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Zkouška Wildova dálkoměru a polní práce jím provedené
v SSSR.

Ing. K. N. S m i r n o f f, šéf strojního oddělení státniho výzkumného ústavu pro geo-
desii a kartografii v Moskvě.

Přesného Wildova dálkoměru použil jsem při pracích na moskevské
polygonové síti, jakož i při vyměřování pozemků kolektivního hospodářství
Pobeda v okrsku Zeleného Města poblíže železniční stanice Pravda na se-
verní dráze.

Před započetím prací byly vykonány důkladné polní i laboratorní
zkoušky s přesným dálkoměrem č. 1600, který spolu s latěmi č. 16001 a
č. 16002 náleží k universálnímu teodolituWildovu. Při optických dálkomě-
rech dvojobrazových nutno dbáti daleko většího počtu pramenů chyb než
při dálkoměrech nitkových, při nichž malé ~hyby mooou. eýti tlane«eá"flY,
poněvadž jsou pod mezí přesnosti těmito dálkoměry dosažitelné. Proto vyža-
dují tyto dálkoměry, jako přesné přístroje, podrobného laboratorního pře-
zkoušení, čímž jest však umožněno prováděti polní práce s přesností téměř
předem určenou.

L a bor a t or n í zk o u šky dli 1k o ID ě r u.
1. U r če n í k o n s t a n t y K dálkoměru bylo provedeno na základně

měřené invarovými dráty. Byla nalezena chyba menší než + 5mm pro délku
120 m, což dovolovalo vzíti pro K hodnotu 100. Vedle toho byl též změřen
paralaktický úhel a zaměřením na vzdálený bod metodou repetiční (20 mě-
ření) a z výsledku odvozena pro K rovněž hodnota 100.

2. Ch Yb a v d o s tře dě n í pří str o .i e. Při dostředění s použitím
olovnice dostoupila chyba hodnoty 1'2 mm. Dostředění optické se skleněnou
stupnicí Zeissovou dávalo průměrnou chybu ± 0'05 mm.

3. C hy b a z n e pře s né h o u r o Vf n á n í I i b e I y i n d e :xi o v é (ko-
incidence koncových bodů). Zkouška byla provedena pro úhly od +3 ° do
+ 20 ° a průměrná chyba rovnala se asi 0'12 cm.

4. Ch Yb a pro r ů z n é d é I k y str a n. Měřeny byly strany dlouhé
10 až 140m. Pro každou stranu vypočtena průměrná hodnota z 10 ětení.
Ukázalo se, že největší chyby jsou při stranách do 40m a od 125m. Při stra-
nách mezi 40m a 125m byly průměrné chyby asi stejně velké, totiž 6~00až

8:00' Měření do 40m a nad 125m dává průměrné chyby až 4:00
5. Ch y b y z e s k Ion us t ran y. Měřeny byly strany různé délky a

různého sklonu. Chyba nepřekročila nikde 50
1
00' Z velikého počtu pozorování

byly odvozeny chyby pro různý sklon:
sklon 0°_10°
sklon 10°-15°
sklon 25 °

chyba ± 0'25mm,
chyba ± 0'30 mm,
chyba ± 0'40 mm.
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6. C h y b a z o s vě t len í. Z~ouška, byla provedena ve fysikální labo-
ratoři -při os;větlení latě.: elektrickým světlem síly 10-250 svíček ze vzdále-
nosti 25 cm. Relativní intensita světla byla měřena fotometrem Zeissovým.
Průměrná chyba v odečtení byla při 10 svíčkách :±: 2mm, pak se zmenšo-
vala. Od 30 až 40 svíček výše byla chyba stálého rázu. Chyba ve čtení lati
z různého osvětlení může dosáhnouti hodnoty, jíž nutno ve výsledku uvažo-
vati. Tak na vzdálenost 100 m může dosáhnouti 3 až 5 mm neb i více.

7. Ohyba, způsobená vlivem teploty a vlhkosti. Vliv
-tento na hranoly a planparalelní deštičky způsobuje napětí ve skle a změnu
indexu lomu. Dle Pulfricha se při zvýšení teploty zvětší index lomu a tím
též paralaktický úhel a tudíž i čtení na lati. Ke zjištění změny paralaktíc-
kého úhlu byla provedena pozorování při relativní vlhkosti v mezích 25 % až
60% a teplotě od 15 o do 25 o. Pozorováno bylo v laboratoři ve vzdálenosti
11'2 m a v poli 50 m. Ukázalo se, že chyby, zaviněné vlhkostí neb teplotou,
nejsou větší než chyby v odečtení lati.

8. C h Yb a v děl e ní I a t i. Pře zkoušením na komparátoru byla z.jiš-
.těna prllměrná chyba jednoho dílku :±: 0'038 mm čili průměrná chyba v Hr-
čení vzdálenosti:

m= + 100.0'038 . y2= + 5'37min.
9. Pře s n o s t vod e čte n i I a tě. Změřeny byly vzdálenosti 25, 50,

75, 100, 130, 135 a 140m. Prllměrné chyby jednoho odečtení jsou obsa-
ženy v ta.bulce následující:

Vzdálenost II 25 50 75 100 125 130 135 I 140 Poznámka
I

I I
I I

ReI. chyba I 1 1 1 1 1 1 1 4 i Pro každou vzdálenost
4500

--
7815 6210 7945 6115 M15 5942

1

provedeno 25 čtení.
I 6832
I
II

vých,

bulce

Zkoušky dálkoměru v poli.

• Pro zkoušky byla použita polygonová síť moskevská. Pozorování jsou
udána pro tři polygonálni tahy moskevské sítě (obr. 1., 2., 3.). V prvním

41 polygonu výsledky měření stran jsou
"uo", naznačeny na obr. 1. Hodnoty, udané

123'30'49.6."'3190 nad čarou, jsou v)'sledky měření laťo-
113·!'>2'&(),4 46 vého, pod čarou měření dálkoměrem

Wildovým. Relativní chyba, vypočtená
141.:1\'9 z nevyrovnaných rozdílů souřadnic 0-
14? 2460 1

vých, jest 34.189' jak jest zřejmo z ta-
bulky 1. Dostředění přístroje bylo pro-
vedeno opticky. Stejným způsobem
byly pozorovány polygony, znázorněné
na obr. 2. a 3. Výpočet souřadnic po-
lygonových bodů na obr. 2. je podán

v tab. č. 2. Relativní chyba, vypočtená z neopravených rozdílů souřadnico-
1jest f5~203' Výpočet souřadnic polygonu z obr. 3. jest naznačen v ta-

3.; relativní chyba jest 35.1659' Průměrná chyba v jednotce délky
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z výsledkll dvojího měření pro polygony 1, 2, 3 jest stanovena dle vzorce:

M= + Vr~á~]. ,
kdež d jest rozdíl mezi 1. a 2. měřením, n počet stran, váha ]J =~. Výsledky
měření stran jsou udány pro polygon obrazu 1. na tab. 4.

Provedené laboratorní a polní zkoušky přesvědčily mě. o výhodě, která
vyplývá z použití polárních souřadnic a užil jsem jí tedy při zaměření po-
zemkú kolektivního hospodářství Pobeda o velikosti asi 70 ha. Zaměřené

-~ ..

~)
/

~ _ l&.sa U!l

1>1 o O.OJ.21"
to! -Lop !l&6~9

Obr. 2. Obr. 3.

jihozápadní pole tohoto hospodářství umožnilo pořízení přesného plánu
k účelu plánovitého vedení hospodářství:

Při polních pracích postupovalo se takto:
Nejdříve byly označeny hranice. Azimut první strany bylzmeren dle

metody prof. Krassovského. Délky stran byly stanoveny průměrně lla 90 až
100 m, s ohledem na obdělaná pole a na nutnost, zaměřiti větší počet pří-
'rodních značek. Nepravidelná poloha cest a kultur, rozptýlená půda země·
dělská ztěžovaly vhodné vedení polygonových tahů. Na v,elké yětšině plochy
bylo obilí, tráva a okopaniny.

Bod Měřené úhly
II

Směrníky II . Délky I
Rozdíly souřa<lnicové

stran 11 ,'E II l1y

I II , I -=
;

I
47 123°30' 49'6"

II
i ' ' " ..

I
51°45' 20'3" 81'319 , + 50'338 + 63'866

, 46 113 52 55'4 I
117 52 24'9 147~246 . - 68841 + PO'163

45 107 02 11'6 I
I 190 50 13-3 185'472 -182'164 - '34872

3tO 1@ 35 10'7 I

I
26115 02'6 142~396 - 21'660 -140'741

309' .. 85 5849·4 i "

!

I 355 16 13,2 223'074 + 222'314 18'397
I -

47 I

1:=539659' 56'7" p= 779'507 - 0'013 - 0'019

111 1
-p = 34189
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Bod :Měřené úhly Směrnlli:y Délky Rozdíly souřadnicové
stran /lx /ly

40 85° 29' 06'1"
120000' 00'0" 280'193 -140'096 + 2402"654

358 166 (2 ON
133 17 52'6 73';)91 - 50'468 + 53'5.59

357 119 05 26'8
134 12 25'8 116'741 - 81'398 + 83683

356 210 31 32'4
1034053'4 86'936 - 20'.562 + 84469

355 18402 46"4
i99 38 07-0 87'419 - 14'632 + 86'186

326 42 24 51'4
237 13 15'6 250'889 -135'831 -210'939

354 186 53 10'9
2302004-7 203-900 -130'150

"
-156'959

316 88 55 45'8
321 2418'9 175'670 + 137'300 -109'584

315 188 27 !)(N
3124628'5 292'738 + 198'803 - 214'879

42 95 51 56'8
36 54 31'7 131-932 + 105'492 + 79'231

41 19121) 09-2
2529225 145'672 + 131'493 + 62'690

40

E= 16190 59' 43'6" P=1841)'681 - 0'049 + 0'111

~l 1----p- = 15203 (relativní chyba),

Bod Měřené úhly Směrníky Délky Rozdíly souřadnicové
stran Áx II /ly

304 7fJl46' 49'9"
15° O' ··0'0" 131"'139 + 127-250 + 34'097

305 186 14 34'9
84525'1 214'129 + 211'639 + 32-600

306 197 50 (}6
:~ 35055 18'7 144'833 + 143-019 - 22'852

309 89 1019'!l
811400'3 142'356 + 21-656 +140'689

310 9&46 $-1
16428 33-2 234:-729 - 22.6'166 + 62-824

811 197 2122'4,
1471)7 108 268771 - 226''115 + 114M~12

312 644351-11
262 23 19'4 200'"520 - ~'á59 -19S-}i';i)3

313 181 24 b1-9
260 ,~ '2'1-5 1"28'186

I
.- 20')10 -ll.26~l:í9:9

314 175 11 U'3
265 U 16'2

I
68-062 - 4~999 - 67iS'iS

304

E= 12590 59'33'7" P=1533'325
\

+ 0'015 + (}040

Ál 1-p = 35659 (re1ativní éhybll).
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Bod
Délky stran a=/1-lz! dZ I pdZ

'1 V m 'tv m ,vmm p

47
81-317 81'321 - 4 16 0'01 0'16 [pdZ] =14'17

~6
90'202 90'220 -18 324 0'01 324 2n=16

, a1
57'042 5Ni28 +14 196 0'02 3'92 [~~J=O'89

45
100'400 100'420 -20 400 0'01 4'00

a2 4 16 0'01 0'1685'060 85'064 - y' [pdZ
]310 M= 2n=

142'403 142'390 +13 169 0'01 1'69
309 =0'94 mm

103'060 103'068 - 8 M 0'01 fr64
303

120'007 36 0'01 0'36120'013 - 6
47

Sítě polygonové byly položeny podél cest, aby celá situace mohla býti
zaměřena, Pracovalo se v hodinách rannich a večerních. Podmínky pro po-
zorování byly uspokojivé. Otení lati bylo prováděno oběma směry. Úhel byl
měřen ve dvou polohách dalekohledu. Práce byla provedena s přesností na
0'01 m a 0'1'.

Pro výpočet přesnosti pozorování bylo použito různého dvojího měření.
Pro 6 hlavních polygonálních tahů sítě byly stanoveny tyto průměrné chyby
v úhlech:

m = + 0'72", + 0'25", + 0'44", + 0'32", + 0'69", + 0'18"
3, průměrné chyby v jednotce délky jak následuje:

M= + 2'60 mm, + 0'12 mm, + 0'95 mm, + 1'82 mm, + 0'40 mm, + 0'61 mm,
Pro značnou výhodu, kterou skýtá metoda polárních souřadnic, mělo

by býti v Rusku užívání dálkoměru Wildova rozšířeno, a to zvláště tam, kde
je nutno provésti rychle práce geodetické pro účely hospodářské.

Z orginálu, dodaného redakci Z, V" převedl do češtiny Ing. Rud. Klos8.

Résumé: Travaux ďexpérience avec 1e mesureur optique des
d i s t a TI c e s d e W i1d e t I e s t I' a, va u x d e cam p a g TI e ex é c u t é sen U, S.
S, R. Vauteur fMt l'étude dans son l'wpport sur les travaux d'expérience exécutés par
10 mesureur optique des dist30nces de Wild au l3oboratoire, ou il étudie 130précisio'll de
la consta,nte K, rerrenr pwvenant des écarts du centr3oge, ceHe du cal30ge du nive30ua bulle, de l'humidité et du chaleur, l'erreur due a 130division de la mire (parl3onte) et
celle due a la. lecture de. la míre on régard a son éclairage. II donne les v30leurs de
ces écarts et aprés 130mesure directe sur le champs exécutlé en trois cheminements
(les c30lculs des cheminements expliquent 130 grande précision de l'instrument usité),
l'auteur recomm3onde 130méthode polaire pour 1e mesurage des propriétés collectives
en u. ~, S. R.

o stereofotogrametrické základně.
Geom. K. Tom z a, t. č. frekventant ikoly pro záJ. důst. hrubého dělostřelectva v Olomouci.

(Dokončení. - Fin.)

, Užívané komory mají zpravidla větší obrazové dálky. Wildovy komory
166 mm a 237 mm, Zeissovy, Heyde-ho 200 mm, francouzské až 750 mm. Ob-
jektivy pracují tak přesně, že chyba vznikající jejich nedokonalostmi nepadá.
vůbec :na. vá.hu. Na. příklad Wildův obJektiv kresli s chybou asi 8".
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Z uvedeného je vidno, že přesnost odměřených směrníkfi vyhovovala by
teoretickým předpokladům. V praktické fotogrametrii naskýtá se však otázka
o r ie n t a c e s t a n o v isk a.

Představme si, že jest dána poloha základny b (obr. 14.), dlouhé na př.
70 m, a úhel 't/JB svírající OS:1 komory se základnou. Vypočteny pak jsou směr-
níky Cf!, Cf2 ••• bodů P1, P2 •• , vzdálených asi 700 m. Vidíme, že jest postupo-
váno proti důležité geodetické zásadě "z velkého do malého", neboť záměra na
bod A vzhledem k dálce ofotografovaných bodů jest příliš krátká. Úhlová
chyba takto odvozeného směrníku by mohla na velkou vzdálenost bodů P1' P2

způsobiti značn-ou lineární odchylku. - Vídeňská fotogrametrická škola, aby
zamezila vznik chyb z orientace, postupovala tak, že ve fotografovaném území
byl určen jinou geodetíckou metodou (triangulací) dosti vzdálený bod, podle
kterého byla pak celá soustava fotogrametrického stanoviska orientována.
Tento všeobecně užívaný způsob jest zvláště jednoduchý při autografu. Plas-
tickou značku postavíme na stereoskopický obraz orientačního bodu. Papírem
pak otáčíme tak dlouho, až bod znázorňující stanovisko se kryje s počátkem
aut.ografu a vynesený orientační bod s hrotem kreslicí tužky .. -- Pro kontr.olu
jest dobré míti pro každý pár desek nekolik orientačních bodú.

Ad 3. Při malých paralaktický'ch úhlech y nestačí přesnost dr = 18" -;-30'-
k dostatečně pi;esnému stanovení vzdálenosti D. Jest proto třeba voliti delší zá-
kladnu b a zvětšiti tím úhel y.

Odvoďme si nyní rovnici, podle které bude možno vypočítati, jak velká
musí býti základna b, aby D bylo určeno ještě na 0'2 m pro plán v měřitku 1 : 1000.

Obecně jest dD = D cotg y dr
cos y

cotO' r = -.--
o sm r

(z rovnice D sin í' = b sin 't/J),

pak dD = D2~OSY d
bsm't/J JI

b= D' cos r !.! "--.
sin't/J D

jest vždy malý, položíme cos y . 1 a
b-~1J2_1_.
- dD sinw

I .
1 ff! .TT"~- "I' •••••..--1

+--~-~--i,----~! -....4 -- I !
I --p :_ -r- I I
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Abychom nemuseli v poli rovnici propočítávati, zná,zorníme si průběh
funkce graficky (obr. 15.). Cáry I, II, III vyjadřují změnu b pro 1/JI = 100c
(1/J'I=OC),1/Jn=700(1/J'u= 30°), 1/Jm=40° (1/J'm=600). V závorkách jsou uvedeny
odklony od normálního postavení osy komory, kterého se v praxi vždy užívá,
jelikož se dá lépe v terénu určovati. Jest to prostý doplněk do 100c• dr" = 30"
(v obloukové míře dy = 0'00005), dD = 0'2 m, D v rozsahu 100 m až 750 m.

Jest na příklad zaměřití část lí.zfJmínalézající se poblíž osy komory nor-
málně postavené k základně ve vzdálenosti asi 500 m. - Přímka procházející
bodem D = 500 m protíná křivku I v bodě odpovídajícím základně b . 60 m.
- Nalézalo-li by se toto území ve značné vzdálenosti od normální polohy, od-
ha.dlIllElme,nebo nějakým jednoduchým 7působem změříme příslušný úhel 1/J' a
hledáme základnu pomocí čáry II nebo III, po případě pomocí čáry, kterou si
vyinterpolujeme mezi kreslenými křivkami.

Stává se velice často, že chceme zaměřítí území rozprostírající se do
větší hloubky, na př. od 300 m do 650 m, nebo pod velkým zorným úhlem.
Z diagramu vidíme, že pro rúzné podmínky vycházejí také různě dlouhé zá-
kladny. Když bychom zvolili základnu nejdelší, mohlo by se státi, že pro blízké
partie vznikne již paralaxa větší než 13c 3, pod kterýmžto úhlem nelze již dobře
pozorovati, zvláště ve složitém území. Abychom vyhověli požadavkům přes-
nosti, zbylo by jedině zvoliti několik základen. Dovolí-li to terénní poměry a
čas, skutečně takto postupujeme. Konfigurace terénu připouští položiti často
jen krátkou základnu, přes to, že nevyhovuje teoretickým předpokladúm. Jest
nutno pak postupovati s obzvláštní pečlivostí a postarati se o vyloučení hrub-
ších chyb způsobem, který bude ihned uveden.

Především nutno dbáti, aby paraJaxa nejvzdálenějších bodú neklesla
daleko pod paralaxy, které nám určují tyto s přesností 0'2 m. V praxí jest zji~-
těno, že pro plány v měř. 1 : 1000 nesmí y klesnout pod 2" 2 (t . .1. asi 8 mm para-
laxy lineárné), kdy můžeme ještě dobře stereoskopicky pozorovati. Při fotogra-
fování na větší dálky než 5 km pro topografické plány jest žádoucno, s ohle-
dem na nedostatky negativú (zrno, smršťování emulse, zamžení obrazu vzd"í-
lených partií) vzíti jako minimální parala,xu y = ea. 5 c (20 mm) použitím při-
měřeně delšíz,áikladny. Jsou-li body s taklovouto m~lou para1laxolll vzdáleny
-zUia,čněod oormály k záJdad:ně (na př. na krajíich stoč;eného případu), jeost
třeba tyto partie ofotog-rafovati j!88tě jedinou s jiného sta,novi~ka, třeba také
jen jako stOič.ený přip<'!.d (obr. 16.). .

Pracujeme-li s malou paralaxou. jest bezpodmínečně nutno míti v zamě-
řovaném území dostatek pevných hodú. t. zv. kontrolních a vlícovacích či za-
mísťovacích. - Tyto mohou zastávati rovněž funkci bodů orientačních. ---
IDedíme míti na desce alespoií tři takovéto body. Při topografických pracích
bývá těchto bodů zpravidla více.

Stavíme-li plastickou značku v autografu na kontrolní body a padne-li
hrot kreslicí tužky přesně na vynesené body na papíru, soudíme, že předcházející
práce jsou řádně provedeny a předpokládáme, že nedopustíme se žádných chyb
při určování detailních bodů, když, jsme se nedopustili chyb ph posta.vení na
body kontrolní. Provádíme tím jakousi interpolaci. - Objeví-li se nějaké od-
'Chylky, vyloučíme je opravami na autografu pomocí známých kontrolních
bodl1. Odchylky ty vznikají ponejvíce ze špatně určených úhlů 'I/J a y, t. j. kon-
verg'ence a stočení. U terestrické fotogrametrie jest to nerovnoběžné postavení
optických os komor na· stanoviskách A a B. - Jest zřejmé, že čím máme více
kontrolních bodl1, tím lze s větší jistotou pracovati. - Při srovnávání pláll1l,
získaných fotogrametricky za takóvýehto okolností s plány tachymetrickými,
nebyly konstatovány odchylky. Vrstevnice kreslené autografem podávají věr-
nější obraz terénu než vrstevnice interpolované.

Toto vysvětlují různí autoři tím, že pozorovací ostrost jest při stereosko-
}Jickém vidění daleko vyšší než pozorování monokulární a žena plastickém obrazu
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mtižeme, poměrně bez velké duševní námahy, dobře posuzovati vzdálenosti.
Výše ostrosti stereoskopického pozorovfiní jest individuální a vě~ tato není ještě
přes:ně probadána. Nezávisí rozhodně na skutečném rozstupu našich očí. Srov-
návání fotogrametrických plánů s tachymetrickrmi, o kt(;rémž byla vý~e uči-
něna zmínka, byla učiněna s elaboráty, pocházejícími od zkušen$"ch a svědomi-
tých pracovníků, n~ čemž při všechfotogrametrických pracích velice záleží.
Proto výsledky našich úvah o fluralaxe jest třeba bráti za vodítko pro docílení
nejlepších výsledků za normálních okolností.

Na druhé straně se nám v terénu naskytnou případy, kdy můžeme po-
měrně snadno vyhověti na základě n;:Uiich teorií odvozeným podmínkám. Ncj-
větší obtíže máme s pokládáním základny tehdy, nacházejí-li se body fotografo-
vaného území značně vzdálené od normálního směru, neboť čím větší jest úhel
'!/J, tím delší musí býti základna, ktet'á může nabýti takové velikosti, že nelze
již vypracovati partie poblíž normály (normální a stočené případy). Obr. 16.
ukazuje příklad, kdy využito bylo ter~nu tak, že normála k základně jde
směrem k nejvzdálenějším partiím. (Případ tento vyskytl se několikráte pří
zaměřování údolí };eky Sázavy minish'rstvem veřejnS~ch prací.)

Jak se postupuje v poli při volbě místa a délky základny, vysvitne nej·
lépe na několika praktických příkladech.

Vhodná místa, skýtající dobrý v~-hled s možností položení základny, re·
kognoskujeme nejdříve v mapě a pak při pochůzce terénem zjišťujeme, jsou-li
tato stanoviska proveditelná či nikoliv. S pHstroji přicházíme již na určité
místo a neztrácíme čas se všemi pomocníky vyhledáváním stanic během vla.st·
ního zaměřování. Tento postup jest n;ldmíru důležitý při topografických pra-
cích. Při zaměřování pro plány velk~'ch měřítek vyhledávají se fotostanice při
rekognoskování triangulace, nebo až při vlastním fotografování, jelikož se
jedná o menší vzdálenosti a zeměměřič má lepší přehled o postupu prací.

Umístění základny, pokud se směru týče, provedeme buď odhadem, nebo
použitím jednoduché pomllcky, jako jest na př. karton, na kterém máme na-
kreslen směr základny a několik směrů, znázorňujících různá zorná pole, ve-
kterých nejčastěji fotografujeme (normální a stoěené případy). Fa Zeis8 kon-
stmovala. hranol, udávající krajní hranice obrazů normálně postavených i sto-
čených a příslušný směr základny. Ve Švýcarech užívají k témuž účelu velmi
praktické vojenské busolky. K přesnějšímu určení směru lze použíti přímo
theodolitu, se kterým provádíme zatriangulování stanoviska.

Jak dlouhou asi základnu máme položiti, poznáme na základě odhadnuté
nebo ze speciálky odpíchnuté vzdaJenosti nejbližších a nejvzdálenějších míst
a. velikOl"ití úhlů '!/J' určujících nám vzdálenost bodů nejvíce odchýlenýeh
vpravo a vlevo od normály k základně.

Před provedením dvou příkladů budiž učiněna ještě zmínka o diagramu
y obr. 15. O významu a. použití čar I, II, III bylo řečeno již dříve. Přímky IV

V k" , . .,' 1·~· b D dl . b D sin 1fJa - u· azuJl vzaJemnou zmenu ve lem a po e rovnIce = -.- prosmr
1fJIV= 100c, r = 2 c 2 a 1fJv= 100c, r = 13"3. Přímky VI a VII obdobně pro
JDinimální St maximální parala:xu při 1/JVI= '!/JVH = 40c• Podle těchto přímek lze
ihned poznati, neklesá-li paralaxa pro určitou vzdálenost D a základnu b pod
1Jrinimum, po příp. nepřesahuje-li maximum.

Příklad 1. Jest zaměřiti čá8t území v měř. 1: 1000 v prostoru OP
(obr. 16.). Zá.kladnú lze položiti tak, že not1nála směřuje k nejzazším partiím.
ÚMl 'I:/J' jest asi 67c, VzdálenOítti '\T normo směru: Dmin - 450 m, Drnu .:-- 600-m.
NA pOkraji ú~ekU': D'"Itl = 150 m, D' rnal< = 250 m.

Pro D = 600 m a 1fJ' = 0° (1fJ' = 100 li), odpovídá délka základny 90 m,
!! paralalWcItfm úhlem ,.. ~ 10c (1 zji~tpno hrubou interpolaci mezi přímkami
IV " V). Pro D _ 450 m by přesnost při zákla-dně b :t::: 90 m byla větší jak
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požadovaná, což nám přirozeně vyhovuje. y vyhovuje též, majíc velikost
asi 12 c.

Poměry na levém okraji úseku: pro D' :=: 200 m, 'I/J' = 67c stačí základna
asi 20 m dlouhá. Když bychom fotografovali z konců base 90 m dlouhé, dosáhlo
by se sice veliké přesnosti, ale paralaktický úhel pro D' = 150 m značně by již
překročil mez 13"3 (viz přímka VII). - Musíme proto zmenšiti základnu asi
na 50 až 60 m. Na pokraji bude možno pracovati s paralaxou 13 c. Nejvzdác

lenější body budou sice určovány s menší přesností, ale ještě s výhodnou para-
laxou, asi 8 c velikou. Bude nutno míti v těchto místech nějaký kontrolní bod.

Příklad 2. Základnu pro zaměření pruhu území MN (obr. 16.) ca. 200 m
širokého o Dmill = 200 m nutno položiti rovnoběžně s hmto pruhem. Xa první

1 --....-
I
I~----

pohled jest patrno, že vypočteme-li výhodnou basi pro kolmou vzdálenost, ne-
bude dostačovati pro vzdálené partie od kolmého směru. Z diagramu si vy-
hledáme základnu pro Dm;n = 200 m a max. paralaxu 13"3; je rovna ca. 45 m;
Se 45 m basí možno při 'I/J' = 60 C pmcovati ještě na vzdálenost 550 m, kdy do-
f.taneme paralaxu y . 3 c. - V těchto částech jest bezpodmínečně nutno míti
kontrolní body a pokud možno ofotografovati ještě z jiného stanoviska.

Nedovolují-li terénní poměry umístiti tak dlouhou základnu, jak bychom
si přáli a záleží-li na ofotografování tohoto místa, použijeme největší možné
základny a vypracujeme plán tak daleko, dokud minimální hranice paralaxy
není překročena. Nutné jsou zase kontrolní body. Případ tento může se naskyt-
nouti v území, jehož některá místa nelze tachymetricky zaměřiti pro nepří-
stupnost.

Při vyhledávání stanoviska nutno pamatovati též na přev)Tšení levé a
pravé stanice s ohledem na autografy, u kterých takto vzniklou "výškovou
paralaxu" možno vyloučiti jen do určité míry.

Během fotografování jest d{Uežité zakreslovati si do náčrtku všechna sta-
noviska a označovati území, která jsou zobrazena z toho kterého Etanoviska,
aby nám nevznikly t. zv. slepé prostory, nebo jsme nefotografovali zbytečně.

V terestrické fotogrametrii snad každé stanovisko jest zvláštním případem
a postup prací nutno po uvážení všech eventualit různě zařizovati. V letecké
fotogrametrii jest věc po této stránce jednodušší, neboť se vypočítává výška
letu, délky základen a překryt snímkú stejně pro celá velká území najednou.
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Z předcházejícího jest patmo, že prováděti fotogrametrické práce neni
veCl jednoduchou, uvážíme-li ještě, že vyhověti požadavkům technickým jest
značně ztěžováno požadavky hospodářskými. Zdar jejich bude proto záviseti
hlavně na praktických zkušenostech.

Résumé: Sur la base stéréopho1Jogrammé<tr~que. Dans son rapport
l'auteur faát les explications sur .le choix et le mesurage des bases photogrammétri-
ques en poursuivant la précision des bases et les difficultélS rencontrés aans la pratiqlie
par rapport a la théorie. II souligne la confection des plans a une grande échelle de-
mamdés en Tchéooslovaquie oit la précision des plans a toute échelle doit étreélevé
que possible.

En différentiant l'équation (1) pour la base, l'auteur dérive la précision due au
mesurage de la base et des angles ďorien tation, et a titre ďexemple, il décrit les
méthodes et des appareils modernes. Dans la. premiere partie l'auteur décrit les insta-
lations télémétriques de la maison Zeiss et de Wild en mentionnant leurs avantages
et le mode du mesurage des bases longues et celles petites. Dans la deuxieme partie
l'auteur étudie la précision des angles derivés au plan et il fait les explications SUr les
points de repere servant de base a l'élimination des fautes occasionnées en mauvaise
orientation de la station.

Dans la troisieme partie l'auteur poursuit une étude théorétique sur la grande
influence de la parallaxe angulaire sur la précision du plan et sur la détermination
des bases au nomogramme.

Sur les exemples des grand s mesurages exécutés par le ministere des travaux
publics a Prague a titre des constructions des cloisons de vallée, des tracés des chaus-
sées, etc., l'auteur indique l'application des expériences dams les tmvaux sur le champ
pour que les suppositions théorétiques soient satisfaites et poursuit ensuite les dif-
ficultés qu'on peut rencontrer au point de vue technique et économique.

Postavení zeměměřičů agrárního a zemského úřadu v Orně
a platový zákon.

Kruždý nový 'záklon mem poměry do budoucna a podle o1J.ecnehonábi1edu má I[l'Omě'ry
zlepšovati; není úmyslem zákonodárce. aby nový zákon ubližoval oManům moráme a
hmotně. Proto ,lmlŽdý záikon .pamatuje na přechodná ustanmrení a na výjimky. Provád6ní
záJkona svěřeno je opět lidem a bude záviseti jen na rozšafnosti vykladačů a prD'vádě0Ích
orgánů, aby přihlíželi k dosavadním okolnostem a poměrům a, ty v duchu nového zákona
upravova,IL

Však 'zdá Ise. že systemisační a resystemisačni lwmise provádějíc platolvý zákolu,
vypracovaJa SiÍ nějakou šablOnu na procent,'\ pro počet míst v plaJtových stupnicích. Šab-
lona nebyla jedna a táž, jruk ji.ž vidět na příklad z tabulky, kde jsou seřazeny skupiny
zeměměřičů u tří úřadů v zemi Moravskoslezské.

V platové stupníci ..,
•..~..~

l) řad třetí I čtvrté I páté I šesté
~ S

Poznámka~..,
-""""><>

Ičiní počet systemisovaných míst 00
i=l<

II (3'5
401.)

I I IIZemské finanční I 25 37 50 I 116 v zřízeno 15 míst.ře ditel ství I (21-5 %) (31'9%) (43'1"!o) I II Nove
I I li .. -I'
IAgrární úřady 2 7 5 I 14 I- (14'3 %) (50%) (35'7 %) j I Nejmladší úředníci

1 ____ 1__ ma.jí dnem 1./3.1932

1 I 3 I 3 II
22 až 24 let

Zemský úřad 7 skutečné služby.-
(14'3%) I (42'8"10) I (42'9%) II

Pro malé dvě kategorie zeměměřičů zemského a ag-rárního úřadu je' šablona skoro
stejná; u srovnání s úřadem o větším pootu zeměmMičů (zem. fin. řed.) ukazuje se, že
pro vyšší platJové stupnioe nad pátou táJž šab],ona neplatila, Mhoť by za 'stejných předlpo-
kladů mělo býti zřízeno: u agrár. úřadů: ce[],em 4 místa, u zemského úřadu ce~kem 2 místa.
v,e 4. plat. stupllIici. Na fakt,že se jedná o úiiady stejného významu (II. instance), vlzat
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ziíetelnebyl, roVIDěž nebyLo uváženo, že ne~8ItM'ší zem~J.Ilěřič u Izem~fin. ř~d. a .~ems:kého
výboru na }Foravě byl vždy zařaděn do steJné hodno tndy. O tom, ze ,IDOllIlJl~e.prImo Igno-
rov3l1a fakt mimořádně závaJŽny - jak u zemského výboru (zem. uradll), tak
i a g l' á r. ů řad u ne byl s k '0 rop o čtv t 't s t 'O1e ti při jím á n do 1'0 S t zem ě-
měř i č 13 k Ý -, bude ještě zmínka.

Pro služební třídu I c byl výklad pla,tového záwna Ipřísný, ba ,tVirdý a zvláště tam,
kM se jedn1l.1o o ma 1é skupiny měř. úředníků. Pro jdiné skupiny ~Ilužeibinitřídy I. s miallým
počtemvysOikOŠlklOláků, ona !přísnost v úvahu nepřišla. Zji,stili. jsme na pííklad takovou
systemis.ad: Zřizena byla mista ve 3.• 4.. 6. plat. stu;p., neb ve 3.. 5., 6. plltt. stup. a po-
dobně. Zde !:;lyly tedy určité okolnosti uznaným důvodem, aby šabl·onn.
ne by l'a p o u žit a a tá;k zabráJlěno pošikození některých úředníků.

Jako dokument toho, jak systemís.a(.\{)mís·t ~JorObýlValé úředn~ky mor. zem. výboru,
kterou vláda po dlouhé proceduře upravílaa schválila. dOlvedla. vy-
kládati hlahovolně ustanovení plat.z.ikona o v Ý z'na m in Ú ř e dní ho mís t a, budiž uve.·
deno: Pro. celkem dva duchovní byla zřízena dvě míslta ve tře·ti platové stupnici, která
jim doc(Jila nezávidíme. TaM,o výhodná systemísa.ce hned by sotva příkladu našla, ale je
jisto, že přímo křičí, zvlášť když tatáž vláda současně při·z n a 1a měř i č s kým ú ř e d-
níkům ~ehdy pouze tři místa v 5. :pl. stup. a čtyři místa v 6. plat. stup.
Vtétže době pro 3 úředníky s[užby archIvní (služ. tř .. I. b) vláda systemiE<ovala jedno
míisto ve 4., jedno v 5.11. }edno v 6. plwt. stup.'llIici.Je vidět, že plaW dvojí loket: pro země.
měřiče t,en horší.

Re,systemis.ační komise a s ní rozhodující činitelé jsou t,edy z,odpověiliů z t~ho, co
pmnesla úptruva míst, a nelze činiti výtek kritice. která ,sestavuje neBwWlalosti, Vidíme, jak
též malé skupiny zeměměřičů, resp. někom.: jedOOltlivců z řad n~šich bylo přímo ubito
náJsledJky rplatového zákolIl:a a provedenou resystemisací. P.ouklllzujeme lIla skutečnost, že
pili. t o v Ý z á k o n j3lsně n a z ná čil v příSl1UiŠných paragrafech, a to t a x a t i vně.
v čem s poč í vál' o zdí 1 v P o s tup u ú ř e dní k ů S lu ž. tř í d y I b-J e. Jakélk,oliv
další sIlJižolVání a rozlišování pos.tůpu úředníků služ. tř. J nad miru vymeze-
n o upře s n ě platovým záklonem, n e m á pod k I a d u v z Ú, k on ě ale je výronem
urlSÍM tendence. ' .

Snad by někdo namm, 7.e doba hOlSpodářSlké krise není dost vhodná Ip'rozískáJlí
zájmll povolaných činitelů k nápravě. Naproti tomu SOIUdíme.že za AAždé Biti-Iaea státních
fimncí je sp;r:wedlivo, aJhy odčiněny ])yly hrubé křivdy spáchané na nejníže zařazených
~ěstnancíc;h, jsou-li "urá~eni a ponižováni" po stránce morální ntllpřízlllivým v)"kladem
zákona. ~

Nelze pře<lt;l sI'Ovná.mti s pojmem spraved[nosti. aby 99'999% úi1eooíků mělo výhody
a zbytek byl odstaven.

Vydání kaJždého zákona, tedy i platového, je odůvodňováno ZPrávou logicky zvanou
"důvodovou". A tato zpráva má trvalou cenu púlkud zákon platt, neboť 'se o ni opírá
i nejvyšší BOud rpři. výkladu zálklonů. ,. '

Důvodová zpráva k platovému 'zákonupraví nas<t1,aně 127. tiBk
č. 100 P r'0 N á r. s hro Ul á ž d ěn í. .že, prvý vostup (povýšeni) u služ. třídy lb
se děje po "12, druhý po 21 letech a u s lu ž. tří d y lep r v Ý p o s tup ld o 5. P I a t.
stupnice) po 15 a druhý (do 4. plat. stup,nice) po 241etech. Toto stanovÍsk-o
jest a mělo býti směrodatným pří stanovení počtu míst pro zeměměřiče, zvlášť když tu
byly důfteždJtéa v:lžné okolnosti. jako na př ..: nedostatek mladšího doroBtu. Přímočaré
u1'IČenipočtu mL&t,pOdle procenta předem stanoveného je v l1ozhodném rozporu s dŮIVlodo-
vou zprávou a tendencemi phtm,éh6 zákona. Nelz,e přece vytrhnouti z plat. záJkorna jen
body nevříznivé, uplatniti je proti llcr<čjité Kateg·orii ':1 nevHhlížet ani ku
mim o řád n Ý m p o m ě r ů m. Ta,fuůV)-úmysl nemohl míti ani zákonodároe, ani navrhova-
tel. ůi samd přec chtěli ínJiciá,t()ři tohotol zákona dodHt, aby !praxe" v prováděni záIDonných
ustanůlV'elliÍmohla jedněm Il)iomocia druhé při tlačiti k zemi. jedny povyšovati skoro každý
rok a. druhé s V'ýhornou kvaJifikací n e p o vy Š o vat i a DI i po 28 1e tec h s 1u ž by?

Je spl'avedlivo, aby kvalifillwvaný úředník mající nárok na povýšení v době uznané
za nOll'máJní také je dJoBáhl, neboť iP~k jest, miimo jiné závady - při nejmenším podezřelý
z ne,schopnosti a u nezasvěcených v úřadě i mimo úřad považován za méněcenného neho
d&vodlIlě trestaného.

Dolíčíme blíže těžké postaveni několika. měř. úředhíltíI u a g Irá l' n í c h li ř ad ů
v Brn ě. Tam do 5. pl. stupnice nemohou btti povýšeni čtyři koleg1OlVé.kteří nastoupili
dnem 2./8. 1909 až U1. 1910,. tedy předdya3dváCetia půl lety. Se z~pločitatelnými let.y
do postupu (2 a půl vále,čných + jedlíol'Oč. dobrov.) p hl k l' o čil i tedy h l' a nic i, kte,rou
důvodová zipráva ku p1at. zákonu po·važuje za Inormální pro p o výš e n i do 4. pili. t.
s tup nic e, ale jsou všichni čtyři dosud v plat. stup.' 6., ačkoliv j e s t jíž u vol ně no
% r:oku jedno miBto v 5. plat. stupnici .

. Nemůžeme věřit, že by llOsPOdáJ'flká situace státu mohla míti vlivu, aby i v tako:
vémto phipadě bylo nutno povýšeni odsunouti. Kdyby ministr zemědělství byl upozorněn.
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jak někteří zeměměřiči agráifllích úřadů jsou poškozeni nedostatečnou resyst.emi8aCÍ, jistě
by v mini8'terské radě našel pro takový případ porozumění, ba snad i odstranil pokořujíCi
zařwzení zbývajícich tří kolegů a navrW jeiích mim o řád n é poyýše.ní., Talk by se ovšem
mohlo státi tehdy. kdyby o·db o r o v Ý p r e d 110 st a s () s o b nIm r e f e r.e n tem a pre-
sidiem na tuto kriklavou nClsl'Ovna,losltpoukáza.li a ž ád a 1i odstraněni 'kiřtirvdys patřičným
vysvětlením.

U zem s k é ho Ú i; a d u v Brn ě byla resysteIDiisace prOlVcderm tak. že nestála Re-
publiku ani haléře neboť do nově zřízených dV'OIl míst se dosta1i kolegové, kteli byli
převedcll1Iiuž v roc'e 1926 do oně,ch stu~nic J.llatových. Nepřinesla vůbec zisku tehdy 571e-
tému (nyní 5~ letému) vrchnímu měř. komisaři ani tehdy 43 až 48letým (nyni 45 až
501etým) ,komisa,řům. Zato v téže a,si době byly jim odňaty jaJkiovšem bývalým autonom,
ním úředníkům malé výJhody platm'é s poukazem na ~ 212 plat. zákona. Proto nemají tři
kolegové vůbec naděje !IlJapOf'tillJpze 6. plat. stup. do 5. plat. stupnice. nezasáhne-li vláda,
Rovněž twk 591 e t Ý v r c h. měř. k o m i s a ř ne d o sáh n e před 'p'ensionováním 4. p Ia 1.
s tup nic e. Bědnost situace. ve které je více než polovina měř. úiíednikťi zemského úřadu,
spadajících pod pravomoc (jediného ryze teehnického) ministerstva vej'ej. prací. vysvilltne
ještě z dalšího.

Mezi techniky služ. tř. lb nenIÍ }ediného, přesto, že resystemisace byla u nich velmi
nevýJhodnou. který by n6byl již povýšen, má-li ve veřejné služibě o tři léta kratší d,obu než
zeměměřič (viz plat. zákon). Je však skutečností, že (nejmladší) zeměměřiči mají v této
době platy {) 20% menší než technikové služ. třídy lb s,tejné délky služebni, ač zákon pla-
tový v di'Jvodové zprávě určuje rozdíl nožitki'J deseti procenty. Neznáme případll,
že by u téhož úřadu nebyl povýš,en kvalif. úředník Mttžební třídy II. stejného služebniho
stáří, o osta,tních kateg'or1ích úřednich-a služ. tř. 1. ani nemluvě.

Postiženi měř. úřeďnícli 6. plat. stupnice jsou u zemského úi'adu celkem tři. Nastou-
pili: nejstarší dnem 1./2. 1908, druhý dnem 1./3. 1908 a nejmladšÍ (ze všech měř. úřed-
níki'J) dnem 1./5. 1912. Pře k roč iI i t e d y d va p r v n í z nic h ty t o dny p ln Ý c h
24 1e t, z t r á ven Ý c h e f e k t i vně ve ve ř e j n é s 1už b ě (zemský výbor a zemsky
úřad) a vykazují (s nejmladším) koleg-ou pro postup za,počitatelnou dobu 23 let a 5 'ně-
síců až 28 let a 4 měsíce, tudíž dobu, kterou by podle služební prag'matiky (poválečné)
bylo ,}l'otřebi, aby časovým postupem nabyto bylo i platu VI. hodnost-ní třídy! Bylo· toto snad
ideálem iniciátorů zákona" aby se ukázala tvrdost nového opatření pla,tového, a muselo
snad dojíti k tomuto nemožnému stavu 11 hrstky zeměměřičů. kteří za doby mor. zem.
v)'boru byli tak "dobře" odměňováni, že ze 12 odešli za doby restrikce dobrovolně 3 ko-
legové a jeden předtím do městské služby?!

Zdl'l.razňujeme znovu, že podle důvodové zprávy k platovému zákonu dva ze země-
měřičů zemského úřadu šesté platové stupnice měli býti již čtyři léta ve čtvrté platové
stupnici. Za mor. zem. výboru měli kvalifikaci "v Ý bor n o u", ale přes to, že plat. zákon
odměňuje "výborně" kvalifikované, nebyli povýšeni vůbec, a n i při s Y í:l tem i s a c i,
a ni při r esy s tem i s a c i. (Úřady nadřízené byly o těchto poměrech zpraveny.) Proto
den 1. ú nor a a den 1. b řez n a t. r. ,,0 s 1a v ují": z a č a 1i r o k, vek t e l' é m d 0-
končí čtvrt století služby konané "výborně" a "velmi dobře", ale
d o s u d bez j e d i n é h o P o výš e n i. Tak'ov·é jubileum je kmiositou a v celé čSR ne·
existuje mezi zCIlllčměřiči všech služeih státníeh a aUJtonomnich případ podobný.

Bylo by dobře, aby si těchto poměrů povšimli nejen iniciátoři zákona platového,
ale i všichni, kdo rozhodovali o zřízení míst zeměměřičských u agrárních úřadů a zem-
ského úřadu v Brně. Snad i kruhy poslanecké by věc mohla zajímat stejně jako osobní
referenty a resortní ministry, ba i kanceHř presidenta republiky. Situace zeměměřičů
agr. a zem. úřadu v Brně je taková, že musí býti - i za daných poměrů hospodá.ř-
ských - nějak upravena a křivda z minulých let odstraněna.

Koleg-ové těchto dvou úřadů přes to, že nenašli nikde zastání, neztratili víru ve
spravedlnost Repuhliky. Kooo.ji své práce se stejným napětím sil duševních i tělesných,
se zájmem neměnitelným a neochabujícim pro povinnosti, které převzali vstllpem do
úřadů a služebním slibem. Nikdo jim však nemůže odejmouti přesvědčení, že jsou proti
duchu pla,tového zákona a důvodové zprávy, které zásadně chtěly zlepšit postavení čsl.
zeměměřiče v řadě vysokoškolských techniků, v'elmi pošk'mwváni, a to IPo() drahnou. řadu let.
Nemůže jim býti vytýkáno, že tyto poměry oslvětlují na veřejností, neboť trpí nezaviněně
a náprava nepřichází, ač jim byla slibována na místech významných. Nemohou uvěřiti,
že by pro zlepšení jejích postavení neměla republika přes hospodářskou krisi pochopeni
a že proto jejich losem musí bS-ti 1 nadále těžká újma mmvtnÍ a ma;tedelní. E. P.

Literární novosti.
Posudky •

• "Návod, jak vykonávati práce pro obnovení, katastrálních map reprodukCÍ 111 pro
opatřování otisků katastrálních map a jiných map nebo vyhotovení podle pozemko.
vého katastru." V Pmze 1931, nákladem minÍ!sterstva financí, str. 74; v ,prodeji u všech
?)emský,(h archivi'J map kntastrálních.
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Ministerstvo financí vyda.Io tiskem své vynesení z 5. října 1931, Č. ;,5.000/31-IIli6,
je7. tV'0ří "~n.SlVazek v pořadí v;'ooh. ná.vodl1. které budou v)'dány podle odst. 2. § 3
k:.it. zálk6na z r. 1927; jinak je. to z dosud vydanýdl návod dll"uhý (po ín"tl'Ukcí vceilO'-
V';Ioeí z r. 1930).

Tímt.o ná.vodem nahrazuje se v.::elku rakooský "Anleitung betreffood die Auswahl,
VQlrbereitung u. Veuchkkung deJ' Kallistralmappen zuJ' Reproduktíon", Wíen 1912, jímž
~e dosud řidily na,še ka,tMtrální úřady.

Novinkou je tu ofícielní zavedení h1iníkových Msek (folií), 'rozmerů 650 X 810 X
1'3 mm při vyhotovování listů katastrálních ma,p pů'Vooních a listů map vzctilých z do·
plňovacich kat. prací konaných na poz,emcích vylOl1ěených z komasaee, anebu z anten-
tifika.ěního řízení. Folie mají kreslicí papír zn. Schoellershammm o váae 308h gfm2,

kresba s nich bude reprodukována refle.xní metodou.
Maqm 11a hlinikové desce uude nalepena t,rvale. bude-li zobrazovati ú:lelHní části

s cennými pozemky; jinak se po reprodukci seřízne. V prvém případě povede se v ~u-
Mase se skutečnost,í tak dl()Uho u kat. měl'. úřadu, dokud n€lhude musit být.i reprodu·
kována, a to zase na hllnikovou de~ku. V případě druhém uloží &l puvooní mapa
1.f archivu a; Jmt,a-strá.bní 1l1.aip1ou !Jude otisk na voLných listech.

O Winikových deskách bylo již p3.áno v Z. V. 1931 na Sltr. 60. Doufejme, ž€ se jil1tÍ
uskuteční a.spoň z velké části se.n 81tátnich zeměměřiM: o ka,rtirovací hmotě, která ne·
podléhá účinkům 8IVětla. tepla a stupně vlhkosti vzduchu a jlejíž proměnlivost dosavadní
oobyla v přija,telném polněru ft předepsanotl. [l,řesoThosti při měření a zobra,z ování před .
mětů.

Ná:vůd VIII, stejně jako návod IV, je pělkně upll'a,ven; je možno jíž dnes iíci. že
nové katastrální předpisy budou čsl. katastr dobře rBPresentovati. Poznamenati však
sluší, že prodejní ceny dosavadních návod,I ~oviJo mŤnieterstvo financí Z1T,ačné vy-
soko: tak na př. stojí VIII návod bmžovaný 25 Kč. ač má jE'n 32 polost,ran tisku, zh~ tek
j80u vzorce llleně nákladné sazby. Přáli bychom s,i,alhy ceny oiltatních návodd. zejména
tě oh, které v souikromé kuihovn+> státního zeměměřiče nebudO'lJ. mllůi chybět,i, by ly pří·
&tllpně,Íl'f. . Stv .

• Nauka o pozem:twvém katasuu, Dil I. SestaNil Ing'. A10is Kre.icar, hOlI1. oQeIE'nt
české techn1'ky v Brně. Vydamo nákladem "Donátova fondu" v BrJ1ě 19~. Cena 45 Kč.
Brožováno. Fmmát 4°, st,ran 140. H.

Pro studiumposlucha.čfi zeměměřiěského inženýrství sest,avtl autor v L díle nový
katastrálni zá.lwn z roku 1927 spolu s vláilním nařízenÍim z roku 1930 s někte.rými dtl.le-
ž.itými výno"y a 'vyhláškami' mímisterstva finanoi v 'P'řE'hledný celek. jj;m, že k,e' každému
paragrafu záklOn~ připojil ihned dalM výklad dam& y,e vládním nařizení.

Na. posledních 18 sltráillkMh připojil autor OOkWTá ustlanO'Ven,í o p,ozem.kové dani
podle zákoo.a z r. 1927 a vlidJního naří'I,ení k němu vydanéh.o.

Poznamenáváme. ž,e §l 105 o daň{)IVé sazbě je rpodán neúplně v odstllNci 2., nebot
llstam>veniÍ v poslední větě má určité omezení. H.

,,Da8 Reiek8amt m.- Lancfe8aufnahnte und seine Kartenwerke". 1931. nákladem R.
A. f. L. Berliln N. W. 40, v komisli má Chirhtian Hinck, Hannover, Georgstr. 20; st,r. 318,
cena knihy vkusně vázané do eelfll]}lát. desek 5'40 ř. m.

Zemské měření v Německu obi'ltarálVá mimo Reichsl1mt fňr Landes:mfnahme v Bm-
lini\' t,aiké b3!VOfský zemsoký měř. úř:vl 8' tOfJogr. odlboěkou V Mnicrově, saský úřad v Dráž·
da.nooh. wilrt'enbe~ký statistieký ů,řad v Atuttg3!rtě, wiirtenbel"ský kJatast,rový úřad tamtéž.
hadenllké ředitelství V1O(} li ~Bt v KarlBTtlhfl., bffist'nSlký zemský úřad v Darmštat.ě a m~k-
lenbllrPJký Ilems'ký úřad Vf, Zvěříně. Tvto instituce jsou od konee války vesměs civ;lni;
jeijeh Pl'llIVomooí 00 d.o výkonu zeměměřickýeh dÍlSeiplin a ,kartografického zpracovállí
látky jsou vymezeny.

NiIl.dep!'lllJI1á. publikae-e s.hmuj:e výlsledky všeho ofieielního mapo\-aciho podnikámí po-
kud jde ovšem >O zems,ké' měření (LandesvE'rme!lsung, !!lG rozdíl od katastrálnÍJho měřeni
ěiH LandJnep.sung). Kniha 'VZniklá 1- .pra.xe a jelO 1>ro poIlřebu !praxe P.Q'vi nmohoo OO~1l
klllfitému laiku o v,zJliku a pol'žiti map, nýbrž potěfíi i kaiŽdého odbornika bohatosti a
peělivým výběrem a zptll('()vánim la,tky . .IP, ra{lostÍ probírati se jemně kJreslenými vzory
map, 'kw,ré l\vPdčí 'O Vj"AOké úrovni relll'oolf,kčního umělní v Němeoku.

Celé dílo (!l~ni se v 27 kap;tol 'O()lfldnAvajÍ<'ír1t o f)flranisaei zemského měřeni. trian·
pulaci, njv~la('i. tolJO!!Tllfii. fm.o!!"TlJmmm h,rtO/!,Tltfii, o zobra,zeií map jednotlivých měři-
tek.. O' ěten~ mlLf) li. mnohých tecllIllie~h otlÍ7.Uch pti zOOtovování map. Nato poda.vá. Rf'-
DIa1JI dech d1'llM mJIl.pc,které říšský úřad vydáv.... a jejKlh ob$írný POpiR; wěr tvoři
i!Ol!lpis odborné litell"atl1ry.

Pto zajíma.v:08It uvádíme, že Rekhsllmt'ltoná. tmké měřeni DlI. žádost a nákllad stran.
Jde tu ~n o měHtko 1: 5000' v území, kd,e takOV+ho měřítka dosud ne nt. Objť'dnaVlatel
zapTáfJf za. IJllnoo S6kei 4 km7 dioty a. ce<'lrovné miffičt\ mzdy pomooníkft, trlang. mlllferiál,
fW'!lžUf letadla:, ,kresbu a reJlrootikci v částce asi 1500 M 3000 ř. m.; Z8 to doet«,m
!D oti!lků a má práv-o M.d'ati, aby dam prMejné ot_y oo~Iy na veřejnost phld. 1rpJy~
nutfm l\jedna~é doby. Stv.
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Vy!/é knihy.
Min i s t e r s t v o f i IIa n c í: Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro

založení pozemkového katastm původním l{atastrálnim řízením nebo pro jeho obnovení
novým katastrálním řízením (Instrukce A pro katastrální měřicképráce);
k tomu Tab u I k y a Přílohy. Celkem tři obsáhlé svazky. Vlastní návod (návrh) má
SIÍIl'lllI1347 formá·tu 21><29. Nákladem mLn. financi, Praha 1931 a 1932; {)bjednávky vy·
řizuje Ústřední archiv puzemkového kamstrll Praha III., Jose~ská ul. č.. 1. Cena 200 Kč
všech tří sV3Jzků. Jednotlivé svazky pJ'ozatím prodá.vány n~budou.

Prof. Dr. VI. N ,ov á k: FySika. Dil TI.: E'lektřina a optika. Vydala Jednot.a č~I.
matematiků fysiku, Praha 1932. Stran 640. Cena 92 Kč.

Almanach I. čS. silničního sjezdu v Praze 1931. VydaJiy za redakl'!e Ing. R. žižky a.
lng. V. Loudy Pra.ž~ké vzor){ové veletrhy. Stran 76. Cena 30 Kč.

F. N. K r a s o v s k i j: Kurs geodezii (Kypc reoAe3HH). Díl I. a II. Nakladatel:
Oos. Naučno-techničeskoe izdateljstvo, Mo·skva 1931. Cena 7'6 rublů (127 Kč). Stran
660 + 411.

Handbuch der Geophysik. Svaze,k I.. sešit 1. OIbsahuje pr~e: G u t e li ber g: "AU-
gem8Ůnes uber Geophysik. N o I ke: Die Entwic,keluIIJg des Son.nJenS<ys·temsund der Erde.
M i I a n k·o v i t s c h: &tellung und Bewegung der Erde in WeltaJt H op f n e 1': Figur der
Erde, Dichte UIIJdDruck in Erdinnern. Nákladem Gebr. Borntrager, Berlín 1931. Stmn 308.
()·ena 306 Kč.

Dr. p. W i I s k i: Lehrbuch du Markscheidekunde, zweiter Teil. Vydal JuL Sprin-
ger. Berlin 1931. Stil'an 270. Cena 34 ř. m"

Odborná pojednánI v ~asopisech.
Technik, čís. 4 (únor 1932). Ing. J. P e tří k: Krá1wské české stavovské technické

učí1iŠitě v P!rare.
Věstník Inženýrské komOry. čís. 3. Ing'. O. K r č m á ř: 8celováni pozemků účinným

prostředkem v boji proti hospodářSlké tísni.
Przegl"d mierniczy. Čís. 10-11 z 1931. K I už n i ak: O odborné výchl)vě zeměměřičt\

v Polsku. P i a sec k i: ,.I,odis", iPřístroj k optickému měřeni 81oUlřadndc. K 10 c z k o w-
s k i: ChY'by ve vt.říďování lpozemků při s<celo.vláJl1ía Pl'ostl'edky k jich odstranění. Vod·
dílu "Kronika fotogrametrvcna" vyšly 'zde práce: W i I cz k i e w j c z: Přesnost map vy-
pracovanvch 3e,rnkartogmfem nit podkladě vertilkMních snímků. Fot.ogrametrie ve
Francii. Drobné zprá,vy z činnOlSti snímkOlIDi'řické.

Bulletin officiel de l'Union des Géometres Experts Fran~ais. Čís. 33 (leden). Des
voies privées.

Journal des Géo'mCtre~-Experts et TOl)02Taphes Fran~ais (dříve Journal des Géo,
metres et EXlPerts Fmn(la.is). čís. 135 (leden). Fulp:ín: Remembrement uroo.in :\ Vittel.
C h r é ti e n: Le g'éometre et lit Pho~,otopographie. P révo t: Reperes de nivellement.

II geometra italiano. Ročník 1930 (Svazek VIL). čís. 9.S per:t ni & Br:td a-
s c h i a : Země:měřičst,ví u starých Eg-yil}ťanfl.Čtvrtý' melzLnár: kongre.s z,eměifiěř.v Cury-
ohu s fotografií účastníků. (Z čsl. delegátfl profesora Petříka a Ryšavého.) 8e8it 10.T o·
disco Donato: ZeměměHč j.ako veiřejný orgán. Sperani & Bradaschia: Země-
měříČ. umění u Babyloňanů a Řeků. Fa n ti: V'zdělání zeměměř. a stavovské sdmženlÍ.
Pen a ti: z,astaV1Ov1ací':plány v městech a na ven){ově. Sešit 11. T e v a rot to: Země-
měřič a p'Ooz,emkovévlastnictvi. Seši,t 1~. L li poj: Velké úlohy j,talskl"ho hospodářství.
Sperani & Brada.schia: 7Alměměříčsl!:.víunímamů!. T'odisco DOnato; Nové kata·
strállní mapy. Ročník 1931. (Svazek VIII.) Sešit 1. Dr. R a ne I ~ t ti: Měí'ičsk:I odMení
l1a. te000ických školách. Cla nes i: Zachraňme vedení katastru. Optické měření lVzd.álenoSltí
(posudek o Boshardtově studii). S per a ni & Br a d a s c h i a: Zeměměřiěství li ťHmanu
(viz též čís. 2). ,sešit 2. Dr. TI'o s s o I a s co: Piolárrní souřadnice. Ro s s i: Klitika top'o-
gl'afie (s Iprlllkt. řešenfm úloh). Zeissův "Lodis". Sešit 3. F·a nt i: Nové USlPořádání sttldia
na odborných i'.kolách technických. S per a II i & B I' a d a 8 c ohi a: Zeméměřičství V' ital-
ském středověku. Dr. BooS 8 o I a '"c (): Fotog-rametrie 'pozemní (viz tkž č~,. 6). C a ne. 8 i':
Úschova nového kllJta.SItrá1.operátu. Sešit 4. R·o t·o n di: O náJvl"hu na 8celmčání. S p e-
ran i & Br a d a s c h i a: První' úh1oměr. Bar b i e ri: Tachyínetrická měření. - Mar-
kův problém. Sešit 5. Dělení pozemku - grafické údohy. Sešit 6. S per a n i & Br a d a·
s c h i a: Dílo Mlizia Oddi z Urbínu (první úh16mělrná hlavíce). For n éra: ÚschOva
katastrál. operáJtu. - Nové řešení prohlému HaIllsenovia. '!Sešit' 8.' F 'o r n e r o: Kátastr' a
daň pooemková. úlohy algebrwické rupIilkované na geometrii L a I' g JI i: JeM.ě o návrhu na
scelolVání. Q u ,ra'C i no: Zakřivení země. Sešit 9. To d i s c () Do na t -o: lTschovll. k3lfa-
strálních QPlerátů. S per a.Di: H:ístomcký v.hoj k3il'tografie (viz též čis. 9). D'O n o f r i o :
Proti urban1smu. Rotondi: };'ávrh na scelování. Bu,onaiuto: DělenlÍ·a r07Jptylován~
půdy. - úloha Hanoonova. Sešit 10. Rot o n di: O scelování. R a m e II a: VytyČAová.ní
ob1ouků. - Vypiáť.í se poiíít.ati plochy graficky? SeĚlÍt 11. F o I'ne T'O: KatJastr a daň
p'ozemková. Sešit 12. R Q. s s i: Kritika topografie. Fa n ,t i: . za Giullltmam GiuntJinim
(nekrolog). Ing. Pr. Falta. '
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Schweizerische Zeitschrift fůr Vermesstlltgswesen und Kulturtechnik. O. 1. G r u b e n-
m a n n: Die Entzerrung von Fliegeraufnahmen (konec). Are g g e r: Der reduzierende
Doppelhild-Tachymetťr Kem (a č. 2). C. 2. U u e ni: Die f'Hichenverzerrung der winkel-
treuen, schiefachsigen Zylinderprojektion. S c h w a r z e n b ach: Beitrage zu einem ein-
heit1ichen Bonitierung:sverfahren. -T.

OsterreichiSChe Zeitschrift fůr Vermessungswelien. 1931. čís. 6. S c hru t k a: Zur Be-
rechnung von VielecksWichen aus rechtwinkeligen Koordinaten. L li dem a n n: Der Deh-
nungskoeffizient bei Invarbandern.· -T.

Zprávy odb~rné
Zpráva o zeměměřičské agendě ministerstva veřejných prací v r. 1932. V čJ.ám,ku"Pro-

gram činnosti min:isterst,ca ,'eřejných [)iracrina Il'o:k1932" ve Zprávách veřejné služby te·ch-
nické, str. 37, r. 1932, jesit otištěno následující:

Hra nic e n a š e h o stá t u. Roku 1932 budou dokončeny upravovaci práce na
hranici se Saskem a bude počato s pracemi na hranicích s Bavorskem. Nenaskytnou-li
se pro vnitrostátní německé poměry nepředvídané překážky, budou veškeré hraniční
práM ,v přírodě skončeny r. 1933. Roku 1932 bude o hraničních a· vodních tocích a o vý-
měně území v saském dílu československo-německých hra.nic sjednána obdobná úmlllVa
jako v dílu pruském; této úmluvě bude hraniční dílo již přizpůsobeno.

Zem ě m ě ~ i č s k é p r á c e. Úvěry pro vybudování výškové sítě jsou stále nedo-
stačující, bude proto 'Ir příštích letech nutné ukončiti aspoň hlavní nivelační tahy v zemi
Mioravskos1ezsiké a započíti :pak s vybudováním aSlp'Oň nejd~žitějších výškových trati
v západní a severovýchodní části země České. R. 1932 bude zaměřeno opět asi 400 km
tratí. K trvalému zajištění výškové sítě bude postaveno ve tvaru kamenných pomníkfi
asi 20 základních výškových značek, z nichž asI čtyři bude možné vybudov31ti již r.1932.
Dále se zamýšlí zkoušeti pro vypracování polohových plánů kromě pozemní fotogrametrie
prakticky i leteckou fotogrametrii a využítí tak i civilního letec,t,ví pro tento nový obor
technické činnosti.

ZeměměfiČSká služba v ministerstvu veřejných p.rací. MJni:st.erstvo veřejných prací
setrvává dále při důkazech, že nemá ani pochopení, a.ní dobré vůle pro oprávněné PO"
žadavky měříckých úředníků svého ústředí. Ačkoliv nemůže být pochyby o tom, že
zeměměřičské oddělení, organisované pro zvláštní, od bor n o u službu, pro kte·rou byla
zřízena zvláštní kateg-orie úředniCttva (I. c - měřičtí), má býti vyhrazeno bezvýminečně
úředníkům této kategorie a jimi též řízeno, ponechává stále přednostou tohoto oddělen!
příslušníka k31tegorie jiné (I. b).

Všechny zákroky měřických úředníkl'l, odborných orgoanisací i vynikajících vědeckých
odborníků, všechny protesty odrážejí se o tvrdošíjný odpor rozhodujících osob, které sice
nápravu stále sHbují, slibů však neplní. Ani nyní, kdy z usnesení ministerské rady mají
se všechny resorty státní správy přičiniti co nejvíce o docílení zjednodušení a úspor
ve státní správě, nebyla provedena náprava v měřické službě, ačkoliv je příka.zem
ÍLspornéhosystému, svěřit.i zeměměřičské oddělení zeměměřičům a ne úředníku výše
honorované skupiny.

Upozorňujeme na tyto skutečnosti se vší vážností a s poukazem na zodpovědnost
ministerstva veřejných prací za plnění úsporných opatření vlády:

1. pana ú s por n é h o k o m i s a ř e min. veř. pra.cí se žádostí, aby se zasadil
{) zjednání nápravy a průchodu přísným opatřením vlády;

2. pana g-e ode ti c ké h o ex per ta mín. veř. prací, aby jakožto - podle svých
výroků - všemožný zastánce a podporovatel zeměměřičů a spoluzakladatel první země-
měřičské organisa.ce postaral se z moci své funkce, ahy rozhodující osobnosti byly správně
ínformovány a k provedení snravedlivé nápravy pohnuty. Či má pan expert své z,vláštní
důvody pro ponechání nynějšího stavu?

J. A. Komensli:ý, spisovatel traktátu o geometrii. Profesoru Masarykovy unLversity
v Bruě Dr. St. Součkovi se podařilo objeviti v Leningradu mezi několika spisky, které
nesou zřetelné náznaky pra.cí Komenského, také latinské pojednání "Geometrie". Skládá
se z geometrie teoretické a geometrie t>raktické neb geodesie, kde je poučeni o měření
vzdáleností, výšek a hloubek. V jiném spIsku současně na,lezeném "Cosmographiae Com-
pendium" jest také partie o astronomii. Zajímavé znrá,vy Dra Součka přibližují posta.vu
svět,ového pedagoga našim klUbům tím těfln{;ji a dokládaj;í o·hromný duševní fom! sla:vneho
českého emigranta ..

Zprávy spolkové.
Upozornění. P,okladnik SpOlku čs. zeměměřičů. v Praze upozorňuje,. že podle § l;l

spolkových stano,v jsou členské příspěvky snlatny 31. března každého roku. Po uplynutí
této lhiity účÍ.uje se členům částka 2 Kč za ka~dou upomílll1m. (Člen. příspěvek 55 K~.)
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Zpráva o valné schůzi Moravské odboěky Spolku ě8. inženýrů stlttRf slttžby měřické,
konané dne 16. ledna 1932 v Brně.

Valné schůzi předcházela pr&hlídka geodetkkého úsfu.vu při vys. škole zemědělské
v Brně za llU'lkavého doprovoou a výkladu přednosty tohoto ústavu pa,na, prof. Dra Ing.
Aloise Tichého. Prohlídka konala se za četné účasti kolegů, kteří ,všichni byli překvapeni
účelným a, praktickým zařízením ústavu,. oož je výsledkem neúmmné a vytrvalé práce
pa.na, prof. Tichého. Týž zajisté vycítil radost i uznání všech účastníků exkurse, kteří
s velkýmodlborným zájmem sledolVaJIijeho výklady a kteři pak prostřednictvím místo-·
předsedy spolku Ing. BrycJhty vyjádřili svoje díky za, páně profesorovu oběŤ.aJvost.

Valná schůze konala. se v restaura.ci U Hochmutd za předsedníctví koleg-y Brychty
jako místopředsedy spolku. Zúčastnilo' 'Se jí 43 členů a' 2 hosté. Předsedající zahájil schůzi
vzpomínkou na zemřelého předsedu Krátkého, ocenil jeho práci a význam pro spolek a
zúčastnění uctili tuto pietní vzpomínku po;vstáním.

Nato příhlásil se ke slovu host pan kolega Faltus, který přednesl pozdra,v měřické
skupiny při SIA. v Brně a mora.vské odbočky Spolku čs. zeměměřičů.

Od čtení zápisu minulé valné schůze bylo na ná~'rh kol. Ing. Krupici upuštěn<\
jelikož zápis byl uveřejněn v Zem. Věstníku.

Následovala zpráva jednatele o činnosti spolkové za minulý rok. Koncem roku
1981 má odbočka 112 členu. Během roku 1931 vystoupili tři členi, jeden zemřel. Jeden
převeden z Čech na Moravu a nových členů přistoupilo pět. Dnem 1. ledna 1932 ubývaji
~t tři členi, přibývá jich 10, takže v den valné schůze má oobočka 119 členů. Z těch
je u ka,tastrální služby 105, u dráhy sedm, u ag-rárních operací šest a u' Stát. poz. úřadu
jeden. Odoočka konala čtyři výborové schůze" předsednické konala podle potřeby. Mimoto
se zúčastnila pořádání přednášek společně s měřickou skupinou při SIA. v Brně. vý-
borOových schůzí v Praze se zúčastnila J3vým zástupcem kol. Maříkem. Jednatel refemje
dále o všech zákrocích, poonikaných í:lpolkem za účelem zlepšení hmotných i kulturních
poměrů zeměměřičských úředníku. vzpomíná nemocných členů výboru, kolegu Macháčka
a KožOouška" jimž přeje brzké uzdravení, aby se mohli i nadále .věnovat s nezdolnau
energií pracem spolku. Probírá aM.uelní otázky státně zaměstnanecké a končí výzvou ke
všem příslušníkum spolku, aby v dne&níeh těžkých dabách nezanechávali' práce spolko~é
a pomohli všichni bez rozdílu činovníkum spolkovým v jejich svízelné situaci. Zpráva byla
přijata s potleskem a schválena.

NásledOrvaly zprávy pokladníka a revisoru účtt'í, načež bylo pokladníkovi udělenOo
jednomyslně absolutorium.

Na návrh kol. Maříka zvolena komise pro stanovení kandidátky, sestávající z ko-
legu: Moce, Novotného a Vláčila. Po přerušení schůze trvajícím 15 minut byl(} přikro-
čeno k volbám a zvoleni ak1amaeí: Ing. Jan BrycM:a předBedou, do výboru pak kolegové:
Krupiea,. Hanák, Mařík, Syrovátko, Vláčil, Nedoma, a za náhradníky kolegové: Baňoch,
Moo- a Hauptmann. Revi80ry účt,ů kol. Lysý a Vilímec, a do smírčiho soudu kole~ové
Novotný a Pachr. Všichni volbu přijali. V ustavující výbor(}vé schůzi pak byli zvoleni:
místopředsedou kol. Krupica, jednatelem kol. Mařík a pokladníkem kol. Syrovátko.

Volné návrhy: Usneseno věnovati k uctění památtky zemřelého předsedy Ing. Krát-
kého 1000 Kč ve prospěch Národní Jednoty IX. odboru a mimoto vyp8lliti pro každého
člena odbočky .iednffl'ázovou minimální daň 10 Kč, z níž by pak byla polovice věnována
tiskovému fondu Zem. Věstníku a polovice nemajetným studujícím zeměměřičskeho inže-
nýrství v Bmě.

Po výzvě kol. Ing. Vilímce k hojnému vstupování do SIA. byla schůze (} 16. hodině
odpolední ukončena. Dle zápisu kol. Ing. Vilímce.

Zpráva o valnom shromážtlení Spolku Č8. inženierov štátnej 1'IIenI~ služby, od·
Wky pre Slovensko a POdkaI'patskú Rus v BratiSlave, kona.nej dňa 17. Ja.nuára 193~
v Brati6Ia.ve (U I:..erchnera).

Predseda Ing. Potůček za prítomnosti 31 členov a hostov po privítaní prítomných
kolegov aj z:.istupcov g. f. r., XV. odd., v krátkol'lti oceňuje činnostllpolkevú za minulý
rak a zvlášte UP(}zorňuje na snahu min. financH o zadováženie dorostu pre Slovensk()
pOdporami a za.vedenie skúěiek ustanovolvacích a povyšovacích.

Na to kol. Ing. Pejchota. podáva. referát o optickom meranf.
Po jeho ukončení predseda poukazuje na prednáškovú iíinnQ1lltbratisl:tvských z.eme·

meraěov, ktorí usporiadali u zájm(}vej skupiny SIA.· štyri pekně prednášky a ďakuje kol.
Ilt~. Klusáěkovi za, ich obsta:ranie. .

Kol. Ing. Krištofík v podrobnej zpráve jedna.telskej popisuje spolkovú činno8t za
mmulý rok a vymelllováva najd.(jležitejšie události pre náš stav. Je to nespokojenost
s obsadením systemisovaných miest bez 81Íbehu, m~priaznivé výklady pri riešení otázky
cestovného a diet, ke ktorému ústredie pripravuje memorandum na záJdade. ma.te,rialu
doid.a.ného odbočkami a služ. skupinami.

Odbočka konala 3 výborové schódze, podala p<>litiekým stranám memorandum ve
veci nedostatoěného honorovania dorastu na Slovensku a hodlá sriad'i! v rámci odbočky
pbdpornýfť1n<l .
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SUl.v členstva koncom roku 1931 bol 109, pristúpili 4 (Kotouček Hrubý Bauer
Rosner), vystúpili alebo členstvo zaniklo u 5 (Vaca, Žižka, Tf1ma Parch~menko' Marhou~
nek), takže st~).Vk 1. januáru 19:12~e 108 člooov. Pre rok 1932 sa prihlásili kol.: 'Chochola,
Popesko, Hapl, Kiriěenloo, Ha.velka, .RJiť>mer,ktorí boli na výb. schOdzi prijati a budú
navržení úBtrediu. Súčasne Sil. prihlašujú: Veleba" Lafant, Govoreckij, Szego, Akimov a
Šlechta. Dopisov došlo 26, odOílla.ných 27. Jednatelská zpráva bola, schváJená.

Kol. Ing. Roziňák V10 zpráve pokladnej žiada o dodatočné schválenie príspevku za
minulý rok v číastke 55 Kč míesto stanoveného 56 Kč, poneváč omylom owámil členom
o 1 Kč nižší. Schválené. ZÓSUl.tokspolkového imania z min. roku bol Kč 4020'35, vvdanie
prevýšilo prijem o Kč 438'35, takže st:w k 1. ja,nuá.ra 1932 botl Kč 3582'-. .

Po zpráve revízorov kol. Ing. Kern(}ra a Seilera bola .pokladná zpráva schválená,.
Na návrh výboru boly nepatrné nedobytné pohladávky odpísané a, k vylúčeniu pre

neplatenie boli navržení kol.: Červeňák, Knorr, Lysý, Mauler, Terharen. Členský príspevok
pre rok 1932 ustálený bol čiastkou 55 Kč a je splatný ve 2 splátkach: 30. VI. a 31. X.
Prvá upomínka nebude účrovaná.

Na návrh výboru žíada pokladník o odloženie 2000Kč za minulý a 1000Kč za tento
rok pre podporný fond a vyjednanie stano,v v tejto veci. Schvá1ené.

Po referátu pokladníka ako delegáta do ústredia bolo udelené výboru absolutorium.
Ve volných návrhoch bolo stanovené, aby pred valnou hromadou bola konaná člen-

ská schódza v inom meste Slovenska (žiline). K návrhu koL Fa.rku na opatrenie účtov-
ných predpisov edeluje kol. Klusáček, že p,tátne nakladatelstvo vydalo "Náhrady za služ.
cesty a stěhovací výlohy pro státní zaměstnance" (Bratislava, Prayova ul.).

V následujúcich volbách boli zvo1ení pre rok 1932: Ing. Jan Nosek predsedom, Ing.
Karol Parýzek miestopredsedom, Ing. Jan Císař jedna,t.elom, Ing. Achill Roziňák poklad-
níkom, Ing. Jozef Zemánek, Ing. FraIllt. PotfIček, Ing. Jindrich F~rtI, Ing. Frant. Kotouček
členmi výboru. Ing. Jaroslav Veselý, Ing. Ant. Kovaříček, Ing. O. Kadeřábek, Ing. Ja.r~-
slav Šlitr náhradníkmi, Ing. Jozef Kerner a Viktor Seiler revízormi účtov.

Po prevedenej volbe ďakuje predseda za účast a končí schOdzu o 13. hod.
Ing. J. Nosek, t.č. predseda.. Zapísal: Ing. Jan Císař, t. č. jednatel.

Zpráva o výborové schůzi Spolku ČS. zeměměřičů, !konané dne 22. ledna. 1932.
Omluveni: prof. Dr. Ryšavý a Ing. Zuklín..
Po přečtení a schváJení zápisu o předcházejicí schf1zi o;mamuje předseda prof. Pe-

t.řík, že na z a k o u pen í ř e t ě z u d ě k a n o v i v Ys. š k o 1y s pec. n a u k přispěly:
Jednota úř. aut;~ civ. geometrf1 800 Kč, Spolek inženýrů státní měř. služby 300 Kč, Klub
měř. inženýru hlav. města Pra,hy 200 Kč a Spolek pojistných technikf1 300 Kč. Bylo usne-
seno, že částku předá prof. Petřík s děkanem vys. školy spec. nauk rektorovi vysokého
učení technického.

Nato podal Ing. Payer z p r á ,vu P o k 1a dní ke dni 22. ledna 1932. Spolkové
jmění na hotovosti činí Kč 7176'15, dlužné příspěvky Kč 7981'-. Pokladník čte jména
členů, kteří dluhují na přÍllpěvcích více než 200 K.č a. \Žádá o zmOCifiěni.aby mohl ro.ze&ill.ti
poslední důraznou upomínku, ve které bude' dlužníkf1m dána lhf1ta k vyrovnání dlužných
příspěvkf1 do konce února, nezaplatí-li dA}té doby, bude podán valné scMzi návrh na
jejich vyloučení. Návrh pokladníkův byl schválen. Dále čte pokladník žádost Spolku inžt,-
nýru státní měř. služby na Slovensku, aby mu bylo pro akci, směřující k z í s k á n í n o-
v Ý c h č 1e n ů, poskytnuto zdarma nebo za zníženou cenu 40 kusů prvního čísla Země-
měřičského Věstníku. Předseda navrhuje, aby žádost byla postoupena redakto,rovi Růžič-
kovi se zmocněním, aby jí podle možnosti vyhověl, což bylo schváleno. Za no\vé členy
Spolku se hlásí: Ing. Ant. Felkl, Ing, Mendel-Fischer, Ing. Ant. Herold, Ing. Viktor Kar-
puškin, Ing. Fr. Kredba, Ing. Lad. Klika. Jejich přijeit.í se schvaluje. Na vědomí bylo
vzato vystoupení Ing. R Fuěíka. a Sergěje Savostjuka.

Pak bylo jednáno o v &111 ée e h ů .zi. Bylo usneseno, že se bude konati v neděli
dne 6. března 1932 o 8Y. hod. Volné návrhy pro valnou schůzi budou přijímány ne;1'M-
ději do 27. února a. projednány budou n& výborové schfizi dne 5. března. současně se zl'rá-
vami funkcit)llá.řfi.

Z výboru dle stano,v vystllpujíeí třetina sestává z pánů: Ing. Pudra, Dr. Ryšavého,
Ing. Švece, Zuklína a FikerlL.B~usneseno, že budou ka.ndidování ,zno-vu. Prof. P~k
žádá., aby výb()l' uvažoval o n ov é m k a ft d i dát li n a pře d s e.d n i ct v i, i~oohoo.tlÍ
požádat, aby byl fankce předsedy zpr~těn.. Pro obohaceni pořadu vainé seM-ze ~ád'
výbor Ing. Vacls:.a z odděl.ení pt'fi nové '!Mření v PTaze, a.by refer()va1 o pokusech s mě-
řením vzdáleností s užitím WildovyhOr1wntální latě.

Mezi valnýminávmydoporuču,Íe Ing. Pudr k úvaze:
L Jak upraviti a pmhloubiti styky mezi členy Spolku a posluchači zeměměřičstvi.

Bylo usneseno, ž.e prozatim bude Spolek posluchaču zeměměř. inžeuýrství Vyzván, ahy vy-
sílal do výborových schůzí zástupce a Spolek čs. zeměměřičů. bude vystlati delegáty na.
valné schůze posluchačů, také společenským podnikf1m posluchačf1 bude věnována větší
pozornost.
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2. Dále doporučuje Ing'. Pudr pozornosti, jak by bylo možno sledovati vliv hospo-
dářských poměrů na zeměměřiče.

Ing. Payer podá.vá, dotaz., jak daleko pókročilypřipravné práce pro ;V y dán í z e-
m ě měř i č s k é h o k a len d á ř e. Předseda ukazuje na obtíže se získáváním odběratelíl
Zeměměř. Věstníku, přes to doporučuje, aby byl připra,ven alespoň materiál a rozpočet
a aby zástupci našich tří zájmových korporací, Ing. Pudr, Brandl a Krejza, připravili
náměty, které by kalendář s ohledem na různé kategorie zeměměřičů obsahoval. Návrh
předsedův byl schválen a výše jmenovaní zástupci se sejdou po valné schůzi a s,voje ná-
měty projednají.

Dalších volných návrhů není, proto končí předseda schůzÍ.
Zpráva o valné schůzi Zájmové skupiny zeměměř. při SIA. odbor Praha. konané

dne 30. ledna 1932.
Schůze konala se 'za předsednictví prof. Petříka, který zastupoval omluvivšího se

Ing. Mandyse. Po schválení zápisu o poslední valné schůzi čte jednatel Ing. Potužák
zpdvu ") o činnosti Zájmové skurpiny, která se rovněž schvaluje. Na to bylo přistoupeno
k voLbám nového výboru.

Navrženi aZivoleni byli: p,ředsedou Ing. Mandys, mÍiStopř. Ing. Zuklín, jednatelem
Illg. Potužák, zapisovatelem Ing. Fiker, zástupcem v prružském odboru <'1 v ústředí SIA.
prof. Ing. Petřik. za další členy výboru zvoleni prof. dr. Ryšavý, Ing. Brandl, Houček a
SŮra.. Prof. Ing. Petřík upoZOlrlmje na. Společenský čaj, který se koná 3. úno'ra t. r. v domě
ČI3!l. inženýrů. Ing. Beneš podává dodatečně vysvětJ1ení 'k. zápďsu o posledni vaJné schůzi,
dle něhož se z3iváml působit v měřičském úřadě hl. m. Prahy, aby byly publikovány
zprávy o provedených měřeních. Sděluje. že přednosta úřadu Ing. Prošek na zprávě 'Pra-
cujea v nejbUgí době ji snad uveřejní. Ve volných náv!l'Zích upo:wrňuje Ing. Souček,
že v příštím roce bude tomu 250 let od doby, kdy vyšla knížka ,,0 mírách zemských"
od Šimooa Podolského z Podolí. Spis pa.tří mezi nejstarší tištěné knihy v českém jazyce.
Ing. Souček doporučuje. aby odoor P,raha požádal Česk!ou Miatici technickou, aby tuto
knižku vydala v přetisku ve sbírce "Svět a 'Práce".

Schůze byla sklOnčenl't doslovem předsedy.
Zpráva o schůzi předsedllictva "Svazu spolků čsl. inženýrů zeměměř. v ČSR.".

konané dne 30. ledna. 1932.
Po schválení zápilsuo posledni schůzi bylo jedmtno o pHspěvku Mezinárodní Fede-

raci zeměměř. Po zvýšení, na němž se usne:;l Stálý výbor na poslední schůzi, bude činiti
příspěvek zems,ký 75 šv. fr. a příspěvek :m ka,ždého člena 0'225 šv. fr. Zástupoi uvě-
élomí o tom své spolky a postarnjí se. I'tby pNsrp'ě~ky za rok 1932 byly brzy poukázány
Svazu. Pokud jde o práce, jichž se ujal Svaz podle usnesení curyšského kongresu 193fl,
shledáno, že kOlliVen0iooálnÍ znaoky nelze dosud připravit. ježto na nich Voj. zeměp. ústav
a min. fin. dmmd pracují. Také o d,opllstn~ch odchylkách bude lze jedna,t teprve, až vyjde
katastrální měřiciká instrukce. Prof. Ryša,vý, který byl ustanoven referentem pro llO'rmy
sportovni, pHpra.vu}e překlady infor'lllačníeh článků, aby mohl na jich podkladě jednat
s atletickými korporacemi. Dále bylo Jednáno o termínu pl'O valnou schůzi SVltZlI a usne-
seno sV'olatď ji na 2. dubna Hl82. Dle stanov vystupuje každého roku třetina členů před-
sednictVla. Jicih jména stanoví se v prvých dvou letech losem. Pro leftošní ruk vylosOiVáni
byli a tudiž vystupují: Ing. Mikula., prof. Petřík, Ing. Roziňák, Rú,žička, Souček a Zuklín.

Ježto volných návrhů není, končí piředseda schůz,i.

Sjezdy a výstavy.
Oslava 251etého trvání. pořádaná rakouskou fotogrametrickou společností, byla sta

novena na dny 21.-23. břelzna 1932 s následujícím pořadem:
21. března: Do.poledne slavnostní sehťtze, kterou 'zahájí prof. dr. DoležaL Po vý-

měně pozdravných pmslovf1 bude doc. dr. D o c k přednášeti ,o vývoji fotogrametrie
v uplynulých 25 letech. Odpoledne bude zahájeoo výstava a večer uspořádá,n ba.nket.

22. března: DOiPoledne vědecké přednášky a to: Ipmf. dr. Z a a r a: ,.Při8i]Jěvky k foto-
grametI'Íí na kH-átké vzdálenosti"', dále v. měř. rady S c h Ů' ber a ,.Užini fotogrametrie při
určování lanových křivek u kyvadlových přív10zů a lanových drah" a prof. dr. K O P p-
m a i l' a "Nový universální stroj na zpracování liihovolných snimků". Odpoledne jednání
zástlllP'cŮ rotogrametrických společností o kongresu v Paříži v r. 1934.

23. března: Dopoledne pl10hlídka Svazového cejchovního a měřičského úřadu a Kar-
tografického ústavu. OdpOlledne pokračování v jednání 'O pařížském kongresu.

Závazné pi'ihlášky k ÚČll,sti přijímá tajemník rakouské společnosti fotogrametrické
Dr. Han s Wo der a, Wielll XVllI., WahringerstraJ3e Nr. 184. Tax.a pro úč'astníky činí
10 ,S a pllvtí se při vyzvednut.í listku pro účastníky ve výstavni kanceláři ve Vídni,
S0hwal"zenberge>l1Platz Nr. 1.

*) Bude otištěna zvlášť.
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Z čSl. fotogrametrické !opolečnosti. :5chůz,e výst3Nní kO<lľlJilwk,onala. se dne 25. leďn:t
1932. Předmětem jednání byly zprávy o přípravách pro fotografíokou výsta,vu. Štkpt.
Soui>edík sděluje, že naše tm!árny projevily ovýsta1viU zájem a budou ji podporovati.
mjr. dr. Peterka oznamuje že VOJ. zeměp. ústa,v by vystavil fotogrametricky pmvedenú
práoo, ip,olní výzbroje fotogrametrické, stereokompará,tor a stereosJwpy, doe. dr. Hrdlička
jednal se SV3Jzem fo,tografů.amatérů a zjistil, že Svaz ohce pořádat v roce 1933 ..Mezili'"
IOdni fotJogm.fieký saJon" a vyjedná'V'á. # o MysJbekúv pavilon v Praze-I. Svaz je ocho-
ten pořádat Salon v rámci fotografické v)'stavy, rOVlllěž Jednota matelma,tiků a fysiků by
se zúčastnila a ~o jak výrobky z oboru jemné mechaniky, tak pracemi svých členů. Aby
byl zjištěn přihbžný r'ozlsah výstavy, budou Ip'ozvány Radiologioká společnost, Astrono-
mická společnost, SVll.Z fotografů-amatérů, Jedno,ta ma,tematikůa fysiků a Fotochernioká
spooečUJoot k vysláJIlí delegátů do společné schůze, na které bude sjedrlán zwklad výstavy.

Union géographique internationaIe kOIJala sjezd -) v PařLži 'V' září 1931. Na pořadu
byly přednášky a zprá,vyo fotogrametrli (otázka 9.). L. A uf r e r e (Francíe): Utilisation
da la vootographie a.érienne pom la morphologie dunalil'e. A. C hoU ey (Paris) et F.
Seive (Lyon): L'Atlas photographique du Rhóne. De Fontange (Paris): Emploi de
la photographie aérinne dans les levés aux grandes échelles (1: 10.000 et 1: 20.000) du
Servioo géogralphique de I'Armée. Is ti t u t o g é o g r a p h i com i1i t are, (Fi1reIlze): La
photographie aérienne. Ma c Leo d (Angleterre): Rapport Eur la photogra:phie aé,rienne.
M·a r in: Emploi de la photographie aérienne pour les levés des crurtcs de reconna,isS3lIlce
du Maroc. Med v e y (Ho'llgroi1s): Méthodes de photogrammétrie employées en IIongrie.
P o i v i II i e r (Fra.nce): App1ication de, la photogra<phlie aérienne aux le,\"és topographiqu6S.
P a vel Pot u žák (Tchéc,oslovaquie); Ét.a,t de 1a photogrammetrie aérienne en Tchéeo'
slovaquie. L o u i s S z ti t s (Hongrie): PhotogralphJie aériemre et études géograpmqu'3s.

R ů Z n é.
Levné ubytování finančních zaměstnanců neb členů jejich rodin v Karlových Varech

je unrožIlěrJO v láJzeňském domě dobročinného fondIU důchodkových pokut "Sirius" (výnos
min. fiu. č. 20.410/31. resp. 147.611/31-IVA/lla z 12./1. 1932), a to v době od 1./5. do 31./10.
za denni !paušál 7-20 Kč za lůžko podle velikosti pokoje (jedno- neb d,voulůžkového).
V tom je zahrnuta náhrada za užití prádla a elektr. světlo. Mimo to se p~atí 10% z uby-
tovaciho poplatku. Stravování v tomto domě se nelposkyrtuje.

žádost třeba poda.ti do konce února na fin. ředitelství s udánirrn pro koho, v které
době (na př. 3 týdny v květnu) a na jlak dlouho se ubytování žádá, kolik lůžek a v jaké

.*) Congres International da Gé,ognphie Paris, Septembre 1931. R é s li m é s des
Coom m u nic a t io n s. Libra:irie Armand Colin, Paris 1931.
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ceně. KJrom přesné adresytadatele připojte l6k.a.ř~é vysvědčení, že 7.aměstlla.nec (člen
rodiny)poltřebuže léč(\llí v Karlových VMech (cukrovka, dna,rht~uma, otyloat a pod'd'
Ž:W!osti předkládají wmská řed. finanční na mm. fin. d,o 15.13. t. r.

žadatel dostane vyřizení přímo; na to jepov.i.noo zaplatiti \popl:llt.ek př-edem. Dovj)·
lenou musí zaměstnanec &Mu si OIpa,třj,tivčas. Bližší info>rmaoo o slevá.ch jiných podá
sprá.va lázeňského domu "Sirius" v Ka.rIových Varecb.

Zprávy osobní.
z německé vysoké ěkoly technieké. Druhou stát. zkoušku na od~leni zooWměf.

in~enýr8tví slotH dne 10. líBitopadu 1931 Ing. Ed. J dín JI;. H'c1€U1 z RoštýUl~ u DOtll)]
Da ~lora,vě.

Změny ve stavu úřed. opráv. civUuích geometrů: a) Oprá,vnění (autOirÍi8aCe)na byli :
Ing. Michal Zaporožan, Trenčín, Ing. Ludevít Griinstein, Košice, Ing. Karel Hlickl, Pr.alul.,
Ing. Vladimír Petr, Bratislava, Ing. Augustin Hampl. Prahia.Stra.šnice, Ing. Frant. Richtor,
Maštew u KrasEc.

b) Oprávnění 8,e vzdali: Ing. Jose,i .Taroš, městsikJý měř. rada., Praha.. Ing. Dr. Fr.
čechura, řád. pl1ofesor, Příbram. Ing. František Mandelik, měř. ,rada. v. v., Mí.stek. Ing.
FrantiŠ>e'k BoháoČek, Strášolv u Kladmb nrL. Ing. Josef Mareš, Neudorf u Plarté-Ghodova.
Ing. AntOlIlín Lamda, Praha. Ing. Josef Strachota, Hradec Králové .. Ing. Vilém Prinke.
IWsOOlecn.rL. Ing. Jaroslá,v Filkuka, Brno-Král. Pole. Ing. R.aian'lllld Křenek, Utovel.

c) Oprávnění z a n i k la: 1. Ing. AJrutonin Zajíc, Praba (úmrtí). 2. Ing. Gu8tav Unger,
Zilina (cizinec). 3. Ing. Rudolf Kamsek, Stříb110 (úmrtí). 4. Ing. Frantíš±-k Frank, Teplioo
(úmrtí).

XIX. řádná valná schůze Spolku čs.zeměměřičů

dne 6. března 1932 o p61 9. hod. dopol. v sále č. XVI české
techniky v Praze (Karlovo nám.).

Nesejde.li 8e dostatečný počet člena, koná 8e valná Bchaze o pal hodiny později.

Pořad: 1. Zahájení. 3. Volby.
2. Zprávy činovníků. 4. Jmenování zástupcd do Svazu.

5. Volné návrhy.
Volné návrhy buďtež podány výboru 8 dní před valnou schftzí.

Jednota čs.úfednfků autor. clY. ceomeótl1 Y Praze
koná

rtADNOU VALNOU SC"ÍlZ.
v neděli dne 10. března 1931, v 10 hodin dopoledne, v Praze 11•• Dittridtova

uticet. 11, v zasedací .í.ni Inženýrské 'komory.
Pořad: 1. výroční zprávyčinovník:ti: 3. Volba 2 revisornúčtti.

2. Stanovení členského příspěvku. 4. Volné návrhy.
Podle § 17 stanov Je,lnoty jest ti'eba ku platnému usnášení přítomnosti alespoň 20 člena

Jednoty. Jinak se koná valná schfi.zeo plHbowllY později za každého počtu členli.

SpráItnivý1H1r Jednoty.

Technický kreslič s pltlle,toupraxl
a dobrým doporučením prosí pány inženýry a zeměměřiče o zaměstnání.

Karel Martlnek, techn. kreslič, PodzimCI U OpoCna,Čechy vých.
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