{olilaikem, za něhož musíme v této věci považovati soudce.
Má-li pak býti soudcovské rozhodnutí správné, nesmí se opírati o práci neodborníka,
kterou označujeme za fušerství.

S hlediska zeměměřičského nevyhovuje v mnohém pojednání o I1le~nicích(str ..
24 a 25). Již přes 100 let se považuje v geodesii a i v občanském životě držebnostní
(vlastnická) hranice za čáru, oddělující jednu pozemkovou držbu (vlastnictvi) od
druhé. Nehodí se tedy do dnešní doby náZor, že předměty neurčitého a nestálého ploš-
ného rozsahu, na př. stromy, keře, meze, strouhy, potoky, řeky, brázdy a ·pod. určují
hranice; to je náZor zastaralý, třeba byl odů.vodňovánplatným právem, které ustrnulo,
a život se dále vyvíjel. Tyto předměty snad jen ukazuji, kde a s i hranice držebnnstni
(vlastnické) běží. Hranici je čára (nikoli plocha), kterou v přírodě určují nebo mají
určovati jednoznačné pevné předměty (ideálně plošně bezrozměrné), postavené (osazené)
aspoň na každém místě, kde hranice se lomí. Takovými prvnými předměty jsou na př.
mezníky (víz § 13 vlád. nař. č. 64/1930). Je-li však třeba ještě přesnějšího vyznačení
prnběhu hranice, označí se na mezníku bod, který ji určí dokonale jednoznačně, na př.
křižkem. Vždyť potoky, řeky, příkopy, meze a pod., ba často dokonce i jejich části,
na př. břehy, velmi často tvoří samostatné pozemky, jejichž držba (vlastnictví) se liší
od sousednich a mají také vlastní držebnostní (vlastnické) hranice; jak by pak mohly
ve svém celku samy tvořiti hranici? .

Za účelnější a se zřením na všecky dfi.sledkyobnovy nebo úpravy hranic i hospo-
dárnější považujeme postup jiných soudců.,kteří ke každému řízení zpravidla hned při-
zvou zeměměřičského znalce. Takový soudce má ulehčeno své rozhodnutí, poněvadž země-
měřič obstará odborné práce předběžné i závěrečné spolehlivě, odborně popíše prnběh
obnovené nebo opravené hranice a zařídí po odborné stránce vše, čeho je třeba pro
její zajištění do budoucnosti a pro uvedeni pozemkových knih a pozemkového katastru
do souladu se skutečností, čímž odpadnou později řízení, stranám často nepochopitelná
proto že považovaly soudcqvské rozhodnutí p obnově nebo opravě hranic za konečnou
fáZi věci. Pojednání doporučujeme studiu kolegů.. -Ba.

Vá cla v Men cI: Středověká města na. Slovensku. Práce učené společnosti ša-
fařikovy v Bratislavě. Svazek 26. Bratislava 1938. (Str. 230 s 29 přilohami.)

Autor pokládá studium středověkých měst za' úkol historický, který si vytvořil
dějezpyt uměni. Dříve zabývali se městem dějepisci a zjevem výtvamým architekti,
dnes hlásí se dějiny hospodářské, sociální, právní, dějiny umění a věd vojenských ke
slovu. Ba dnes zabývají se městem i zeměpisci, kteří vytvořili zvláštní zeměpts sídelní.
Snaží se zachytiti zjev slovenských měst, kde jsou hrady. Dále uvádí, že pro zjištění
doby založení je pro města privilegium a pro vesnice lokačni listina a studuje jejich
význam. Třídí města na města založená "D a zeleném drnu" a na města vzniklá ze
starších osad. . _

Probírá města z pozdni doby románské, z ranné doby gotické, kamž zahrnuje
města zřízená po vpádu tatarském. Uv~dí vznik báňských měst hornouherských, jakož
i města obchodní na vých. Slovensku. Provádí rozbor pů.dorysný, dále prostorové a
stavebni složky města a praví, že skoro nic nevíme, jak vypadala v XIII. a XIV.
století radnice, jak zbrojnice, rychta, krčma, solnice a škola.

Rovněž neznáme měšťanský dů.m jako jednotku pů.dorysu města. Na to přikročuje
k výtvarnému charakteru středověkého města. Spis končí se přehledným francouzským
resumé "Les viZles médiévales en Blovaquie". V textu je 48 pů.dorysů.měst a připojeno
je 29 příloh obsahujících jednak staré pohledy na slovenská města a pohledy na skupiny
zajímavých budov.
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Kniha je vzorným příspěvkem k znalosti historie a vývoje slovenských měst.
J. Petřík.

Vyšlé knihy.
Pro f. Dr. J. R Y š a v Ý Geodesie niž!íí, I. di 1 (nové 3. vydání z r. 1939). - Brož.

kniha rozm. 21X30 cm, 497 stran se 470 obráZky v textu. - Vydáno nákl. ústřední vyd.
\{omisepří Ceském vys. učení v Praze. - Studentská cena 60 K (prodává podúř. ústav
geodesie V. Videman, Praha II., Kateřinská 40).

Kniha je v prvé řadě určena jako pomficka posluchačfim pří studiu, ale je také
hojně vyhledávána praktiky. Byla vydána znovu proto, že 600 výtiskfi předešlého vydání
z r. 1933 (viz recensi v Z. V. 1933, str. 141) bylo během necelých pěti let úplně rozebráno.
Nové .vydání má rozsah o 47 stran větší, ježto některé partíe jsou vhodně doplněny a roz-
šířeny. Kl.

Odborná pojednání v časopisec,h.
JournaI des géomětres fran!;ais. C. 7/1938. Ing. J. K a val í r, Praha: Repro-

duction des plans. F. D a ng e r: Servitude de passage. Ray Ma r t in: Photogram-
metrie. prof. Cech u r a, Příbram: Compensation. C. 8. H e i nes: Réfection cadastrale
aux Pays-Bas. R. Dan g e r: Expertise ďexpropriation. T a s k i ne: Mesure optique
des longueurs. C. 9. L. F 1 e y s: Propriétéculturale'.1 R. lM) a: nt in: Compensation
polygonale. C. 10. M. Jar r e: Méthodes et instruments en France. M. Fo nt a i ne:
Qui doit-ětre chargé du plan ďaménagement? Z y z Y k i n, Riga: Application des fonc-
tions elliptiques ft la géodésie. C. 11. L. P i a z z i: Cadastre probatoire. R. Ma r t in:
Photogrammétrie. H i 1ber t: Le bornage en Belgique. C. 12. R. Dan g e r, Bor on:
Vle Congrěs ínternational ft Rome. R. Ma r t in: Ve Congrěs de photogrammétrie. R•
.D a n g e r: Origínes de la profession. C. 1/39. R. Dan g e r: Revue du Centenaire.
I. F. W alt on: Les experts. R. Dan g e r : La profession et la loi. R. 1\1[ a r t in: Photo-
gra:mmétrie. C. 2. Roussilhe: Compensation en topométrie. F. Danger: Nou-
veau régíme successoral. Jacqueline Dan g e r: Orientation professionelle.

Zprávy spolkové.
z Jednoty úředně autor. civilních geometrii v Praze. V Ý bor o vou s c h ti z í,.

která se konala dne' 26. února 1939 za přítomností 12 členfi, zahájil kol. předseda Ing.
Flirst.

O výsledku mimořádné valné schfize Spolku čs. inženýru státní měřicJté služby
podal obšírnoU zprávu kol. Ing. Faltus, dle které shora uvedený spolek zaniká a utvo-
řeny budou zájmové skupiny (ústředí) při spolku inženýru (SIA).

Dále byly projednány běžné záležitosti dle pořadu jednatele a schválena zpráva
pokladnika kol. Ing. Kurala.

Po výborové schfizi zahájil kol. předseda 3 1. řád n o u val n o u s c h fi z i za
přítomnosti 27 členfi a hosta kol. Ing. Poura za Spolek zeměměřičfi. Věnoval vzpo-
minku zemřelému kol. Ing. štěpánu Pustkovi z Krumlova a poděkoval přítomným,
kteří povstáním vzdali čest jeho památce.

Zpráva jednatele omezila se pouze na povšechná statistická data vzWedem k to-
mu, že o činnosti Jednoty byly uveřejňovány zprávy ze schfizi pracovního výboru ve
Věstníku zeměměřičském a Inž. komory.

Schfizí pracovního výboru, resp. výborových, bylo od poslední valné schfize celkem
9, s pruměrnou účastí 10 členfi. Všech schfizí zúčastnil se kol. předseda Ing. FUrst a
Ing. štěch. .

Za uplynulý rok došlo a výborem Jednoty bylo projednáno a vyřízeno celkem 318
záležitostí. Byly to dotazy a návrhy, zvláště však stížnosti na nesprávný postup při sta-
noveni hranic jednou již jiným kolegou stanovených a na nedodržování schváleného'
tarifu. Nedodržování tarifu vyskytuje se nejvíce ve Velké Praze a okolí v dfisledku zná-
mých zde poměru, k jichž odstranění byla by nutna solidární a poctivá práce všech
kolegti tohoto okrsku.

Z odboček Jednoty, jež měly podporovati Jednotu v těchto snahách, osvědčilo se
sdružení v Brně, o jehož pfisobnosti a zdárných výsledcích podával nám zprávu ve vý-
borových schfizích kol. Ing. Faltus. V Praze toto sdružení úplně selhalo velkou neúčastí
na schfizích. Ze 43 pražských kolegti sešlo se nás 5 až 7.

Přednesená zpráva pokladníka kol. Ing. Kurall:i.po zprávě revisora účtfi kol. Ing.
Hrušky byla schválena. Kol. předseda poděkoval kol. Ing. Kuralovi za pečlivé vedení po-
kladní a naYrŽenéabsolutorium jednohlasně schváleno.

Referát kol. Ing. Prokeše o dálnicích, velice pečlivě propracovaný, upoutal
všechny přítomné, a po ukončení přednášky odměněn byl referent dlouhotrvajícím po-
tleskem.

Pří volbě aklamací zvoleni byli kolegové: Flirst předsedou, Prokfipek a Rudolf Janč
I. a II. místopředseda a Vlk, Dítě, Kural, Petrák, Hruška, štěch, Preis, Lukeš, Faltus,
Prokeš, Tva:rfižek,Bittsanský členy výboru a kol. Mizera a Schwarz revisory účtfi. Ná-
hradníky byli zvo)eni kolegové: Bukač, Baběrad, Janoušek, Cerný Bohumil, Filkuka šír.
Habrda, Ročák a Kolomínský. '
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Po schválení 'rozpočtu na rok 1939 stanoven členský příspěvek v dosavadní výši
K 80''--.

Kol. Prokiipek poděkoval jménem členstva předsedoví Ing. Ftirstoví za pečlívé a sta-
rostlívé vedení Jednoty, kterýžto projev byl provázen všeobecným souhlasem a potles-
kem.

Volný návrh kol. Ing. Kurala byl příkáZán výboru k projednání. Kol. předseda po-
děkoval za spoluprácí čínovníkii a členstva a za četnou účast, zvláště kolegii ze Slovenska
a s přáním zdaru snahám Jednoty schiizi skončil.

H o s pod á ř s k é por a d y, konané dne 1. ledna 1939 v Inženýrské Komoře, sú-
častnilo se 15 členii. .

Předseda kol. Ing. FUrst po zahájení porady uvítal nové členy pracovního výboru a
věnoyal posmrtnou vzpomínku zesnulému kolegu Ing. Janu černému z Lysé nad Lab.,
jednomu z nejstarších pracovníkii v Jednotě, který vždy zastával naše práva a svou prací
přispěl k vážnosti našeho stavu. Přítomní povstáním vzdalí čest jeho památce. Dále infor-
moval výbor o jednáních na schiizích představenstva Ing. Komory, jež týkala se členii ne-
arijcii, zá.kona o dálnicích, návrhu zákona scelovacího a reorganisace Inženýrské Komory.

Po projednávání běžných záležitostí podal kol. Faltus zprávu za Moravu, v níž
zvláště potěšila zpráva o čínnosti sdružení v Brně a o dalších třech sdruženích, jež budou
v brzku utvořena. Poděkoval též kol. předsedovi, který jménem Jednoty blahopřál k valné
schiizi brněnského sdružení k další jeho činnosti mnoho zdaru.

Kol. Vlk vyslovíl ku konci schiize přání, aby dle vzoru kolegii brněnských též sdru-
žení pražské upravílo jak stavovské tak i hospodářské poměry kolegii pražských. Kol.
předseda vybídl kolegy pražské k spolupráci a navrhl, aby akce v Praze ujal se kolega
černý. Na to schiize skončena. Ret. Ing. Vlk.

Úžití barevných snímkťlleteckých pr~ vojenský účel. V leteckém výzkumném ústavu
W r i g h t F i e Id v D a y t o n u (Oh i o) U. S. A. v Americe byl leteckým sborem vypra-
cován nový zpiisob fotografií leteckých v barvách, čímž se umožňuje daleko podrobnější
zjištění území než bylo dosud možno obyčejnou fotografii, takže i oddíly, skryté v lesích,
jsou na těchto fotografiích patrny. Ma j o r G odd a r d sestrojil k tomu cíli zvláštní le-
teckou fotografickou komoru pro precísní barevné sním~y letecké a vynalezl nový rychlý
zptlsob vyvolávání těchto sním:kii, takže i v polí lze za 30 až 40 minut získat přesný ba-
revný fotografický snímek území pro účel vojenský. Tímto zpiisobem jest velmi ztíženo
zastírání.

Unle geodetická a geofysikální (Union géodésique et géophysique ínternationale) ko-
ná své třUeté zasedání ve Washíngtoně ve dnech 4. až 15. září 1939. zasedání komisí je
dopoledne od 10 do 13 hod. a odpoledne od 14.30 do 16.30 hod. V pátek 15. září je od 11
do 13 hod. konečné zasedání závěrečné. Generálním tajemníkem sjezdu je Dr. J. A. F Ie-
min g, general secretary, 5241. Broad Branche Road Northwest. Washington D..C,U. S. A.

Bulharský voj. zeměp. ústav. Po odchodu dosavadního velítele bulh. voj. zeměp.
ústavu plukovníka A. G a n e v a stal se jeho nástupcem major D. S t o j a n o v.

Fotografická výstava v Praze. Vědecká společnost pro vědeckou kinematografií
svolala 10. června 1938 poradu na oslavu 1001etéhotrvání fotografie v r. 1939 a bylo usne-
seno uspořádatí výstavu všech korporací, ústavii a úřadii, jichž čínnost souvísí s foto-
grafií. Výstava má býti tříděna ná část retrospektivní a na práce současné. Výstava bude
se konati od 15. září do konce října 1939 v budově Umělecko-priimyslového musea Ob-
chodní a živnostenské komory v Praze. Pomýšlí se na vydání katalogu, který by byl trva-
lou památkou na toto vý'roČí.Výstava měla by tyto skupiny: A. Vývoj fotografie. B. vý-
voj techniky a práce fotografícké. G. Užití fotografíe ve vědě, technice, umění a v životě.
D. Rekonstrukce vývoje fotografické praxe. Dotazy zodpoví ředitelství Umělecko-prfi-
myslového musea Praha I., Sanytrová ulice.

Jak se provádí měření velkých území. Na toto thema prom:luvil v rozhlase dne
14. dubna t. r. v 15 hod. 35 min. čtvrthodin.Qvou přednášku redaktor našeho Věstníku
Ing. Boh. P o u r. účelem přednášky--'bylo podati formou rozhovoru širší veřejnosti
stručný výklad o tom, k čemu sl<1Užítrigonometrické věže a jak -se na nich provádí
měření úhlii.

o S O b n í.
Ing.•Ant. Beneš odcház1 na odpočinek. Pevný sloup stavovské myšlenky, bojovník

jasného programu s pevným cUem, technik širokého rozhledu s praktickým postřehem
dobovým, bodrý filosof naplněný kladným vztahem k životu - ústř. m'ěřický rada hlav.
města Prahy Ing. A. Beneš odchází do výslužby. ~--

Záříjový den r. 1876 zdravíl plným jasem plodného podzimu narození syna Anto-
nína na starém m:lynářském gruntě českomoravské vysočiny. Pan otec - nesm:louvavý
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vlastenec a dlouholetý starosta města Hlinska - posílá synka na stl'ední školu do Chru.
dimí, po té do Prahy, načež po studiu pražské techniky a odborné praksi civilní nastu-
puje r. 1906 Ing. Beneš do vodárenského úřadu obce pražské. Osobni zdatnost a odborné
znaIost.i...vedou schopného úl'edníka oddělením regulačním, bytovou reformou, techníc-

" kým presidiem a referátem assanačním do stavebního úl'adu odb. 1 (mětický), kde
v r. 1935 je jako první svého stavu jmenován pl'edstaveným úřadu, dosahuje tak nej-
vyšší hodnosti zeměmětičského inženýra ve službách pražského magistrátu. Pro svfij
široký rozhled byl Ing. Beneš v r. 1936 povolán za člena Zkušební komise pro II. stát-
ní zkoušku zem. inženýrství na českém vysokém učení technickém v Praze, mimo to je
činný v M. A. P.(stavba měst), a j.ako pohotový žurnalista, často svýmí články, úva-
hami či kritikami uvel'ejňovanými v odborném tisku a denních listech, zasahuje do
širokého proudu života vel'ejného a technického.

Stavovské hnuti s vděčností vzpomíná spolupráce rázovit~ho organisátora, který
dík s~ organisačním schopnostem, za jedinečné podpory Spolku čs. zeměměl'ičti a vy-
datné pomoci Jednoty úl'edně autor. civilních geometru, stál u kolébky Klubu mě-
l'ičských inženýru hlav. města Prahy, jehož založením bylo docíleno stavovské osamo-
statněni, později pak resystemisace úl'edníkti měl'ických u pražské obce. Jako zakláda-
jicí člen a dlouholetý pl'edseda byl proto za své zásluhy jmenován čestným členem
klubu. Souběžně s prací stavovskou účastqí se pilně organisMní práce na poli všeúl'ed-
nickém vfibec (Odborové ústl'edí vel'. zaměstnanců, ústl'edí správních inženýrti, Vyso-
koškolský svaz atd. atd.), zvláště pak v "Unii" obec. zaměstnanců mě,sta Prahy, kde
vždy nebojácně hájí zájmy zaměstnanců.

Proto také jako pl'edstavený velkého úl'adu docílil značné obliby II1ezisvýmí pod-
řízenými, jímž byl sympatickým vzorem otcovsky spravedlivého rádce.

Posléze pak nadšený vlastenec, bodrého, avšak ušlechtilého zrna, se zdravým
smyslem pro regionalismus, živelnou láskou spjatý s rodIiým krajem hlineckým, pln
pochopení pro generační systém - toť lapidární tahy, jimiž dokresluji mladistvě svěží
zjev velkého umělce života, kterému nyní, u vědomí výsledků zdá,rné práce, pro nejkrás-
nější část životní poutě všichni upl'ímně pl'ejeme: "Mnogaja ljeta!" Ing. Bolehovský.

Katastrální mětická služba. Změny za měsíc leden-bl'ezen 1939.A. čechy: 1. D 0-
výslužby pl'eloženi: V. m. r. V. Kolman, m. radové: Ing. J. čemus, Ing. V. Há-
jek, Ing. E. Veselý, Ing. R. Sýkora, Ing. J. Matuška, Ing. B. Foltin, Ing. F. Elkopek,
v. m. komísal'i: K. LodI', Ing. E. Kadečka, Ing. V. Kuchta,

2. P l' e v z a t i z e S loven s k a a pti děl e ni: a) Do trianguI. kanc. min.
financí m. r. Ing. A. Lukáš, v. m. komísal'i: Ing. Dr. A. Pokorný, I!!gJ,~ivots~ý: Ing.
K. Perna, Ing. K. Kučera, Ing. H. Pittner, Ing. M. Hnatiuk a m. k. mg. L. Elvejda..b) Ke
kat. měl'. úl'adtim: Vlád. rada Ing. A. Musil (Praha), v. m. r. Ing. J. Sojka (Praha),
m. radové: Ing. J. šimerka (Chrudim), Ing. J. Kerner (archiv map, Praha), Ing. J.
Humal (archiv map, Praha), Ing, J. Minál' (Praha), Ing. K. Hylmar (Praha), Ing
A. Koval'iček (Praha.), J. Svoboda (čes. Budějovice), v. m. komísati: Ing. V. Straka
(Tábor), Ing. J. Zumer (archiv map, Praha), 1J!g,.Dr,VL J!:ll@ic (Praha), m. komí-
sati: Ing. V. Kamberský (Praha), Ing. V. Krumphanzl (Praha), Ing. F. Stodola (Praha),
Ing. J. Weigelt (čáslav), Ing. B. Nedvěd, Ing. H. Kokeš, Ing:,_O.Císal', Ing. V. Bušek,
Ing. B. Nádvorník, m. konc.: Ing. S. Brožek (č. Budějovice), Ing. F. štorkán (Písek),
Ing. J. Chrpa (Hradec Králové).

3. Jme n o v á ni: M. komisati Ing. K. Petr, Ing. L. Pejchal, Ing. B. Bartík,
;rn$'.F. Hronek a Ing. F. štorkán.

4. Pl'eloženi: M. r. Ing. B. Vrtal. k zem. fin. l'ed. odd. XI, v. m. kom.: Ing.
K. Regál do Strakonic, J. Honcti do Kutné Hory, m. komísati: Ing. V. Tomášek do
Kutné Hory, Ing. J. Hora (k. m. Ú., Praha), Ing. E. Viták do Dvora Králové, Ing. B.
Bartfk, zem. fin. l'ed. odd. XI, m. konc. Ing. V. Prchal do Brandýsa n. L.

B. Morava: 1. Pl'evzati ze Slov ens ka a pl'iděleni: V. m. radové: Ing.
Jan Nosek (Brno), Ing. F. Potůček (Brno), m. radové: Ing. S. Konečný (Mor. Ostrava),
Ing. G. Dobrovolný (Pl'erov), Ing. F. Lisý (Boskovice), Ing. E. Jelínek (Ttebíč), Ing.
A. Chytil (Uher. Brod), Ing. E. DemmI (Pl'erov), Ing. k. Hrabovský (Brno). V. m. ko-
misati:· J. Cais (Brno), Ing. J. Procházka (Brno), Ing. V. Schiebl (Brno), Ing. F. !{ně-
žínek (Brno). M. komisati: Ing. V. Stratil (Brno), Ing. J. ždímal (Olomouc), Ing. K.
možánek (Brno). M. konc.: Ing. J. Langer (Mor. ,Budějovice), Ing. K. Jaroš (Bmo)
Ing. L. Vaiz (Brno), Ing. J. Vašulka (Brno), Ing. A Veselý (M. Budějovice), Ing. A:
Svoboda (Brno). 2. P tel ožen i: V. m. k.: R. Hanák do Prostějova, m. k. Ing. S. Jelí-
nek do Brna.

Z redakce a administrace. Redakce byla nucena odsunouti pro nedostatek místa
do ptištího čísla jíž vysázený článek o mezinárodním zeměmětickém a fotogrametrickém
kongresu v Římě, ač jeho vyjití v tomto čísle bylo pevně stanoveno a předem ohlášeno
v článku Ing. Dr. J. Kloboučka o fotogrametrickém sjezdu v Technickém obzoru (srov.
str. 127 T. O.). článek bude zařazen do čísla ptištího. . ,

žádáme kolegy, kteti v dtisIedku územních změn přesídlili, aby nám sdělili své'
nové adresy, abychom jím mohli zasílati pravidelně časopis. - četnými změnami v ad-
resáti omlouváme také poněkud opožděné vyjiti tohoto čísla.

Za redakci odpovídá Ing. Bohumil Pour. - Tiokem Akciově moravlkě knlhtilkárny Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek ČI. zemllměfičA v Praze.
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