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Stanovení azimutu při podrobném měření magnetické
deklinace.

,Prof. Dr. V. Špaček.

Při mereni magnetické deklinace je nutno stanoviti směr astronomického
poledlIíka tak, že se stanoví azimut některého bodu na obzoru. Je-li s,tanice
na trigonometrickém bodě, jehož souřadnice jsou známy, a je-li možno za~
měřiti na jiný trigonometrický bod, stano:ví s,e azimut jleho ze souřadnic
()bou bodů.

Nej1sou-li souřadnice známy, stanoví se azimut astronomicky. Za dne je
možno pozorovaH Jen slunce a děje, se tak buď ve stejných výškách před a
po kulminaci neb v prvním vertikálu. Prvým zpŮis:obem,který vyžaduje doby
aspoň 4 hodin, je možno stanoviti azimut během dne pouz1e:n3J Jediném místě.
Měření v prvém vertikálu může se provésti ráno i odpoledne, je však omezeno
na dobu letní. Proti jednoduchému měření úhlů j.e stíženo tím, že je potřebí
i chronometru.

Dbr!. Obr. 2.

V případě, že se má měřiti deklinace na četných místech nevelkého
úwmí, stačí stanoviti azimut astronomickJy na jediném mísltě, na ostatních
určí se pak zpětným protínáním, zaměříme-li nRl tři vý'značné bodlY, tvořící
trojúhelník, v němž jsou dány úhly. Délky stran IlJe:})souřadnice znáti netřeba.

Stanovíme-li ku př. v bodě P (obr. 1.) azimut přímky PB, totiž úhel
<tSPB=aPB,

bude azimut strany AB, jež tvoří s PBúhel (B - 1jJ), roven
aA11= ani +B - 'l/J
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a a,zimutv ostatních stran .
1) • aCB = ap8 - 'IfJ,

aAC=aAB + A . apB + A +B -:-'l/J,
\ Úhly p, 'l/J po'čítaji se, jak známo. z rovnic .. .
'". tf! + 'l/J = 360 J - (a + P' + C)
2) sin p _ sin A sin P' - t

sin 'l/J - sin.B sin a - cog p,

3) 'tgtf! -; 'l/J= tg g> t 'l/J c~tg (45 0+ p,).

Je-li takto azimut stran AB, BC, CA jednou pro vždy. určen, plyne
z 1) naopak! pro a<zimut v lilodě.Ms příslušným úhlem 'l/J2

4) aMB= aCH + 'l/J2 = aAB - B + 'l/J2 - aAC + 'l/J2 - A - B.
Azimuty stran trojúhelníka' A BC, pomocí' nichž se tedy určují azimuty
osta.tní, je proto tiíeha určiti pečlivě. Jestliže byly stanoveny měřením v P,
obsahuji podle 1) nejenom chybu učiněnou v a,zimutu PB, nýbrž i chybu
v: úhlu 'l/J. Proto bude výhodno provésti astronomické měření azimutu přímo
v některém z hodu A, B, C.

Ůznačíme •..li LI a, LI P', LI A . o o chyby obisažené v měřených hodnotách a,
fJ, A. o, obdržíme chybu LI!J diferencujíce 2)

. sin 2!J
5) LI!J = 2 (cotg B LIB - cotg ALI A + cotgaLl a - cotg P' LI (J).

Chyby A A, LIB mohou být opačného smyslu, chyby LI a, LI fJ dohromady
činí tolik jako chyha jediného měřeného úhlu (a+fJ)o Položíme-Ht,edy za
LIa největší možnou chybu, bude LI P' buď O neb opačného znamení, takže
mohou všechny členy ve výraze pro LIp, býti téhož znamení. V tomto, nejne~
příznivějším případě muže býti podle velikosti měřených úhlu chyba LI!J více
než dvakrát větší než chyby LlA,Lla . . . Ze 3) obdržíme, diferencujíce, po
krátk!é úpravě

LI p - 'l/J = sin (p -'!tJ) LI P + 'l/J _ sin (p-'l/J) LIp,
2 sin (p + 'l/J) 2 cos 2 p,

a odečteme-li od obou stran této rovnice LI p t 'l/J, bude chyba v úhlu 'l/J

6) Ll1fJ= 2 cos p sin 'l/J LI P + 'l/J ' sin (p - 'l/J) LI~to
, sin (p I 1/J) 2 T cos 2 p,

Z prvé rovnice 2) je patrno, že
LI p + 'l/J LI (a + (J) _ LI C

2 - 2 2
obsahuje polovinu chyby měřeného úhlu: (a + fJ) a polovinu chyby úhlu C.

Ohyba v úhlu 1/J2 stanovená rovnicí 6) bude podle 4) plně vystupovati ve
vypočteném azimutu aMBo Bude proto záhodno neomezovati SoB při měření na
ony tři body A, B, C, nýbrž stanoviti při astronomickém určení prvého' azi-
mutu v bodě A nejen azimuty přímek AB, AC, nýbrž i azimuty ,spojnic A
s dalšími body D, E. " na něž bude, pak možno při měření v bodě M zaměřiti.
I určíme tak deklinaci na zák18ldě azimutu MB, MD, ME a střed' hodnot těch
bude ud'ávati deklinad spolehHvěji.

Pokud se týče žádané přesnosti při podrobném měření deklinace, třeba
uvážiti, oč se v případě takovém jedná. Konati 00 bude jistě, jen v území s čet-
nými velkými poruchami, kde se bude deklinace od místa k místu též rychle
měniti, takže i 1181chybě nějaké minuty nebud'e záJežeti. Ten případ nastává,
ku př. na, čedičovém útvaru neb v jeho blízkosti.
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Případná; ,chyba· v; azimutu prvé stl'aI1X AB určeném rustronomicky, bude
podle 4) vs,tupovati iďo všech azimutů ostatn:ích. Avšak! mapa deklinaci, se-
strojená! na základě tě'chto' m.ěření, blude správnáJ, jen směr poleďníka na ní na~
značeného b:ude třeba otočiti O< úhel rovný chybě v azimutu prvé strany
učiněné.

Jsou-li Zll:Nny azirrruty s,tran AR, BC, AC, můžem.e protínáním: vp,řed,
zaměříme-lize dvou bodů libovolně' POlOŽl6!Ilýchna další bodi F, stanoviti úhly,
jež tvoří AF, BF, CF se stranami trojúhelníka ABC a tím i azimuty istiranvy-
cházejic'ích z, F. ,

Zaměříme-li z boduPI (obr. 2.) na A, B, C, F, vypočtou se Z! úhlů, v nichž
se spatřují strany AC, BC, úhly PI, 'l/Jl jako v úloze protínáni zpět. Podobně
z úhlůi měřených v P2 stanorví se ps, 'l/Js' . Ze· čtyř trojúhelníku, jichž vrcholy
jsou v F, plyne podle věty sinové

sin x FB sin Sl AF
sin y = FA' sin (x -r- A - Pl) = FPl '

sin 82 AF sin (y +B-'l/Jl) PIF
sin (x +A - P2Y= P2F' sin:tl = FiJ'
sin (y +B -'l/J2) P2 F

sin:t2 - FB .
Z prvých tří rovnic lze vyjádřiti FB, FPI, FP2 pomocí FA a dosadíme-li

tyto hodnoty do posledních dvourovnie, obldržíme
8) sin (y + B -'l/Jl) sin ex + A - Pl) sin:tl

, sin y - sin x. . sln 81 '

sin (y -+- B --'l/J2) sin (x+ A - P2) sin:t2
sin y si:(1x sin 82

Rozvedeme-li sin ,součtu dVQuúhlťl' v čitate1íJch,.bude nalev:o neznámou cotg y,
napravo cotg x a obě rovnice jsou prveho stupně. Z nich plyne
8') cotg x [ní sin (A - pD sin (B -'l/J2) -n2 sin (A~ P2)sin (B ~1/JDJ ." .. =~~~-~~~-~-~~~-~~~-~+~M-~

cotg y [nI sin (A - Pl) sin (B -Ws) - nllsin (A - P2) sín (B -'l/Jl)]=n2 cos (B-'l/Jl) sin (A -pS)-nl sin (A- Pl) COs(B-'l/J2)- nI ns sin (PI-PS),
kdež nI= sin :tI/sin 8i, n2 - sin :tg/sin 8s .

Úhel x bylo sice možno měřiti z A, bylo-li jej vidě,ti, avšak způsobu toho
bylo by možno použiti i v případě" kde by aní na A ani na R úhly měřeny
nebyly, když b'ychom měli více boď.ů',o'i ně'ž ,bychom se opírali, než pouze
A,B, Q ,

Azimut spojnicI€' dvou bodů PI'. P2 můžeme ovšem st-3:novitijaklo v pro~
blému Hanseno.vě, zaměřím'ť-li na body ty'z koncových' boďu záJkll:LdnyMl, M2;

0& níž měříme úhly a jejíž azimut známe (délkynetřéba).Pomod čtyř úhlU
měřených při základně vypočtou se oha protější úhly čtyřúhelníka MIM2P2Pl

8tanoví-li ,se azimut záJkladny, je tím určen i a.zimut stran ostatních. Avšak
vyznačení konců této základny je spojeno s potížemi· a výlohami.

Jes-tliž'2Jbyl měřen azimut v A, bude nejvýhodnějšíi ještě z druhého
bodu B zaměřiti na os,tatni body A, C, Dw změřiti přfshršné úhly. Není-li
možno měřiti přímo z bodu A, je, třeba voliti s.fano;viště co nejbJíž'e', ahy při
výpočtu ustřeďění nepadalw na váhu nepřesnost vzdáJlenosti zaměřenýoh bodů;
k,t,erou bychom od1něřHi z plánú 1: 25.000.

Jtsou-li UToonyv boďě A azimuty AB, AC, AD, je možno stanoviti úhly
ve vrchoLech B, C, D tak, že zaměříme na ně ze dvou bodů, jež netřeba' vy-
značovati.
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Označíme-li Pl, YB 01 úhly, ve kterých spatřujeme z Ml strany AR, AC,
pro vypočtení úhlů těch podle věty siklých trojúhelnících Xl' Yl, Zl' Ul, máme
AD (ohr. 3.), úhly při straná;ch ve vzninové rovnice
A A B sin (31 A O sin h
~<~~~::-_ ~. B 9) A Ml sin Y1' A Ml - sin Zl

--<::.:>-- f7i:>-~- -'... Xl + Y1= 1800-(31) BAC-X1 + zt-180o ~ Y1,

---~~. .. takže

, \~,--_'-_'_'_~-~"l't, A B sin (31sin Zl,.' A 0= . . ,Yl+Zl = 3600-(31-Y1-BAC,
-\/ smYL smYl

obdobně
A B sin (31sin Ut

10) AD - sin Y1 sin 01'
Y1 + Ul = 3600 --(31 - 01- BAD.

zaměř,íme na tytéž vrcholy a olJdržíme,
ObrJ

Z jiného bodu M2

úhly indexem 2,

A B _ sin (32sin Z2 I _ O o B A O
A 0-· . , Y2 I Z2 - 36 - (3~- Y2 - "sm Y2 sm Y2 '

A B = sin (3,2sin U2 + = 360 o _ (3 _ o _ BA D
A D . . ~, Y2 U2 2 2 •sm Y2 sm u~

'Pro výpoclet neznámých Yl, Zl' Ul, Y2, Z2, U2 máme, tudíž rovnice
~~~~ ~~~~ ~+~=~
sin Y1 sin Y1 sin Y2 sin Y2 ' Y1 + Ul = 112

sin (31sin Ul sin (32sin U2 'Y2 + Z2= 113 ,

sin Y1 sin 01- sin Y2 sin O2' 'Jh + U2 = 114,

kdež význam 11 je pat.rný z 9), 10) 3J 11). Vyjá:dríme-li u, Z pomocí 11, na-
budou rovnice 12) téhož tvaru jako nahoře 8)

sin (Yl - (11) sin (Y2 - (13)
---o --= --o -- nI'

smYL sm Y2
sin (Y1 - (12) sin (Y2 - 114,)----- =---'- 1t2

sin Y1 sin Y2 '

sin (32sin Y1 sin (32sin 01
nI = sin Y2 sin (31' n2 = sin 02sin (31.

Z nich plyne
13) cotg YlI[nI sin 113 sin 112 - n2 sin 114, sin 111]=-~~~~~+~~~~~+~~-~

cotg Y1 [nI sin 113 sin 112 - n2 sin 114, sin 111]

=- n2 cos 111 sin 114,+ nI sin 113 cos 112 ~ nI 1t2sin (113 - (14),

Úhly Yl, Y2 je stanoiVen i azimut v bodech Ml, M2, neboť
aMIJ=aA!I- y.

Pomocí úhlu YI určíme podle 12) Zl a pak můžeme počíta,ti úhly R, C v troj-
úhelníku ARe. Je totiž

A+B=1800-BAC,
sinB _A O_siny! sinY1
sinC- AB -- sin (31sinz!'
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Kesbíhav,osti poLedníků nebylo přihlíženo vzhledem k předpokládané
malé rozloze území.

Změny vertikální složky zemského magnetismu v nevelkém území, kde se
stýkají různé geologické vrstvy, byly měřeny již v mnoha případech, ježto
Schmidtův variometr Ílmožňuje provésti během dne měření na větším počtu stanic.
Obdobná měření změn horizontální složky prováděna nebyla i z toho důvodu, že
vyžadují mnoho času. 'Způsobem naznačeným v tomto článku bude však možno
i lokální změny deklinace stanoviti téměř stejně rychle na základě jediného azi-
mutu určeného astronomicky. Na stanicích, kde se deklinace měří, zaměřuje se
na význačné body a odečtou se příslušné úhly. Úhly ty zajišťují naopak přesně
polohu stanice a jsou-li známy souřadnice základních bodů, na něž jsmezamě·
řovali, lze z nich počítati i souřadnice stanice.

Résumé. La détermination de l'azimut dans la mesure détaillée de la
déclinaison magnétique. - Dans la mesure de la décJinaison, c'est la détermination
astronomique du méridien géographique qui nous coute beaucoup de temps. Dans cet article,
nous montrons que dans un espace non pas tres grand, pendant la mesure détai1lée, il suffit
de déterminer la direction du méridien sur un seul Heu. Pour le reste, on mesure seulement
par des an~les comme dans le probleme de Pothenot et celui de Hansen. Par la méthode ci·
deslus décrlte, il nous sera possible de déterminer dans un petit espace l'influence de )a con-
stitution géologique différente du sol sur )a déclinaison magnétique sur d'autant de lieux dans
une journée qu'en mesurant la composante verticale par le variometre de Schmidt.

o některých předpokladech racionalisace v katastrální.
měřické službě.

Ing. J. C h íi r a.
V Zeměměřičském Věstlníku č. 3 z 1980 pod titulem "K ,poměrům li k~t. mě,ř. úřadů"

pmzmzuje kol. Šrůteik, lže měl obavy, že výzva redakce k diskusi o těžkostech kamstrální
měřiciké služby přinese v zálpětí množství materiálu a návrhů k nápnavě. Z dalších jeho
řádků vyplývá. 'že myslil ,obavu, radostnou, která vlšak 'byla zklamána neúčas,tí k'o.Jegů při
podá;v'ánÍ věciIlJých stÍ'žností a návrhů.

Při'znám -se, že j,sem 'Po této 8,tránce neměl žádných obav. To vysvětli dlaJší řádky.
A ty dvě či tři noticlky Vie Věstn:íku mne mnolho ne,pcr'ekvapily. I V'životěspolkovém a
p,rivá<tInichrozhovorech možno slyšeti pmjevy kolegů, kooré ~Hužno pokláJda.tiza výbuchy
po lMa ruLshromáiž<1Jěl)énespokojenosti s namáhavou a neurorvílIIanou SIlUIŽhou,a s poměry
materielnimi i služ,elbně-'Osobnimi. 'Dřeba v:šatk činiti rozdíl mezi slovem mluveným a psaným.

Ze se kolegové houfně, promyšleně a s doklady, jichJž je plřebyctek, ne'zúčastnili dis-
kuse, je pro mine jen norvým dokliadem,že není v,šecko v po,řádku v našiCih iiadách. že
jsme snad v diŮsledfku 'Přerpmcovanosti a nel'V'oveho vY,č€J!'!IJiÍníreffignovaHa ztratili zájem
nJa tom. c,o se s námi děje a bude díti, že jl~me se stali <l,patickými a t,udrž v jistém smyslu
duc,hovně ustrn ulí. ,

Zjev tento stoj,í za lzaznlam~mání a mě.Ji by naň býti upo'Zorněni činitelé. kteří o naškh
osude,ch rOlzh()dují. Ú-p[ná rels,j,gna,ce a nezájem o služ,bu měla by dalekosáhlé následky pro
státni sp;rálvu. A ihiLavně nyní, kdy zvláště na Slov,ens>ku připravují se katJastrální prá,ce
ve velkém mě'řítku, a kdy měři>ě.tí úředníci na Slovensku jlS0U vezv1áštním výnose -
okJříd1eně zvaném ,"pastýřský list" - vybfzeni ik p,i'emý,šlení o zra>CÍonalisování služ'by.

Tedy r a c i o' íll a I i ISa 'Ce! 'Souhlasím s tím, že radonaHsace je Ipředev;šim otá,zkou
vůdcov,skou. Js,em na tolik skromným, že sebe 'za vůdce nepovalžujii a tolik neko[egiá1ním.
že 'za vůdce nepovalžuji lani kolegy, působíCl ,Ilia oikresích.Vúd'Ci jsou kolegové a činitelé
u druhé a třetí instance. RaeionaIisace v katastrální sluŽ!bě mŮ'ž,ebýt,i j,en tehdy prováděna.
jest1Lže dorostli vůdcové svému úkolu. A dorostou mu tehdy, j,m;Wže doV'edou zmc.iona1i-
sovat a !Zjednodušit ,p:racovni a služební předpisy a vy,chovat podvůdc'e. Nebojme se toho
a nHSltyďme B'e, ž,e dne,s ješ.tě vo~áme po naší výchově. Kd'o dines pracuje v katast.rální mě-
řické službě - a hlavně na Slovensku -, p0rO'z-mll:Í,nač myslím. A těm, kdož by snad
tomu nernzumě:li, je třeh1 řic,i, ž·e přichálzejí v naší sl~hě takové případy, nad kte,rými
si i VŮdMVÓ marně lámou hlavy a o kterých ne,poučí, ani nemohou poučit přednášky na
VIy'S()'ké,škole. Tu se st,řemváme s výminečnými poměry, jak je :přine'slživot a vývin po-
zemkového katastru a majetkového vl3lstnittví, hlavně slovenského. Pro tyto mimořáJdně
,těžké práce má výkonný úředník rámcové, někdy i die-tJailuí předpisy, dobře teoreticky
sestavené a jistě dOlbcr'emyšJ,e'né, ale v pr~xi málo upowebítelné. I tu je úloha vůdlců:
poučit" vysYět.lít, ale taiké ukázat, jak to neb ono se má !p,ra.covat, aby to vedlo účelně
a racíone1ně k dohrému výsledku. A účelnost zde ,pllatí především.
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.Dotýkám se zde ·svého starého, soukroměvícekráte pl"oje'veného názoru. že d o-
z o r č í ISI u·Ž h a, je prováděna příliš jednostranně, že se Ip,řítJišJlnelzuje llit "dozor", a
pedagog'ická a inicía,tivní strámlm dozo'rči služby se slkoro vůhe<c pomíjí. Jls"ou-li vinny
předpisy dozorčí služby, 'bylo by tře,ba, aby byly změněny. Výkonný úředník po,rozumí, že
se má kontlroJovat jeho práce, 'ale nechápe. že reviSlllí nález hý rá sestavován rok, jako
by v jeho práci se nacrezely jen ,chyby a, nic dohrého. N'epOl'olzuil1Í,proč ďozorči úředník
po ce'lou dobu revise - kte,rá trvá 6-8 dní, někdy též 3 týdny - s,tále jen hledá chyby,
pmtože Ise snad musí vyká,zat určitou prací. Tím poměr výkonnÝ'ch a dozorčích úřednÉků
nenab"rvá té tak pCltřebné a žádoucí upřímnosti a důvě'ry jednoho k druhému. Výlkonný
úř,ooník:, má-li ně.také poc,hybnost,i, a.ni se s nimi nesvěří,ahy mu 'to sna,d nebylo při:počí-
táno na vmb kvalifilka·ce. Dozo-rčí úřoon'ík ztrácí též timto dOZOlrčím sVlstémem mno:ho
času. kte1rý by jinak molhl využít k vychově Ipe'I'soIJJálua k 'získání oe.riwvého přehledu
o způlsobu \'l. množs,tví práce u úřadu a o žádoucích reformách.
. Dnes přene'cMvá se ,přednostovi Malin výchovaeelého četného personálu - to je
na Slovlelnslku 12-15 osob -, často vyměňovaného a celkem nového a nezap,racorvaného.
Při tom tento přednosta musi oVlšem pracovat, s,tudovat nepřehlednou řadu stál,e dochá·
zejících nových, O'pmvujíci'Clh neh do-plňovadch v,\"nosů, organisovat a přidělov,uit práci, vy-
řizovatspůustu spisů, periodických podání '1 výk3lZů, kontTo,lovat 'p,lány privátnícJJ. k(JIegů
(lQzírat a kontrollQlVat vedení ka,ta.stru. jednat, s adyokáty, inženýry, .iedlll<lJtse stranami
atd. Je to'ho je,ště mnoho, ale stačí 'ř,eJČené*).

Ještě něco k ornlzee Vůdcovské při raeiona,J,i,s,a1ci.Nechci hýti jednostranným a· při-
.z,náv'ám. ~é jsou hlavmí a méně hla,vní vůdcové. Že u QllJlhýc:hinsta,Ilicí }StOUkolegové, kteří
js.ou ~ráNě tak! vázám,i při své činnosti nazvlášiní J)ředipiisy. že jlsCJU'přetíiženi agendou,
kt,erá přicháJzí Ddzdolru i shora, že když se vrátí z ins,p1ekčnkhceist. najdou tolik práce a
s:pilSů,že .lim ·,.jdéhlava kolem". Potřebujeme-li tedyzdatný;ch vůdců při cestě k ra,cionaJi.
&tci. je třeha "odhřemenít" do~orčí službu buď l'OZillmož'8I11ímsluželhních míst, 1)!lJibo-. Ale
,pre,nechejme mzlUištěnJ této otá'ZkYPóvo~aně.i,ším činiteUIlIl. Jisté je jen to, že se dozorčím
úře,dníkům musí ponechat do'Statek ča,su, a,hy i v úředních ,hodiná:eh ,se mo:hli věnovat od-
borným a o'l'ganisačnim otázkám. A nejen kontrolo"vat pra,covmí deníky, výlmzy, vyřizovat
S[),isy. 'zkrátka psáJt a psát "*).

Vyřídit spis dnes ziuamená pro-študovat pa,tři,čné předp,isy a výnosy. Neboť třeba
bych ,ohsa,h VýinOSll 'znaL je tře,ba citovat čisl\'l,B"·od'sta,voe výno'sů s 'případným doslovn~l
citováním přiSilu,šné části. V této věci bych měl též , radonaHsalČiIlí" návrh. Dneis neexl-
stuje v nalší slUižhě jedu3JslJlbe nepatmá věc, o které by pJ.atil jeden jediný výnos. Ne-
uvádím themata jenlC vůli úspolře m'Íista. Výnosy' jsou dneis selsta,vov3lné tak. že při studiu
jednoho výnosu musí se současně pročísti, řekněme" pět jiných výnosů, kromě několika
rparagJrafů' ka,ta,st,I1álniho zákona a třetí už osnovy pmvMěclího nařízení ke 'Imta,strálnimu
zákonu. výruos totiž neHká. úp,lně.co a jak éhce, jen něco na.poví a 'pouka1zuje na vVmosy
jiné. ve kterýoh se zas ničeho nedozvíte. pokud I1J8lpročtete da,],ší dva výI1JOsy.VyMedi{tni
a pročítání takových výnosů vyiža,duiedJral:ocenného času. Jistě by bylo ekonomické,
kdyby se věnovalo trochu času a prá,ce na generální l)Jtřehlidku vsech výnosů. z polovice
platných a 'z polovlce ne1platných; 'ze sourodých učini,I by se výnos jeden, ten se nO'\"ě
publikoval a Vlše,cky st,a,ré výnosy se anulovaIy a z3lložily aď act\'!. - :ne k výnosům. jak
se to dnes ďěje. Sezlllam norma,tivních výnosů dnes V'zirůstá, a stává se nebezp81čně ,,,těhot-
ným".

Na Slovensku vydávají se dvoji norm,l,tivní výnosy. Jedny vydává generální finanční
ředitelství v Bra,tislavě ve své kompeten:ci a druhé min~sterst.vo financí. které p~a.tí pro
celou repubiliku. Tyto posJ,ední dokazuji jen potřebu určité _,autonomie" druhé instance na
Slovensku 'l'c&pektive podávají důka:z, že tak, jako katastráJlní zAkon má určité paT<1grafy
mo mim:ořádné poměry pozemkového kat:-lstru na <Slovensku, je potlřeba i ve výnosech pa.
matova-t na to, že unifikadp,ředlpisů nemolžno generelně provádět v0e,lé republice, ani,ž by
se nelpř1hIiže~0 k účelno'sti toho kterého piředpi1su 'pro zvlá8,tní poměry v různých částech
Slovenska.

Na vysvětlenou uvádím jen tak namát,kou, že je naprosIt-o neúčelné, aby při úřei!-
ních dnedl u okresních soudů musely se rozesílat vyhlášky do všeeh obcísoudní'ho O'krebu

*) Máme-li toto na mysli, :pO'Známe, že i v této přesY'cenosti pra,00Vlllía vyče,rpanosti
tkví důvod, :pmč k{llegové nepíší o svých zkušenos!tech. Máme-li na;psati několik pmmY'š-
lenÝ'CIhřádek, ztrácíme volný čas a klid. který tak nutně potřebujeme ke svému odd'8ICJhu.

**) Mezi nedostatky s,lužby ďozOtl'čí namáltkou lze uvésti ubohé vyhave-nÍ těcMo
orgá,nů i •.fo:rmálními náležitostmi". MysH ill1 ,příklad zemské finanční řediítelstvi v Bmč.
žle to je na prospěch služby a také že odpovídá významu funkee nejvyšších měř. Úřed·
nílKů na Moravě, když Myři musí úřado,vat v malé místnosti pospolu (a krom toho s kara-
~elářSikou si,lou),3Ič pro jednotlivé úředníky jinÝ'ch kategorií jsou přiděleny kancelá.i'e
vhOOillěj'Šíhale'lliší, Ibyť i měli meniŠí hodnost. Nemají tyto ·orgány- Jako úřednílCJi k?n-
c,eptní slmžiby - ná,rok na příděl v hO' d niÝ c h úřadoven v' zá;jmuslu~by a též iJl'l'e8ttže
stavovsk:é co úředníci konceptní? (Doplnila red. Z, V. k výzvě kol. J. A. R.)
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v tě<;-hč.ástech Sl~vE\nska, kde je stará poze~ko~á kn~ha ,(úřední Věstnik;. ~kresní. obyčej~~
neexHltuJe). Zbytecně se obyvatelst,vozmobmsuJe, ZPUSOibIS.e mu zbyt€cma. vydaní, ktem
má scestolVáním k ,soudu - a je to všechno Iliada1rmo, proto,že mělřický úředník níkomu
nemůže :pomocL ,Proč - to hy zas V'edlo k' delší úvaze. Pí'ši to ,z vlalstní zkušenosti a budiž
mi věřeno.

Rovn'ěž je neúčelným, za,těžuj€ a,gendu a 'Zdl1žuje od jiných velkY'chprací dodržo-
vam předpisů o odvoladm řízení dle § 92 kelt. zákona pro O!ktl'esya kat. územi na S!o-
vensk:u, ve kteTý,CIh'se provádějí soudní usnes,ení do starých maďarských ope,rátll a pro
které je stará 'pozemko,vá kniha. Opět šíře neodnvodiíuji, snad se mi uvěří.

Jak těžká je prá'cekatastrálního měřiekého úředmfka na Hlovensku, je vidno v de-
tanu ku ipř]kladu i dle toho;, že z nešťastné otá,zky oSIVoboz,ení IMbitovů od pozemkové
'-daně vyJfostl kombinovaný problém, lderý když chcet,e fO'zlUJštit, musíte pročísti tři vý-
rrooy a ,příslUJšné palra,grafy kat. zákona. A Je~tě ne}ste jisti, mzumite-li tomu dobře'a rád;
byste se zeptali druhý0~, jak tomu oni rozumějí.

Nepíši tyto řádky po nějakých systematkk:ý,ch studiích a př,ípra.vě materiálu. Je, t.o
psáno spíiše "novinMsky" a impulsivně. Kdybychom IpožadovaJi od výkonnS',ch měř. úřed-
níků, aby podávali přelsné konikretnía vyprac'ované návl1hy, museH bJ~c:hom jím d'áti víice
volného OO'SU.Mimičtí úřednici byli i úředně vyzváni k podá,vání opravných náVíl'hiů
k osnově prováděcHlO' na.řízení k'e kat. zákonu. Ale i tUSle 'čekMood nich něco, čeho
nemohli s'plnit. Totíiž"aby .během 14 dni neb tří týdnů, jak bYlI temnÍn, v doM 'polních
pra,cíprostudovaJi mo,vu kat. zákon, srovnávali ho s osnovou prová.děc:iho nařízení, p'ro-
bíraIi všecky své ~kušen!Ů'sti 'z praxe m.inulé iprřítomné a fOlrmulovali, .styl!isOovali a na-
psali návrhy Ii 'u,l'čitým palrag-mfům. Že se to po,tkalo téměř s fiasrkean, není ani tak vinou
výkonných úředníků. Je prostě nemožným intellsivně v úřaďě pracova,t a s'Ollčasně inten·
siv.ně stuclova,t a teoretiso'V'at. Je tu třeba dělby práce a z do'bTý,ch výkonných úředmíkt't
vybra,t ty, kte-ří se hudouzlllbývat temií a organis'a,cí siluz.hy. Nesmí se Ipak od' nich poža-
dov.ati běžná výkonná práce katastrální měřické sluiby.

A llenÍ to llelog-ick:é, navazuji-li na řečenou otáJzku o kvalifikování měř. úředníků
na Slovensku. Pouze jeden nebo dva měřičtí úředníci jsou výborně kvalifikováni. Co je
to platné - k'valifikaiČlllí předpisy hou přúsné, Ale Imdyhy moje mMičkost měla rozhodovat,
degradoval hych i tyto dva; šfustliv:ce' Jen na ve.Jmi dobré úředllíky. ZáJzraky se dnes
neděj.í.. A hoto~ z á z r a k e m -byl! .by kolegalo ktmý by Iza dinelšnich ;poměru slUIŽby
výhomě a vynitka,jicně ovládal všecku tu enormně komhino'Vanoua kompIikov.anou naši
prá:c1i 'a při tom vykalzoval kvantitativně i kvalitativně vynikající praicovní vý1kon_

Zde j;e kámen úrazu V'eškeré naší snahy pozl€lplšení syst.emisla,ce. O jiné kategorie
úřednictva je jinak Ipo,sta,ráno. A kdyby vláda zlepšila o 100% s'ystemi,saci ve vyšších pla-
tový'ch stupnicic,b, ,zF;st:th ,by tato mísht neobs<a;zellla vdiůsledlku pHslllŠillÝ'ch ustanovení
platového zákon,a a nedostatku "vynikajících a výJbornl"C'l kaJldiciitú:' .~elií tudíž z:~
těClhto poměrů náIŠ boj o ma,tm'!elni zlepšení předem 'z,tracený :a. naJŠim odpůrcům d'ány
dobré zbraně k tomu, ,aby ná,s vyloučili z výhod, kte'ré plynou jiným ka,tegoriím?

žiIina., 12. hřezna .1930.

Zprávy odborné.
Masarykliv okruh.

československý Au.tomohilový klub: pro MOlfavu :a, Slez,sillo v Brně Ipořádá v neděli
dJne 28. září 1930 meziná,rodní 'závod: automohiIů na Masa,rykově okmhu o putovní čes<tnou
cenu presidenta Č,eskO'slov1enskérepurblikY. Závodlní trať - Ma,sarykův okruh - tvo'ří 'státní
siIniroe Ostil'ova0ice'-YelsH1kia~Bosro:llOlhy-Nový Lískovcec a okresní sHnLce Nový Lískovec
'-Bmo (PiIS.ámk:y)-Kolhoutovilce~žehětín-08tro'Va,čice. Start n,cH 'závodu jest u km 3·6
státní&i1nke Brno-JihIiava" Ma!s,a'l"J,kův okmh Ipojedou přihlášené automobily 17 krát
{téllnĚÍř 500 km). .

Dle ~ 2r8 Sportovních! řádů TeplllYlikyČeskoslovenské musí hýti žádo,Bt O' s,c;hvále,ní
t·rati doložena tp'Odrobn~ náčrtkem trati s udanÍ!mpiřelsných vzdáLeností, popisem Istavu
trati, jeií lš,ířky a,td. Bylo tudíž nutinocelou trať změřiti a sestrojiti jej:í situaci ,a, podélný
profil. .Jakým z,pŮJs,obemprovéSlti měření? S oMedem na účel bylo nutno voliti hospodárnou
metodu, why 'se měření zlbytečně ne1wraJŽ,noi.Předpis ~ 29 uvedený1ch Spolrtovních řádů jest
ve,lmi neul1čítý. Není z ~ěho ani jmmo" má-li býtist~novena ,délrk!a horiz,ontální ne-bo sku-
tečná. Pravís,e v něm doslo'va: Až do, 5 km měří se tyto vz,dáhmosti p,římo rpodle střední
čáJ1"yúředně opifá.vněný:m geomet;rem, V'zd1álenosti nad 5 km se stanovi podlle úředních mil·
PJíků nebo na podklad!ě úřední m:JJpy o měřítku aSIj)oň 1: 75.000.. DacrlJémožnost,isi VlŠ3.k
odporují. Úřední milníky (hektometry) jsou totilž zasulzeny dle slmt€čné d'éIky sUmce. ne-
hledě ovšem kne~lřeSllIDsti jioh osa:zHlllÍ. B'Ylo zjištěno, že 8ltani:čení na siLnicích státnÍ'c,h
jes,t IIN:~oved€llodosti pečlivě. Maximálnídif9rence jsou kolem 20 cm na 200 m. Hůře ViŠlak
bylo na silnicích okresníc,h. Čá,st této, t,rati: neměla vůbec označeni, Qlzna,čené siIni~ byly
vŠia.k.zna,ě-eny velmi ·nelp.řesně. Met-rové difetence nethyly vzácné, a dokonc€ se vyskytlJa
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i ohY/ba 40 m. Na hektom€,try;, které byly zkráceny neihoprodlouženy 'z toho důvodu, že na
dotYČtné místo nemohl být,i 'zas,azen kámen (přímo na, ka'~žovatc:e si1n~c, pmt<i vjezdu na
pole, llleib v osadě iP,roti v.iez,ďu do domu), nebyl hráJlJ 'zřetel v následujících rhektometrech,
co,ž bylo však ,pečlivě prováděno na silni'CiÍch stát,ních. '

Poněv:adrž se }edná o nov:é dodk1itečmé oZllwčení kilometrovými :znaky stMtem počínaje,
bylo třeib,a mnčiti v1zdáJelllost všech klamem'! od místa startu. Příslušlllé délky měřeny 50 m
p'á,smem přtÍmro na terélllu (vose Is;i1niere)a dle ul'čelll(Ý'chplřevý,šenipak redukovány. Výškové
měa'ení pmvedeno ta,chym.et,ricky. Z jednoUivý,ch kiamenů SPIllJŠMíl1JYkolmice 'na, osu sí1ni1ce
a tyto hody tvořily přímostano,visko stroje, m&p. latě. (Oboj,€ měrření 'bylo prováděno sou-
časně. Při ,p,řenáršeiní stroje, relllP. laa; hyly hned mě,řeny vzdálenosti stalllovÍrsek..) Kromě
t,ě,cihto boduzaměa'ena, i místa, v ní,chižse mění niveleta silnice a, koncové hody oblouků.
Délka záměrná ',b~la 'zpmvidla 200 m a d'08a~ená pře'snolst úplně uspokojila .. Bylo nav:íJzáno
na výškové 'zllJJaěky mě,sta Brna, které byly v zamě,řeném orhvodu JP'fo kontrolu všecky
mnivelovány. V ne.i'hO'f,šímSlti tmti, v úseku ok,resních 'silnic Brno~vienkov, hylo nám mOlŽ/no
naše vý,sledky ,pmO'vna,ti s měřením fy I,llg. V. Šamánek, ktmlá prováděla projekt rekon-
strukce silnícle.

Oblouky urěovány z,cel:lJ jednoduše. Při míwém ob-louku llJI1čeny jeho konco,vé hody
(odhadem). změfr'enypásmem jIch vzdálenosti od' ne.ibli~iŠídl kamenu :a, 'zá,rov,eň v:zdálenosti
k iPrůlseč1ku teč,en, které, ,pak hyly dle potřeby upfaJveny (abyby,ly stedné). Prudkézá-
kruty 'Zaměřeny tachymetricky ta,k,žebylo určeno několi:Ii hodůO'blo~u, které byly vy-
ne,seny v mě'řítku 1 : 500 a ji1crhpolomě:ry UJrčen1Yzkusmo.

VelŠke!l"é údJtje, uvedené v přiloženém *) podélném Ipmfilu 0pol.oměry a délkY ohlo:ukd.
a,bsolutru výšky, stoupáni a klesántÍ), jsou s orhle,dem na účelzaokmuhleny. Podélný prom
má býti zá,vodníkovi pomůcrkiou k l[lIředběžnému 'sltudiu závodní trati, re&p. továrně vodit-
kem pn úpravě zlávodlntÍ'ho V()izu.

p,I1Qved'CIllÝffiměřením na Mia,8atl'ykově o.kimhiu hyly z.ískány následujic,i hoda1oty: Délka
okruhu 29.142 m (při 17 kolClclh 495·414 km). NCI,jniž'ší bod okiruhu (v km 3·36) jest 215 m
nad mořem. NejvY/šší hod okruhu (v km 14.(8) jest 455 m n'ad: morřem. Celko'vý vý'škový
rozdtíl jeist 240 m. Maximální stOUlpání 7%. MaximálntÍ klesám 9·5%. NadmlOiiísklá; výška
sta,rtu 267 m. Délkové měření kont:rolováno bylo z ta,chymetlrickýloo údajů, čím~ byla
'l}otvrzen,a výkoíllJ1ost tét,o metody. Diference ve výškách ,pncelkov'ém u:zá,věm (na, 29·142
km) činHa pouze 2 ,cm. což jest připočistis1piše lna vrub náihody_ nežli ,p0fVla!Žovati'za, sku-
tečně dos:a!Ženou ,přesnost. Hro měřeni ;použito tachymetru fy F. W. Breithaupt a syn, KasseI,
IS analaktickým dalekohledem,

Kromě ma,py a !podélného profilu Ma,s.'1rykQva oikiruhu se&trojen by,l j:eště Mecký ,sní-
mek (foWma,p,a,), ktClr'ý pTovedH dmie:14. srpna 1929 s výšky asi 3000 m kap,'tán polnipo'w-
rovateI, letec Za,hradnik :á, če,tař polní pilot, letec Josef OVlčač.íl<, le,tecrk'ého pluku číslo' 2
v Olomouci.

U porovnání s jinými záv'OdntÍmi tratěmi v Evropě jest ,Mtasatl'ykův okmhpoměmě
jednoouchý a Ipři výlhomě upravenýlch SJi1niúích badie nla něm jístě dOlswženo závratnýc.h
ry,chlostí. Naskýtá se tUrdl~žnejen sportoV'cům možnost SJhlédnouti v samém Brně kTáSlllÝ
automohiIový zá;vod', nýlhl'ž i odhomíkůmz :kruhů inlŽenýrský'ch prříJežitost prrohlédnourti si
několik způsobů Y'wrně upravený oh modemích vO'zov'ek. Ant. Prokeš.

Recense.
Ing. Josef K řo v á,k; Dvanáctimístné tabulky trigon~trických funkci. Vy'dáno

ministerstvem financí v Praze 1928.
Ta,hulky vyvrOlliány byly potřebou vyčíslov,ati ex,aktntÍ vzorr'ce Ulžívané ve VYSSl

geodesii, 'Zvláště při konformn.ím zobra,zení státu ČeskosJo.v,en,SJk'ého na. o'oo,cně položenou
plochu kUlželovou,co mo,žná ne.ipřesn,ěji, neb:)ť J]8'Z užití rozvoj'€' v řady j'e vždy obtižné
s 'žádanou ,přesnolstí tyto vzorr,c,e vyčísliti, neužijeme-li [l'tO g-oniomet.rictké fwnk'cetabulek
o velikém počtu desetinnych míst. Tabulky, vydané trianguJ,alční ka,nJererI::U'i,jsou up.ra-
veny pro výpočet PO'ČtÍtac:ím strojem.

Ve vY1ďaném díle Jsou vyč[lslenY1 na, 12 d'esetinný;clh míSit hO'dnOlty sinů' :a, eosinů od
00 do 90°, kde,žto, hodnoty tang-ent (cotangent) jen v UJ,zich od' -00 do 45° (od 900 do 45°)
a to v i:nterva~e'cih desethrteřinový,ch. Je-li úhel v me1úch 4!jO< a< 900, lze, jeho tan-
geJlJtu VYIPočís,t1 ZHVlztaihu tg a = 1 : :c,otg a. Tím ihylo mOlžno & použit,ím malého formátu
vyjádřiti v,še<Cl!]n.yfunkJČmj hodnoty v Ipraxi přicházející vedle s8,lJ,e. Za účelem interpolace'
.Ť'sou p~psány mezi dvěma :s:oUsedními funkčními hodnotami j:ejiCJh Iprvní diference d1,
diference druhého řádu d2, kt,e!l"é se již málo mění, jsou vYiz.nlaičeny v ka:ždém sloupci
funkce jen nahoře a dole.
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Aby. se .UJsnadnilo vyčíslovll,ní inte~pol&ční.ch č1enů druMho řádu, js.ou k ,twbulkám
~řilo~eny ko'etficlielllty pro vý:pOlčet druhÝ'C!hi dnte11Pol&čmích 'člelllu, vyčíslující známý výraz
(1- z).. v k t' .' t 1 v , 'T t ' ' b lk' h v'z 1 X 2 ,Jefilz se· vys y, uJe v In el1po acmm vzorC'I.en o vyra:z J'e v taJ u' a.c VYPO'CI-

.k_ 5 d·t· 'h 't t· kV 1z d' h' . t 'v, vI (1 - z) d v" h bwH. na. 'ese ID.IIlYO mIS" a. lze e Iru Y Hl ,er:pOllalcnl'c 'en z 1 X 2 z urmtl s c y ou
asi nejvýše 5 X 10-14• Tento i:nte'fpolační člen možno počítatí přesně' stroj,em počítadm,
neib lze ;poUJŽíti taiké tabulky pifO hodnoty druhých intm:pol&č.nich ,čllenů, je:ž Je na otvrtce
tvrdéiho 'p~p'íru !prOVedlellla a k dílu· p,řidána. Rovnělž i pří.padrné hodnoty třetího intelrpo-
la,čnÍJhočleruu }lze vyjmouti 'z jinych tabulek, taktéž na tvrdém palpiÍře provedený1ch. Třetí
difeTence j,sou V!š'ak taik malé (dosahujií nejvýlše 4 alž 5 jednoil:ek dv.anáctého místa). že
bylo iby mozno tahulku pw vyčíslení hodnoty t,řetLho intmpolalčního členu značlllJč redu-
kŮlVati. Také v'ělta, v pď'edlposl'ednílll odstavci "Úvodu" publikace, v nÍlž jsou vYIPočteny
kooficienty pmvý,p'o.če:t druhý'ch inteiI'po[a'čnich členůl, se V!ztahuje sood k tllJbuIkám více-
mistným než .dvanáctimístným.

Ta,bulky jsou provedeny ve vkusné úpravě, dobře čitelné a !pIoněvadlžcifry hod-
not funk'c.í jsou ta1klsI8'Skupeny;, že ·tvOlří dva sloupc.e po 5 a jeden sloupec IpO 2 čísHcich,
dJá, se jk<hJ rychle pouziÍti jako taJbulek p,ětimÍJstných neb desetimístný.clhi. Jen by bylo třeba,
aby taJk.é d!liry první di1iewence di hyJly seskupeny analoglicky .. počitáme~li ods,trany pravé
k levé, ·coz něik'die není, neboť po'slední dvě cifry tvo,ří ov:š'em skupinu, ·av,š'ak p·ředchá:z.ejíd
skUlpina. má. také (někdy 6 cifer, ·wŽprři upotřebeni - UJžij'8ffi1ei-litahuIek na vY'čÍslení
mé<nědesetinných mist - ča,sto 'zdržuje a mŮJŽevésti k 'cihythám.

Taihu~k:y: Ing. J. Křovákem vydané přis,pědí 'Zm.alčněk ře&ení geodetklkrý'ch úloh po-
čítacimi st,oji a 100 je ka~,dému technikovi do,pOlfUčirti, neboť ip~o Ipná.ce méně př8'sné
se jh'lhi ~dá svyhodou ip'oužiti. Fiala.

F. O ,II í v i e r: La topographie sans topo~rap"res. Préface dlB M. Miaurirce d'Oca.gne.
Pa,ris" 1929. EdJition de la Revue d'Optique théor. et instrum, StnlH 302.

ISpis je věnován 'zvlálště steireofotognmet,rii :a. je~ímu uži1~ v tOiJ)ogu-afický,ch pracech.
V úvodu zmiňujre se auto[" o některýc,h 'P'ředcrhůi<1cích Lau1s1ed'ato·výlch, jako Lehlam..covi
z r. 1844, Am,go a, Gay-Luel~'alcovi. kteřípoIl1ý,šlelizUJŽitko'v:ati fotografie pro práce topo-
gu-afické, jakoiž i ,pil'á,ce Oh. Ma,rtinsa. DárJe vzpomíná záslužné 'Práce La.UlSSOOI'ltOVY00 roku
1852 pil'O .zuzitkování fotografie, měl ovšem nedokona.lý objekt.iv a zápasil s mnoha překáž-
'Im.mi. První zprlá,vu o. svých Ipra,cecll IpubUk'ova.l roku 1854 v "Mémorial de l'OKircie,r du
Génie". Dělos,tře1lecký iP,lukovník Langlo·is. kter}- v říjnu 1855 studova,l Ibo,Hště k:rimeké
u 'SeVlastOlPole, provedl fotŮ'wa,f~e z Malakova: aby z n'ch <1op1nil situ'alclÍ. Prvý 'přístroj
pro Lau:s,sedata sestrodril T. 1858 B,runner, s ohjektive:m o 50 cm od: Bmta-uda pm desky
27 X 33 cm. .

Le1č přes všecky tyto oiht~že byly Lausse·datovy vys,ledky povzibuzující. Ki'lpitán .Ja-
va.lY od r. 1863 do 1870 zdokonalil stroji ar provedl ně.Kte·il'é prá,ce v rorzsahu asi 75.000 ha
vokoli o,pevněných míst. Za války provedl .Tava.ry,zvlálště z~a obléhání PaJří~e, 'četné foto-
grafické l]JIfll,ce.Po válce s Německem musili se ·za,pfalcovanÍ důstojnic.i věnovllJti nutným
.pracem topo,goraďiciklÝilla fotogramet,rie Ulpad:ala:, kde'žto kla,siok"é met.ody topogTafické, zďo-
kom.;alené Goulielfem, z.ůs'Íiámly v Ulž,ívání dále. Výsledek ,pmcí L-raussedJa,tových a Java.ryho
hyl ten, že fotografie rposkytuje moižnOlSt užívati ji y topogu;afii. aŽre prá:ce obou ryCihle
vešly ve ,známoot Vi ,ciziněl. V Němelckn geneI1ální Máih j.iižod Toku 1865 začal se zabývati
fotogu-ametrií <1. 'za války 1870--1871 'ploiUŽilji k výzvědným pracem iP,řed Š't.r.asburkem a
před Bař~ží. Dr. Mayd~iIlIbauer 1867 proViedlprvé měřeniÍ ve' SIe,zrsku, Ipodobně Dr. Stolze
provedl 1882 fotog;rametricky plánzříc'enin města Pe,r.serpoHs a od r. 1890 prováidČlna pak
měření Y ih:Oifwch.Fotogrametrické ,p,Tá:ce začal 1890-1891 ve Šiplanělsiku Ra,fael Pe!l"aHa,
kdeilto v !talij již 1855 P0!fI10·pokoušel se pou~íti fotogTafického stroje opa:třeného buso-
lou ,pro orientad. Da~ší ita,lskou TlTllJcíbyla ma!p,a A1p, prorveden.á 1875 podle zkušeností
poručíka Man.zih'o Ia bylo v tě'CJlto pracech pa;{fI'ačováno Feiffemem z vo.i. zeměpis .. ústavu
ita.lského .

. V Kanadě byla Angličany hújně' nocvá metoda používána od f. 1895. Ve' Švýca,rsku
iIJmvedl srovnávací pokusy s me'todou fotogrametrrickou v r. 1896 Ros.em.nmnd. Vojenský
zeměpisný ústav ve Vídni ocenil 'skutre,čně cenu p;1'arcíLausseda,tovýcihJ a provedl řadu srov-
navac.ich ;pokusů v letech ()Id 1891 do· 189,1 a od r. 1895 zia:vedl fotogrametrii pro vhodná
úze:mí a provád'ěl ročně asi 120 km' a od r. 1900 180 alž 200 kmz,zv1á,ště zásluhou !p~uk.
Hubla. V r, 1893 lla.v,rhl Ing. Hec,tior GrollJssmier v Charlot.tenhurku steTeosko,pický telemetr,
který provedl Dr. Pulfrich u fy Zeissovy, Brzy na tozkonstruoV'al Dr. Pulfricfr v r. 1901
stereokomparátO!l' a dal tím základ ke ste!l"eofotogrametrii. Vr. 1893 z,'lkoupH víd. voj.
zeměp.ústllJV tento nový 'pHstroli a Hubl 1'Ozhodl se provésti oběma met'OIdami území <1181
1270 km2 v lete(;h 189'5 až 1897. Únavmé vyšetřování sou,řadnie bodových na stelI1eokompa-
rátoil'u přivedlo Iporučíka OTIa, - "L Mho,ž ústavu vídeňsk"ého -. ahy 1008 nawhl ,píístil"oj,
kteifý by polohu rhodiu iaJUtomatIcky zjišťoval a konečnězaise s firmou Zedls·s sest,rojem. 1909
ste,reoautogrnf. čímž 'Zkl,vediena nová metod<l stereoautog-rafická., již lze aut.omaticky nejDn
body, nýbrž i vrs:t-eV!ky autom<tticky vynášeti, později (1911) stroj ,zdokonalelIl.
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Trpce připomíná autor, 'Ze od r. 1870 není francouz.ských nás'ledovnfků Lausseda.ta,
Hení franCiouzskýrch vymále1zů, není franwuzskýeh strojů. Vzpomíná pnke O'bou V~noHi,
kteří zpracovali foto,gramelurLcl{,yskwpinu Mant Blanc, dále v;zpomína Le Bona a LegTosa.
Upozorňuje, ž:e teprve 1911 'zakoupen 'byl francouzskou vládou stereokompa.rator a v roku
1914 začalo se vyjednávarU o ste,reloautograf, leč }ednání [l'řemšHa v;áJka,. Da1ší úvahy
věnuje některým 'základním: pojmům, aby mohl zabývati se ste'l"eofotogrametrií, p,ři niž
není obUží, .pooházejíckrh ·,z identifikování bodů. Pmmlouvá o základních IpoUčkách, o
zás,adě Plfo ,g,tereoskolj} a stJe'reoi:'kop'l,cké vidění. Probírá teleste'reoskop Helmholtzův,
ste.reosko!pický t·e,lemetr, stereoskop Brewsterůva Wheatstonův alpak p,rlnc,irp.y stereo-
fotogTametde. Po,pisuje 'základy ste,reokompara-toru, Zeissova fotot,heodolitu a jeho za;řizení
a měření z.ák1adny ,plro stanoviska. Na to probírá stereoauto~raf Orlův a j,eho souč$ti.
_ Uva:žuje lPak o přeSiI10sti IpráJce na ,stereo'komparatoru :a o v~šetřování ch}0b. P,ro~
vádí 'zajímavé IsroViIlání přesnosti malpiy 1: 10.000 zlhotove,né stereokomparatorem a kla-
sickou t'OlpDig'rafiís číselnými daty. Dále1zahýva se steTeoautografem, ehY'b:ami s,troje 'a
korekcemi. Dále uvažuje výsle,dky, srovnává je, jaké dosalženy p,ří jednotlivýrch pTa,ce,ch,
uva.žuje o pravdivosti ,zohrazení. hospodárnosti a hohatstvízn.á:zorněnýrch forem t,erénních
Dokazuje,ž'e stelfeorfoto,gramet,ricky se:stTojený plán tOlpog-rafický nlemá osohn1hocharak-
teru, ne1hoťstereokomp,aratolf ,pmzkoumává všecky části terénu stejně pečlivě. Končí
pak úva,hou o persOll1áIu, ipra;covníc.íclh, o podminká,ch ')JIl'Ovýrc-horvudiříve a nY'ITí.

Kniha je 'Psána svě:žfun slohem, ale odclh~ně, ne,žU jsme 'zvyklí při [I>odohnýrCihpTa-
C€lch německ:ýdJ!. Zj,evma j.e snama; seznámiti francouzské tOpO"gn-Mys Ipracemi lllfovádě-
nými v ostatn:Lclhi'zemíCih:a [Iovzhuditi je v oholft~, ve kterém před 70-00 lety byli vc-
doucímL ' -k.

Ing'. A. Mo ,1'IpU r g'o: Dle wiederholte Einzelausgleichung. Ein Verfwhren 'lm

vere:inf:a,chtell Aus:gLeÍiClhungover:trciútJe1lnderBeo1halchtung-en mít v:'Wlen Unbekan:nten. Mi,t
besondJerer BeTuClks~chtigun.g der zusammenhangenden AusgleiJchiUlIl:gvon Triangu:lie1rungs-,
NiveUe'lOOnts- undtl'ig'onometrischien Hohennetzen. Tištěrno jako manuskript. Vydal B. G.
.Teubner, Lipsko a Berlín 1930. Cena 3'4 M. Stran 45.

Autor, 'chtě\je vysvětliti svoji metodu postupného p,řihlřžování m1sto p:římého vy-
rovnání la vyřešení ne1zll1ámý,ch,začíná nevhodnýmll'říklade'll1 už v ,odst. 1. a jeJŠtě 'ne-
vhodnějším IpI' o v e den í m příklad.u v, odst. N. Teprve' d,ruháČAá,st sp,isku od odst. V.
(str. 25) je zá1živnějŠí.

Sp'sek j,e snMk'ou ,empi.rie, (a,c autolr sám na str. 45 hrojí pmti poc,hY'bným empi-
rick}'lIl! metodállIl ~ymvll!ání). dohrÝ0h, ale i ,š,patných nálp(ld.ů a nevědeckosti; autor
v p,od,statě, a,č myslí, že má ISI:Lmostatoumetodu, r)'J.rovádí vlllistně výpočty dle Gau:ssovy
metody 'pro řeiŠ€ní nOlrmálnich rovnic přihližov:,lním.

Hlavním a li dvou ne-známý;ch správným pozna:tkem jle:. že postUlpllé opravy n'e'zná-
mých, jež autor nltzývlá rozdíly dvou so'usedních hodnot. tvoří kOlwerQ'entní g-eome,trickou
řadu 1. stupně s q< 1. 1JakJžeJ:z,evzorci na str. 6 - ostatně ne nejjednoduše.jí napsanými
- vypočísti hned konečné hodnoty neznámýc.h bez dalšiho přihli-
Ž o v á n j. l1l1címe-li si ,'Pifedem onen podíl q; ten zde ie také pro ohěneznámé skut8Čillě
stejným. To v;še .se dá O'ibe c něj i doká1zati, než učinil [autor.

Dále od 'str. 7 VJšak se autor d'o'P·ouští odv:áJžné a ne,správrnée,xtrapola.ce tohrotopo-
znatkua ,po,stupu llIa 'přípaldy o 3 <1 více. neznámýeh; V1ždyť op.ravy 0'1'0 ,k:ažd'Ou[J'C'znrámou
(pokud s víc e než jednou .(J',alš,íneznámou souvisí, viz hlavně 'st,r. 8. 28 - též 7. '2:7, 32
a násL) nezávisí jen od jediné jiné. d<řivě už vypočtené 0'Plfavy, nýbrž od! vke,olprr"av tako-
vv,ch (i. j. l'O'zdíly lDo'stupně vypo,čítávaných hodnot 'Pro neznámé tvo'ří a,lgehraické m noh o-
ř 1e n y, ,nikoli jedrrlO<členyz rozdílů hodno-t pl'O osta.tní neznámé) a proto zlp.ravidlia, n c-
t v o ř í geometrickou ř:aduani IpOdeLším přibližování :a neexistud'í autol'em -předpokládaná q.

Botde,psaný i na příkladě se 'P'řesvědčil, ž'e q neexistuji a kde by snad! se o- nich (po
deLším p,řib1ižov:áni) už mohlo mluviti - autOlI Iltlf. 9. nikde to nedoká,zaIv, mys l i, 'že
vždy, alSlPoňpřibJilžně, se tato q dostaví -, že by byla pro ka:ždou awznámou v~lastně
různá" tedy PIfO ,p,rvní neznámou jiné q ner. pro dlfU1houa pro obě zas jiná ne~ ;pm třetí
Md.; ovšem výjimky nejlsou vylouoe'IlY. Na rplř. byť i Ip1os,tupné opra,vy Jed'né neznámé
lvořHy g'eometrickou řadu - v jednotká1cih 4. des. místa llIeho podohně - 1250, 250,
50, 10, 2 (qi = i/S) a opmvy druhé neznámé g'eom. řadu 81. 27, 9, 3, 1 (q2 = Y.), tak
rozdíl j,ed,j,ch1169,. 223. 41, 7. 1 a pod ohně so-lIJčet,neho třeba Yz prvé plus Y. druhé řady
netvoří ~eom. řMu;aJe rozdíl neho součet ,řad 256, 64, 16, 4, 1 a 768. 192, 48, 12, 3 (o b ě
q s te j n á

"
l'D!VIlai70 ne!bQ 256, 64, 16, 4 a 192, 48, 12, 3 (o b ě q st e j n á, rovna Yo) je

opět řadou geometrickou o témže q, taklže všechna q jsou pak stejná.
Naprosto neomluviteIIl!O neh ohabě odův'o,dněno V1šak je, že auto,r Jemu &e<neho-

dící q pro'stě pomíjí (stil'. 38 hla,vně, též. 23 nahoře a ,přísl. místo p,ři!lohy 4, odd. IV., bod 5,.)
a rovněž nikd~ není vyl0,ženo, iPlfOčz různých q s,e má bráM aritlhmetickj ,průměr (str. 23,
ř. 9 a násl.. str. 36, str. 38). _

Ale auto,r propd'Íipalď, 'ž,e hy i hylo q - vyjma některé zvlášť pď'iznivé rpiíÍipllJdy-
8patméa tím dosa<žené výsledky pro jedinu nebo několik neznámý,ch ještě nepotřeibné, koná
j:e:štězkoušku (s,tlT. 11 n(lhoiie~ s't,r. 23 dole, str. 36, str. 39), 'ZidaITise kryjí a llibys e
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kry I y jeho výsledky dostateč,nou měrou s výsledky podle metody nejmeI1Ší,ch ,čtverců,
vl3Jstně bere výls~ediky tét:o 'zkoušky za konečmé; kdyhy se vS'sledky této zkoušky od
výsledků .jle1home:tooy zna,čně lišily, t. j. daly je,ště značné opravy. tak 'žádá, aby se v při-
bližování: Ještě pokra;čova,lo (str. 24 nahoře, str. 40). Tato zkouška je tedy dalším přihli-
ž1em.im(podle metody Gaus,sovy) a vlrustně 'p o ji š tě 11 ímautorovým, že se jeho kone,čné
výsledky nehudou !pd'íliš Hšiti od výsledků do'cílených me,todou nejmenlší0h čtvelrcú a pří-
mým vyrovnáním nebo !postupným přibližováním řešených normálních rovnic, po Ipří-
prudě, ,žesie k nim j,eště vke [p!řiblúží; tedy iíekli b}"chom, že ta,to 'zkouiíkia je pak jakousi
rek t i f i k a 'c'íautorov)"ch výstedků, užitím toho podílu q ,dosaženýdl.

V plříkl3Jdě OdSlt,.IV. chtěl autor ukázati vyrovnání 3 slpolu Slouvi,siÍJcíoh!hodů postup-
nýmpřibližováním podle své metody; možno sOUJhlrusitis tím, ,že i 1. přibHžení se pOlčítá
s V'nitřními i vnejlšími směry z bodůJ a na, body, jelž tepr'V'e a pouze Ip'l'o:zatÍ1IillÍ1lli,sou-
řadnícemi JSQU určeny. Ale lahyrint pravíd\3l V' 'oust. IV. autorem llvedený:. ohromné
plaichty (přílohy 1-4) V'znik:ající při znovuorientování směrů vnitňnich. byl·li někte'rý bod
'Přepočten, ,při 'zpětném posou'V'ání kalždého bodlU do jeho prozatímní'ch souřadnic, (str. 21,
ř. 9 a,ž 19) atd. a to pl3JClhtyv roizsahup:ro vyrovnání ,s:kut,e,čne !potřehném, dokoIl:ce i od-
chylkyod t,ohoto poS,tUlPU(str. 19 dole a,ž 21 na,hoře) činí vě,c na.proS1to nep,iiehlednou.
komplikovanou a ohLedně [poootnLCJhvýkonů nalprosto neúspŮ'mlou. Po:de,pisaný hy rád
ukálzal, bude"li mu to možno (snaJď v samostatné a obišimlědlší kritice autorŮ'va spisku).
j.ak autor mOlh!. zŮistávalie věreu svému postupu v odst. L vylíčeuému, příklad vyrovnáni
3 bodu p~ov~s!ti mnohem jednodušším, úspornějlš.Ím a rpŤehledněj;ším 'způsobem (t. j. Gaus-
sOlVýmpřilbHžoVláním, ale s autorovými q atd.), takovým, jak v odst. V. a VI. byl upotřehen.

Nicméně ani tytŮ' !piříklaJdy, jak podepsaný na p:ř,íkladedl i s větším poč'tem ne-
W'ám~ch zjistil, ,co do ekonomie pa:á,ee1 !pO'čtáiísiké ne o b s to j ía nemohou lmnkuwvati
!přímému vyro"mání uO'l'málních rovnic v celk:u: je sice 'p~avidivé t,vrt'zeni autorovo (s,tr.
44). ,že v tomto přÍipaďě pll"ácelpočetní roste se čtvercem poč,tu nezná:mÝ0h, ale autor se
mýlí (str. 45), že u jeho IpoStupu jlel prá-ce úměrná jen pO'ětu neznámých. To je, klam;
autor přehlí<ží velký po,čet rpřihližováni atd. aJ spoUJStu úkonů pO'četní:ch, hlavně násoihení
a dělení, konaných! při ka,Žiďém IP'řibUžovláiní (Ilia př. str. 3,1 a násL. nehled'ě k odis,t. IV. a
!přílohám 1-4), jeiž na,stUlpují 'a jichž j.e' do'konce vke než stejných úk:onů při vy;rovnání
normálnLclbi rovnic veelku. Toto vyrovnání vcelku t.edy vždy vylžaduje méně počet,ní
práJc,e a je úspomě1jlší (Ipři témže ,počtu nezniámý,cih). Srovnání hyse mohlo pro1vésti
spoět,ením a ,porovnáním !počtu příslušnýCJI1 úkonů! počet,nícrh, ještě lépe však ,časem. kt,erý
by týlž pOlčtář 'prO obazpůsohypotřebova[. I ik těmto věcem 'se podepsaný dle mOlžnosti
vtrlÍJtí :p,ři příležitosti.

Zdá se, ~e '<Iutororva metoda má význam a je úSlporněj,ší jen p'l'Oti Jaloohiho a Gaus-
sově m8'toděpi'íbHžovaici (a, úpmvám této" ale ne proti Úipmvě provedené zmenšením
lIlek'vadTalt.i:ckých summ3JčnÍc:h součinitelů) tím, že užitím q konve'fg'enci a výpočet nezná,.
m~eh urychlí. VrzhJedem k tomu vršak,že při 3 a více neznámých podíly q nerexistují, neh '
n:ejsoustejné illJe:bže nutno kona,ti mnoho přibHžení, lWŽ se k nějakým q dospěje, dále pro
práJcispo:Í'enou s výpočtem opravených llezná;mých a zlmUlškiou jejich,. nemá, autor ov.'!.
metoda; allld tu veffkého a v celku zdaleka ne t a k o v é h o významu, j'3Jký on v ní, vidí.

Nemůžeme proto knihu jeho nijak zvlá,šť doporučovati ke studiu. ;pro praxi a k pH-
pa,dnému zkoumání. Dr. Jar. Hruban.

Nové knihy.
Dr. V. Š TJ 2. Č e ,k: Magnetismus Řípu. Sep<lrát z Rozpra,v II. tř. České akademie,

ročniK XXXIX. čís. 48. Stran 13.
Ohlas soudobé inženýrské pdce.SbDrl"ník. vydan}~ k X. .sjezdu čsl. inžen:íTů v Praze,

1930. Stran 358.
Logarithmisch-trigonometrische' Tafeln fUr Strichteilunl.t' 0-6400. Berlin, 1929.
Ing. Dr. R. H u g e r S 11 o ff: Photol.t'rammetrie und Luftbildwesen. Vydal J. Sprin-

~er, Víd,eň, 1930. K dostání u fy: Hirschwaldsche Buc:hhancUung, Berlin, NW. 7, Dnbe'r den
Linden 68. Ce1laJhwž. 28, váz. 30'S říŠ. marek. Stra,n 269 se 271 ohmzy.

Ing'. Dr. h. 'C. S u ck o w: Die Grenzanerkennun~-Verhtandltml.t'en. 2. vydání vyšlo
U fy Reiss, Liebenwe,rda (Sa,sik'o), 1930.

Prof. Dr. A. F a Sc h ing:' Neue, geschlossene Formel der normalen Schwere, in
Meereshohe. Vydal M. Kir. Allami Térképés'zet, Budapest, 1930. Zvlá,štillí otisk ze Zpráv
bál. maď. kartograf. ústavu. Stran 15.

United States departement oj Commerce. Coast and Geodetic survey:
Annual Report of the Director, Dnited States Coast and Geodetic Survey for the

fiscal yer ended June 30. 1929. Washington 1929.
H e n r y G. A v e r s: Manual of first-order Leveling. Spec. publication No. 140.

.Washington 1929.
G e o r g e H a rtn e II: Distribution

No. 157. Washington 1930.
Coefficients " or" Magnets. Spec. publication

••. .6, .•••..A
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J a s per S. B i.l by: Bilby st'!el tower for triangulation. Spec. publication
No. 158. Washington 1929.

O s c a I' .S. A dam s: The Bowie method of triangulation adjustment as applied
to the first order net in the western part. of the United States. Spec. publication No. 159.
Wa8hington 1930.

Ho w a I' d S. R a p p I e ye: First-Order lev'!ling in Hawaii. Spec. publication
No. 161. Wa8hington 1929.

Dan i e I L. H a z a 'I' d: Results of Observations made an the United Stla.tes Co-ast
and geodetic sUfvey magnetic observatory near Honolulu in 1923 and 1924. Serial
No. 452. Washington 1929.

Dan i e I L. H a z ar d: Results of Ma,l!netic Observations made, by the United
States Coast and geodetic survey in 1928. Serial No. 455. Washington 1929.

Dan i e I L. H a z a I' d: United States Magnetic tables and magnetic charts for
H125. Serial No. 453. Washington 1929. .

Odborná pojednáni v časopisech.
Geodezist (reOl\eallcT) 1930. Č. 1. Č e bot are v: O vzdělání geodetů v SSSR. -

S m ir n o v: O vyzkoušeni unive~sálního a děHcíJho přístroje BamJbergova,. - Je I' ŠO v :
Měřítka fotografických snimkŮ. - Mel n i k o v: Q nap~avení filmu ipřilnutého ke sklu
(v letecké fotok'omoře). - P a vI o v: Precisní nivelačni stroj fy Geodesia. - S. T.: Ko-
oll'dina,tory Tinjakov<t. Čís. 2-3. V a"c h ti n: K o'tálzce určeni matemla,tkkélho k'arak-
teru pov'11chu v ur,čitém mistě. Ha ,šI a r in: Rřesná nivelace ;pře,s řeku. Mi ,š a I' ev: O době
potřebné k provedení Ipmci triangulačnich. S a p o 'š n i k o'v: O výlpočtuzemělj)isné šířky
podle zlP'ŮiSOhuPevcovova-. E r š ov: Defmmace -centrálních úhlů při fotogl1a.fickémzobrazo-
vání. R e h n: RO'lJborrchyb v nadirové triangula.ci. - Čís. 4. Mi c Ih a j lov: Určení a1Zi-
mutu p01IIlocí jednoduchých ,st,rojů. S veš n i k o v: Zdokionalení Gaussových tahulek pro
vý,početpmvoúh1ých souřadlŮ,c,. B. Z.: O triangulačníich znaeíc,h. L a r č e n k 0': Rmoo,r
cm.y;bIp1řiměření 'základen pásmem. Vel' e in: No,vimka ve fotomechanickém pmclesu pň
vy.rohě klišé pro mnoihobarevné malpy.

Przegl~d mierniczv. Čís. 5. P i a sec k i: Metody a apa,ráty fotogrametrické (konec
v čis. 7). 'S z u I'ma e k i: Melimační p,rá,c(Jpři scelování. K u b i c k' i: Spoluprrá,ce eivi1ních
zeměměřičů pH pozemkové ~eformě' ,8 úřady: J ac h y m o v lilk i: Nomogrraďie a. jedí užití
v ge-odes,u (dokonč.). Čís. 6. W ic her t: O z'lmě'ření s,ta:rého stavu ,při s,celovální. Ba n-
dr o w sk i: Polští 'zeměměřiči v Bra,zi1ii. Stancvy fO'togrametrické slpolečnost.i p'oIs,ké (jež
nově byla z.řízena).

Sjezdy.
Třetí mezinárodní konwes fotogrametrický koná se od 6. do 10.zá>ří 1930 v Curychu.
Dle došlýoh I[l'říprav Ibud'ou zřízeny násLedující sek,ce neboodlborné komíse: 1. Tere~

striciká fotogra.nretl'i'e. 2. le,tecká fot.ogrametrie, 3. IS't,e.reoskop...,1etielckáfotogrametrí~, 4.aero-
triangula,ce, 5. měření roen,tgenová" 6. jiná užití, 7. hoolpodámost, 8. přis,troje, 9. desky, fiJ:my
a chemiklálie. 10. výIclhova, 11. letadla a létáni.

Mezinárodní geodetic:kái a geofysil~Jní Unie koná čtvrrté valné shromá,žděni ve
Stokholmě od, 15. do 23. srpna 1930.

Švédské mganisační komité zastupuje: Gene'rálni ISlekretá:ř:Pan Axel WaJ1én, ,StOK-
holm 8.

,p Ifo g r!lim. Kougrels1, vyjimwj'e z.ahajova.ci scihů'zi, koná se v palácí par!lamentu
(Rík,ooagshuset).

Od pondělí 11. s,rpna pa,lác parlamentu hude k dispo.sici sekcím, které hyc1htěly
počíti s pralcemi před oficielnim zahájením kongr;esu.

Čtvrtek 14. s'rpna. OV; 11 Ihod. Připravné schŮJze ÚstavŮ: unie a sekci. V 15 hod.
pokračování přípravné s,chůze kanceláří.

Pátek 15. srpna. V 11 hod. Ve velkém sále kOlllcertního pa,}1ÍiCiev,e Stokholmu,
HotOTget. Ofic,ielní z,a;hájení kongresu. Ve 14'30 hod. P.rvní p,lenámí s,cm.ů!ZeUnie.

Sobo,ta 16. s,rpna,. 9'30~11'30 hod. Za,sedání seklCÍ pro g-eodesii, meteorologii,
oceánograďii a 'zemský ma,gnetismus. 11'30-13'30 hod. Zas,edání 'sekci pro geod·esii,
sei~mologii, vulkanoilogii a hydrologii. 15'30-18 hod. Zasedání sekcí a komisí.

Neděle 17. sl1pna. Exkurse na }e-zero Malar v Skoklosteru nebo do 8kargard, dle
výběru.

Pondělí 18. srpna. 9'30-H'30 hod. Zasedání sekcí pro geodesii, zemský magne-
tismus" seilsmologi.i ,a hydTol'ogii. 11'30-13'30 hodi. Zrusedáni Isekcí PIfO geodesii, meteo-
rologii, oc'eánografii a vul:kano.lo.gii. 15'30-18 hod. Zas'edání komisí a sekcL

Úterý 19. s,rpna. 9'3()c--11'30 hod. Zasedání ,sekcí pro geodesii, meteorologii,
oceánografii a vuJk.ano1ogii. 11'30~13'30 hod. Zasedáni sek,cle pro geod1esii, oceáJnogrrufii,
zemský ma,gnet.ismus ;a vuJkanologiL 15'30 hod. NáV1Štěva. geodetické a geofySlikMní
výstavy, org'ani,sované švédským komitétem.

IStředa 20. IS11pna.Návště,va Upsaly.
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Čtvrtek 21. sqma. 9'30-11'30 hod. Společná s.chŮ!ze sek!Ci pro weodesii, magne-
tismus zemský, 6e~smologů.i a vulk~nologii pvo {»'ojednání činnosti geofysik.ální, 11'30
až 13'30 hod. Za,sedá!ní sekci pro meteorologii, oceánogmfii a hydrologii. 13'30 hod.
Návštěva věde,ckých ústavů .avýstav.

Pá.tek 22. Ell'\pna. 9'30-11'30 hlOd.:. Z,M~edjání sekcí 'P'fO geodesii, ma.gnetismus
zemský, vu1kanologii a 'hydrologiL 11'3(}-13'30 hod. Zasedání sekcí pro geodesU. meteo-
roiogii, oceánografii a seismolog-ii. 15·3()..........18ihod. Zasedáni sekcí ne<1:l'Ozasedáni Unie.

S~bota 23. srpna. V 10 hodin. Plenární shrom:á.žděni Unie a wkončení kougfeisu.
Po zasedání kongmsu konají se společné exkurse na seve,r Švédska a na jih Švéd-

ska,. Detailní :programy těchto exkursí hudou vydány. Exkurse na sever Švédska hude 'po_
řádána ve dvoucbJ oddHech. P~w&echná. exkurse !pro :studium :průmyslu, kmjů' a užití vooo-
pMLu a Ispeciální exkurs'e pro studium krajte, 'průmys,lu a útvarů povrchu zemského. Po-
čet úča,stníků při této slpeciální exkuNli je omelzen.

Pokud! se týtče oslav a rec1epcí, přesné inform8lce poskytne definitivní program. Pro·
zatím oznamuje 8e, 'že je rpřiípiI'avována slavnostni recerp,ce načtV'rtek 14. ,srpna, o 2.1. hod ..
obM při 'exkursích: v ned'ě'li 17. a banket na pátek 22. srpna v 19'30 :hod. J. V. král
švMský ,přijme 'pravděpodobně člelIlY kongresu v :pátek 15. srpna. Město Stokholm slíbilo
uspořádat .banket v úterý 19. :s·rpna. Slavnostní předs,taV'ení v královském divadle, je při.
pr,avováno na .pondělí 18. srpna v 20 hod. V Ups;ale universit8i a měs<toUpsala připravují
podati společný ohěd. O Ipo'zváních došlÝ'ch během exkursi budou poskytnuty informace
pozdějL

Zprávy spolkové.
Zápis o sichůzi! měřičskýchl, úředníku, konané dne 4. května 1930 v Hradci Krá-

lové, za účasti 19 kolegů.
Schůze ,z;aMjena kolegou Ing. Šrůtkem, kte1rý uvítal přítomné a příkročil k pvoj.ed-

návání polřadu.
1. Rozprava o organi,saci služhy u katastrálních měřkký'cih úř:lJdů vyzměla vše,'-

ohecným 'sltes'ikem, že kat. moc. úřady naše jSlQu Ipřetíženy spoustou pmcí, mčených
IlJovým ka.tastráJním záikonem a prováděním pozemkové reformy. U V1šeeh úřadl1 pro-
jevuje se napro8týl nedostatek' sil, ja,l" technický;ch tak: k.ancelářských a má-li <pvlÍJc,e
Ďý:H 'SIp,rá,vněvyiko:nána, nutno iplOČetsil technickýcih nejméně I'zdvojnáJsO'bW, kancelá,Ť-
ských pakzvýtšiti alespoň 050%. .

2. Nový k.atast,rální 'zákon u:znán protI zákonu starému za dokona,lejší, žáodáno však
urychlené vydání pmváděc.iho nařízení a, instrukcí, jeliko'ž dos,avadní prozatímní pro-
váděcí naJřízení, které dosud nevešlo v platnost., nemá náležitého právuího podkladu.

3. Vedoucím úřeoďníkůmmusí hýti poskytnut čalE! k Iprostudování <t prnvádění
nového katastrá,lního zákona a příslušných nařízení IR uvádění tohoto zákona v život
ne,smí se - díti roztříštěně, jako doposud, nýbrž více sy;stematicky. Výnosy, :které se
k ,zákonu katastrá1. vydávají, buďte·ž stylisovány jasně a sfOlzumiteITnětak, aby každý
okamžitě pochopil ihned!, co od něho nadřízený úřad žá:dá.

4. Katastrální měřkké úřady nemají ve větši,uě ;případu do'posudi řádných kauce-
lářskýtclh místnosti a je'Slt Iproto nevyhnutelně nutno pro tyto úřady opatřiti řádné a řádně
vybavené místno'sti, které by úplně vyhovovaly nejnutnějším 'P'~třebám slllJžby.

5. Ka,ta,strá,lní operát 'budiž znovu zřízen v j.a'zY'c,estátním, stará měna zl. akr.
budiž ,převedena. na měnu čsL a seznam oh'ča,sných ipodání (repertoríuml)i Ibudiž rovněz
po dvaná,ctile,tém trvání ·čsl. 's,tátu vydán v ja:zyce s,tátním.

6. V,šeobe,cně stěžovali si přítomní na to, 'proč v nyněiší době, kdy vydán, hyl nový
kat. zákon, nejsou ,svolá,vány okrskové schůze měřickÝ1ch úředníků zem. fin. ředitelství,
po '~půsohu konfweuci berních úřadu, be,rnich správ a okres. úřadů, na nichž by do-
hJédJad úřednfci podrá,vaH náleži<tá vysvětlení prováděcic'h na.řizení a výnosů a usneseno
jeďnohlasně, aby ús,třed,i spolku zakročilo, ahy takové konference Ibyly zavedeny rovněž
u nás.

7. Žádáno dále', aby nebyla vydávána nařízení, která nemohou býti ,dodržena
(revise).

8. Jednomyslně žádáno bylo, a,by zavedeno Ibylo jednotné činovné 'P'fů' 'skupinu 1.
státnLcih úřed:nÍJků: a ponižující postavení skupiny I. C aby bylo odstraněno.

9. Žádáme ,zvýšení diM. Zvý<šení odůvodňuieme Elvým výkonem práce, který na-
prosto :iles,todlišný od výlkonů v,še,ch' státní,eh zaměstnanců. Měřický úředník snášeti musí
!J}řipolní prátCi velké fysické námahy pd'izaměřovánía vy;šetřování v olbdch. jest od-
loučen od své rodíny a t1'!]}ínestejně připravova,nou stravou,k'terá přivádí ,častéone-
moclnění. Mimo těchto věd nutno však vzít.í v úvabu, že měřičti úředníci .při výkonu
svých 'P'olniCih,pmcí mají nadpruměmou spotřebu šatstva, ů<buví i 'prádla a proto žádají
o ~lolní přídavek ve fOT:měošacovadho přídaV1ku.

10. K~nwla.ř.ský 'P,a,wšálbudi'ž zvýlš'en na 20 KJč rně'sičně, rp'rotože dosavadní částka
3 Kč ne'stačí na. úhradu potře'bných tužek, gum,. per atd. Žádný měřický úředrlÍk
s dotací tří ;rý,sova!Cofchper není spokojen, pro jejich špatnou jakost a jest nuc,en použivati
vlastních~ Broušení a jiné opravy jestnuc,en pak' nés.ti z,e svého.
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11. Remune:r<tce,které nám hyly doposud vy,plá(:eny,nejsou umarny pracl p,řes čas
a žádáme, aihyv'ýše jeji,ch hyla náležitě, upravena >li. práce přes č:a,shonorováJIla zpil:oo:-
bem jedlllotným a. spravedlivým, a'by mezi úřednk.tvem nevznikla ;rozt,rpěenos,t.

12. Postupové poměry u katastrá1lních úřadů. jsou pro nás kraJně ne.pJ'iznivé.Re-
tlystemisa!(~emzft:lIodněnáJ'e!žité napra,vy nepřinese a proto 'žadáme, aby zaveden byl
automatický postup a OO[lmsoosprávná valoris<'l;ceplatová. Platový sy,stém tak, jak' dnes
jest uzákoněn a jak' ,se v p,raxi provádí, dOBJ'ědlčuje,že iOOlliIrn-ánzřetel ani: na ikvaIi~
filmci ani na nejvyšší výkonnoist úředníka., nýbl1žže o,tvirá dveře protekci, kazí ,charakter
inteligence a. vede k rne'SlPravedlivémuprotekcionářstvi. Takové 'poměry odehiwjí řád_
nému a ,sn:aživémuúJ'edníku 'cJmť k prápi, p1>ně!v,ad;žne,vidí náležité odměny za, svou
těžkou a zodpovědnou práci, snižují jeho' životní úmveň a vyvoláva,jí roztrpčení vedoucí
ke zllhostejnění a ,životní resignad. V zájmu celého sw,vui Slluž:byžádáme, aby všechny
důležité věci, týkaJící Ise nalšeho stavu, n€lbyly dělány hez nás.

Na konec vysIovuj<emežádost, alby deputací uvšec,h vyšší(:h inst<tncí byly naše
pož:adavky zdil:m:zněny takovým zpil:sobem.,a,by1chomse dostaJi konečně k cíli a mohli
se věnovati řáAllllé'11 kJi'dné práci pro stát. Šriitek, Čermák,

Pozn. redakce. Okrskové sClhriJ;zebyly konány také v jinýdl městech Čech a, -bylo
byžádoU!cno, ahy podobně postupováno bylo n:aMora,ve i Slovensku. Tím z,výší 'se zájem
() spolkový život, podporuje k(}legia.Jitaa vzáJjemll'á'duvěra. Úis.tředí spoJkovému se tím
usnadňuje práce a m,ůžlerY'chleji 'půsohiti na příslušné činitele k odstmnění nedostatkil::

Záp,'s o výborové schůzi Spolku ČS. zeměměřičU,kOJlanédne 27. června 1930v ústávu
prot J. Betříikia.

8chtl>ziz;a,hájilprof. Peti'ík. Po př'eětenía s.C'hválenJ'zápilsuo minllJlévýborové schil:~
vzato bylo na vědomí slQ~eníno'vého Vý;hOTUSP o Ik u p o s I uch ač ů 'z e m ěmě ř. i lilŽ e-
n Ý ,rs t v~, ja:kk~ži !LprálvaIPd'edsedy;že resoluce Kilubu měř. inžlenýnt hlav. města PN.hy.
byla podJánaministel1'stvuškolství a národ!ní osvěty plfOioMednictvímděkanstvi vysoké Š'koly
sp€'c<iálníchnauk. Ve věci jUg'Oslavsképoprtávky ,po ČS. z.eměměř1č.íeh.bylo rozhlOdnutó,ž·e
v jednáni s ministel1'stvemzahraini'čí budlelpokrarčová.nó,:lIŽ hudeznlámo sta.nolVÍ!skoJednoty
úř. aut. civ. geo'll1et,ru.Prof. Pet-řík uporwrňuje na; některé organisačni záležitosti, týkající
se úř. aut. dv. ,zeměměřičů. Nat,o' bydo pojednáno o kongre'.su Mezináro,dní fe,dle-
:r'aé e zem ěměř i č s k é, který bude konlánod 11. do 14. 'Zlá.ří1930.Spolek čs. zeměměříčů
hude. dle dřívějšího usnesení Izastupo,vati prof. ,Betřík. Ing'. Zuklin. navrhuJe, a.byhylo u mi-
niJsterstva mhraničí reklamováno ,po'zvání pro inženýrskou komoru.

Na,to pOOáváipokladník nadp. Ing-. Payet zprávu poklrud'ní.dle niž bylo k 13. březnu
1930:

Na účtu pošt. úřadu šek;'
V př:iruční pokla.d11ě
Na vkladní knÍ'žce .

Úhmem
Ke dni 26. če'rvna 193Qje stav následující:

Na účtu pošt. úřadu šek.
Na vkl'adni knÍ~lce .

úlimem

Kč 15.405'25
!K,Č 353'40
Kč 11'48
Kč 15.770'13

Kč 11.365'30
Kč< 11'48
Kč 11.376'78

DlU!žnépříspěvky, jež dluhuje SpOl!kučs. zeměměřičů176 čLenu,obnášejí c:J,.14.000Kč.
Neohyčejně vYiso!kystav ĎJuwýcl1 !příspěvků nutí Spolek, alby pomýš~el na rpnslIlějšízpdsoo
vymláhání příspě!vkft,než jakým j,sou upomínky. Prof. Petřík navrhuje, a,by resennnífond,
jehož hylopollJžito k úhrraid'ět,isku slavnoHtniho čisla Z. V.. by;l postupně dQplněn.

Za členy byli lIlově.rpři,i<'1tištkPt. Ing. Jindř1ch Ohme[ a Roman Vesielý. Ze Spolku
vystoupil Ing. Vo;jtěrclhNeoraL Zapsal Ing. A. Fiker.

Zákony a nařízení..
Vládní nařízení o oprávněných zeměměřičích v zemích Sl(}venské a P()(Jkarpato-

ruskézedlle' 23. květm.,a1930 vyšlo, ve' Sbirce záJk.. 31 nař. :PlOd! čís. 65, 'částka 29 'z r:19aO,
Jedná o tom. kdo mŮ!že,hýti ()iJlrráv-.zeměměřičem, o udělení oprávnelll1, ,podmínkách
k jeho dos:a1že,ní,0

'
komisi zkušební, výsledkU!zkoušky a formě vysvědčení, dale o pl"llcích

a odpovědnootiz,eměměřičit IP'ři úplfa,věmajetkový,ch poměru, pokud přís,IUiŠnéPlfáM jim
svěřil kmj.ský Boud. .

Vládní nařízení, jímž se částečně provádějí hlavy' n., III. a IV. zákona o pozemko-
vém katastru, je vyd!áno dne 23. května 1930 avytištooo ve Sfbíroom. a na,ř. co čís. 64
z r. .1980. Cena Kč 4'60 činí důl.e~ité tOtOIplfováAlěcinaHzení přístupným každému 'země-
měřiči; opatří je kialždýknihkupec, olbjednáte-ličá.BíkuČ. 29 Sbírky zál•. a na,ř. z 1930. ..
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Projevy členstva.
. K poměrům v kat. mer. úřadech. Jak za'čínají výnosy? Slyšte: PřiWížejíce k ne-
dostatku měřického personálu... atd.

Jak končívají výnosy? Přemýšlejte: Dobu pro· zamýšlenou případnou' pragIn<Lti-
kální dovolenou měřičských úi'edníků v letním období 1930 vyznačte v pracovním roze
vrhu. Okolnost ta nezprošťuje však přednostu úřadu povinnosti, aby o dovolenou pro
všechen personál požádal ještě zvláště, jakmile dojdou v té příčině od zem. fin. ředitelství
příslušné pokyny. P o vol e n í s u b s t i t u cen e b o z měn y r o z vrh u p r a c í
k cíli dovolené na z o t a ven o u v let ní mo b dob í je naprosto v y 10 u-
č e n o Proto lze povoliti dovolenou na zotavenou během letních prací jenom ze zdra-
votních důvodů!!!

Jasná mluva: Dovolená jako služba, nikdo za nás nic neudělá. Půjdeme-li na
dovolenou - nabéřeme sil jen k tomu, abychom zdolali práci v. době dovolené odpo-
čívajícÍ. Cožpak náš spolek už nemá žádného vlivu, aby na příslušných místech dokázal,
že tak dále to jíti nemuže? . Jč.

Zprávy·osobní.
Zpráva z českého vysokého učení technického v Praze. Vysoká škokt, Slp~ciáln~c.h

nauk. Druhou st.itní zkoušku n.a oddiHe'ní z.e'meměři,čhs,kého' inzenvr-
s t ví podle výno·su min. ,školství a nár.' osvety 'ze dne 14. července 1928, IČ. 59.671/28·-IV
vykonali v době od: 1. dubna 1930 do 30. ,dubna 1930:

l.pá,uové: Dmyt~·o Pelypiv ze Starých Bohomd,čan ve Vý,c1hodní HaUči, Alexander
Minčenok ze Sebe,z, gub. Vitebská; v Rusku, Jiakub Karrpenko z Ivotu na Ukrajině', Václav
Dovodil 'z Loun v Čec,hách, Pavel LuJkaJševič ze Sosnice v Rusku. Alexander Makarov
z Chersonu v Rusku, Marian Sekunda z Dubrivky ve Východní HaJiči, Sergej Pricho·ďko
z Biahmutu v Rusíku,FeO'dor Skvorcov 'z Moskvy y Rusku.

2. Do 15. května 1930 slozili: OdhO'rnou státní zkoušku podle naři-
ze n í z r. 18\Yi pánové: Břeti,slav Peřina z Pot,štýnia v Čcc,há,ch, Josef Čvaiučaraz Nym-
burka v Če'chách. .

D r u h o u stá t n í z k o u š k u zem ě měř i čs k é h o í n žen Ý r s tví podle
výnosu min. škol. a nár. osvěty ze dne 4. července 1928, č.54.971/28-IV, složili pánové:
Antonín Holub z Duban v Čechách, František Kredba z Libichova v čechách, Karel
Bartoš ze Smíchova v Čechách, ROIIk'u~ Ozdrovský z Lipna v Rusku, František Kulišek
z Letu u Dobřichovic v Čechách. .

D r u h o u stá t n í z k q u š k u z e ID ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s tví, podle.
výnosu min. škol. a nár. osvěty ze. dne 14. července 1928, č. 59.671/28-IV, vykonali pánové:
Valentin Chanžonkov z Novočerkasku 'v Rusku, Anton Zacharov z Oděsy v Rusku,
Eugen . Zaporóžan z Elisavetgradu na Ukrajině, Dij Levkin z červlennaje v Rusku,
Valerian Lotocký z Poddubcu na Ukrajině, Maxmilián Šteiner z Lapače v Blatné v Če-
chách, Nikolaj Chrščonovič z Aschabadu v Rusku, František Pospíchal z Příbramě
v Čechách, Boris Beljajev z Petrohradu v Rusku, Vasyl Sauch z Emilčyna na Ukra-
jině, Ing. Josef Čunát z Jestřebic v Čechách. Alexa Sytenko z Nových Mlynů na
Ukrajině, Karel Trňák z Zellendorfu v Dolních Rakousích, Vojtěch Král z BlizanovU
v Čechách, Jermolaj Gulyj z Achtanizovské. v Rusku, Lúdvík Pavlovský z LedeniC'
v čechách, Vladimír Labuza z Kizljaru v Ru,;ku.

3. V,diobě do 28. června 1930 sJo;žili pánové:
Druhou stát'l1:ízkoušku zeměměřičského inženýrství Ipod[e před-

p:isu. ze ,dlne 4. ,~ervence 1928, čís 54.971/lV-28: Antonín Holub z Duibian v Če1chá.ch, F'rarnii-
šek :Krredlba z Lihichova v Čechá!crh, KarelB'art.oŠ 'lRJ Sm~chova v ČecháJch, Roman Ozdrav-
ský z Lipn;a, v Rusku, Frant1šek Kuli,<íek,z Letů. v čechách, Ladislav Klika z Kr. Vino-
hradů v Čechlá,ch" Ot~kar Ull:riclh!z Nové Paky v Če1chá.ch, J.a,roslav Janelez Če,sk"éTřehové
v Če,chálch,Jiří TriaiJlin 'z Petrohradu v Rusku, Jan Horra z 00kanic v Oeduwh, Karel Fric
z Nuslí v Čec<háJch,Karel Holý z Bradkovic v Čechá1ch, Alokl Skala z Plzně v ČecháJch,
Karel Ble'0ha 'ZČoské Tř€lhové v Čechác!h" St,a:nislav Čermák ze V,šejan v Čeť;hách Ludvík
Sponnerz české Třehové v Čechách" Vá,clav Váša ze Smíchova vČe1cM,0h, Aťana,sij Notov-
ský z Ka1čeva V Bessar<thii, Nikolai ProtOiPOPOV z MMill!polu v Rusku, Josef Pokorný
z Polné v če1chá!ch, Jakub Ma,rčenkoz Poltavy na Ukrajině.

Druhou státní zkoušku ze,měm ěřičského inženýrst.ví podle pl'Bd-
pisu ze dne 14. července 1928. čís. 59.671/lV-28: Valentin Chanžonkov z Novoče,rkalska
v Rusku, Anton Za,clharov z Oděsy v Rusku, Eugene z,a:pororžan z Elisavetgradu na Ukra-
jině, Dij Levkin oz ČervleiIlMje v Rusku Valerian Loto1cký z PoddubcŮ' iIl\1,Ukrajině, Max-
milián šteriJner z La1pa1cev Čechá.ch, Nikola,j Chrščonovič z Aschalbiadu v Rusk'u, František
POSlpíchal z Příbrame v Če<Chá1ch,Boris Beljajev' z Petrohmdu v Rusku, VaJSyl Sauch
z Em:ilčyna na Ukmjině, Ing. Josef Čunát z Jestř·ebie v Čechá:dl, Alexa Syte-nko z Nových
MlÝ1l11Dla Ukrajině. Karel Trň:ákz ZeHendorfu v D. Raík'ousicíh. V'ojtěch Kxál z Blizanov
v čechách, Jermolaj Gulyjz AchtanÍ'Zovské v Rusiku, Ludvík Pavlovskýz Led:elIlic v Oe-
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cháJch, VladimiÍr La,buza z Kizljaru v Rusku, Michail Carev z Jekate,rinodaru v Rusku,
Ivan KoJosov ze Směly v Rusku, Jan Deksnys z Butěniškisu na Litvě, Alex·a;ndir K,amolov
z Moskvy v Rustku, Mkhil Zaporožan 'z Elis:wetgradu na Ukrajině, Eduard SlI!bek z Cu-
rychu ve švýc:a,rech. F,r:a.nUšek Soukup z Vršovic v Čechách, Alerxandlm Gogava z Poti
v Gruzinsku" Ivan Petrrunkjevičz TOl1žolk.'uv Rusku, Josef FiJřt z Dřínu v Oecihá.ch, Ota-
kJ;r Veleha z DoL Březan v Čechách, Alexamdr Poljanskij 'z R.iazaně v Ru:sku, Jo'sef Piš1
z Thhových Svinů v čech:á,ch, Vladimír Piskáčeik ze S.tambělska. v Rusku, Vs,evolod Kro-
tovi:č z Vil:na v Rusku, Nikola.i Ganitkevič z Kijeva v Rus,ku. EmH Slezák z Břioom na
Mor.a.vě, Stef.an Vlkovz VTlbiJcev BUlharsku, Va,silij Miljulk.'ov'ze S;,c,ovky y Rusku, J~roslav
RozsYIPM z PŤíbora na Monavě, iSergě!j Tarano'vský z Je.isku v Rusku, Ot,akar Vieliš ze
2ďám na Moravě, Josef Ce~na,rz, KIf. Vinohraďů v Čechá,ch. Ing. Jose,f PálooÍček z Hor.
Llapače na Moravě, Václa,v Ře,htákz Krče v Čechách, L.:llďisb,vM'ergl z Prahy v Čechách,
Vasilij Kr.ia.čko z Jalty v Rusku.

Z německé vysoké školy technické v Brně. Státní zkoušku zeměměřičsik'ou v době
od 1. dubna do 18. ,června 1930 složili pánové: Ing. Fr. Franzl (Bmo)" Ing. Zoltan Har-
kanyi (Cif.a.ry na Slovensku), Wa1ter Taube,r (Č. Těšín,). Vilém Ma'i:lchin (Skřečoň ve Slez"
sku), Jos,. Schenk (Hoclhikil'chen v;e Slezsku), Ing. Vlaď. Stmtil (Skt,tinka IlJa Mor.) a J()s.
Hansel 'Z OPlwy.

Změny ve stavu měř. úředníků na Slovensku (březen a duben): I. Do ,slu'žby 'Při-
jat i s m I u vn.í mě ,ř. ú ř e,'d!n.í ci: Ing. Grigori.i Sidorenko (Nitra), IVlan Ljutenko (Ko-
mámo), Ing. Borils Bir.iulin (Žilina,). II. Ze ISI už byv y Bto u p i I i: měř. konc. Ing. Alois
Malouše~i (Gaklnta), smluvní mě·ř. úřednici Ivan Petrunikjevi,č (Bra,tilsh~a, n. m.) a AnatoMj
KrrivOiše.i'ev(Trefflčin, i. v. k.). III. Jme' nová n měř. komisa,řem Hryč Ivasooko (Humenné).
IV. P ,ře I o žen i: měř. kom. F:r. Urban (Velké Kapuš'any)a Ing. Josef BI'l:š'ta (Košice)
a pa.kJměř. rada Ing. Josef Šimerkru (Košice) a uchní měř. komisař Jan Chyba (Kru'Pina).

Osobní změny ve stavu úřed:. měř. na Slovensku (květnu-če,rvnu): r. Přijati za,
m e r. k o ,n ci p.: 8mJuv. měř. úř. N. Pedčenko. LuiSenec a J. Ga,š'pl1r,Zvo[en; 'Z.:liS m 1u v.
měř. ú ř ed.: lIli!!. I .BeI1a, TreněÍn, Ing. N. Miehalovsky, Ing'. T. Lepněv, Ing. P. Py1ly-
peIJlk'o, vlš.iJc.bnď.k i. k. v,. P. Štěpai!loIV,Ba,rde.iov, I.ng. K. Děcht.ě'rev. Dol. Kllbín Ing. V.
PoljakOlV, .Sečo.vc.e; II. Měř. komi!s·aři jmenováni: Ing. A. Ivanov. TufIČ. Sv.
:Martin; (i. k. v.), N. Pedlč'efflko, Lučenec" F. Leubner, Lipt. !Sv. MikuJláš, R. Wi1brt, Bre~o.v,
Ing. B. Vltavský, ~J1elšov; III. Pře I o žen i: V. Kralslllěnko 'z N. Mesta n. V. do Seěorvcii,
Ing. Jan 'Myná.řz D. KUibÍJIlllliďo Tmč. Sv. Martina. ]ing. Ivan tPa'l1cbo.me;nkoz Lučell1:c:edo
D. Ku:bína, Ing. Frant. KnělŽ,in:e;kJ'od i. k. v. ke k. m. Ú. v Turč. Sv. MaIl'ti:ne,J'án MikUJŠlalze
2i1iny do 'Durč. Sv. Ma.rtina (i. k. v.), Ivan Le'vi'cký z Turč. Sv. Martina (i. iki. v.) do
2iliny, Ja:romír Procihá,zika ze Zvoleňa do TurČ. ,Sv. M:a,rtina (i. k. v.). In1g. JOizef Trnksa
od k. m. Ú. k a,rchivu m. k. v Bmtislavěl, Ing. Vladimír Straitil z .K:rrupdmvdo Br.l,tislavy
(ki. m. ú.), Ing. Vladimír Stra.ka z To.rnaledo Ska1ice. Rudolf Af'lcher ze Skalice -dioTulflČ.
Sv. :MMtina (i. k. v.); IV. pen s i O>n o v á,TI: m.r. Ing. J. ŽiiŽk:a,11J1oočÍn; V. 'z,'emře I:
i:lmt m. ú. V. Morozov. Košice; VI. z e s I už iby v y s to u 'P i I: Ing. P. Korpel', Ing. J.
Melz:er. Ing. K. RoM,č,ek a A. Kamo.lov; VII. pro.p ů ,š t ě n: smL m. Ú. Afanasij Širj'ajev,
KomárI1o.

Změny ve stavu měř. úřed'. kat. na Podkarp·atské Rusi (duoml aJž červen ): Pře I 0-
žen i s. m. Úředníci:: N. JI21l'iOičen,koz VoJové do Chustu a Globa-Miclhajlenko 'z' MUlkačeva
do Užhorodu. Ze s I u 'ž e lb v y s t o u.p i I ']'opU J.,. s. m. M.

Jmenování u min!. vef. prací. Do 4. pl. st. pový,šen měř. 'l'ada Ing. Jos. Č un.á.t.
Akad.emické volby. Min. ,šk;olstv:í a nár. osvěty pot,vrdHo volbu: DěUrn.nem VYR.

škoily 8,T),elc,iámíCihnauk v Pimze prof. Ing. Dr. Je,s. Ryša,vého, děkanem inž. &Uavitelství.
(kde p>řj,pojeno jeod>d'ěl.zClIlliěměř. in,ž.) pmf. Ing. 'FT. Miil1era.

Členem zkušební komise {lm II. stát. zkoušku zeměm. inž. na něm ec k é' teclhnice
v Hrně .imenoVlalo m~lIl.,ŠkoilistvÍ,a nM. osvětJ Ing. V. R z i h u, úř. aut. civ. zeměm:ěř:iče
v Bmě. (Nruč e s k é VY8. lškole tec,hn. v Bmě nfmi v téže komiÍi:ll d,Oi&UďlžáJdinýC1vilní
zeměmělřič. Smvne.iref.erá.t IV Z. V.. stlf'. 75 z 1929.) .

Dr. In~. J. Koppmair, městský měř. raru'], v Mnichově, jmenovwn mimořádnýmpíro-
fe8O'rem weod-esie :na vys. ,škole techn. ve Štýrském Hradci.

Z 08větové činn08ti čs. zeměměřičů. Měř. rada, Ing'. S {l,bu s t e Ir, ,přednosta archivu
mil» kata,strálníchi v P:l'iaze, naps'al divadelní kus Triumf lásky (Očištěni: Maři:Magda1eny)
pod pseudonymem Chrli:ltian Sokolov. Nedávné předve.dení kusu v divadle, AkrOlpolis mělo
pěkný úspěch.

Právo k užívání stavovského oznaěení ..Ing."úska.Ii kolegové: divisní generál Ja,r.
F<'l.jf,rv BraJze, O. Hně'vkovský v P:raze. JOiS. Špirhanzl v Týně n. VU., Jos. Truik'sa v Bra-
tislavě" A. Di:irre v Teplilckh-Šlmo,vě, J. Hemmer v Táhoře. F. Klíma v Klatove'ch, F,
Nedha v Thenč,íně.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Rftžičlta. - Tiskem Polygrafie v BrDě.
Nakladatel: Spolek československých zeměměfíči\ v Praze.
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