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ZEMEMERICSKY 1
VĚSTNÍK 1937
ČASOPIS SPOLI{U ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

____ ••••• XXV. ROČNíK V BRNĚ 5. ledna 1937.

Do ročníku dvacátého pátého.
Rokem 1937 vchází Zeměměřičský Věstník do dvacátého pátého roku sveho trvání. Jeho

kolébka spadá do doby významné pro další rozvoj českých geometrů, v níž byla pocieována na-
léh.:wá potřena sdružiti se v jednotnou organisaci, která by bojovala za lepší bytí stavu zeměmě-
měřičského. Tato potřeba vyvolala za iniciativní spolupráce několikrl jednotlirců s profesory ze-
měměřičství včele - vznik Spolkll českých geometrů na ustavující valné hromadě konané v Praze
dne 8. prosince 1912; zde vytyčeny byly směrnice činnosti spolkové a založen časopis, jehož
prvním redaktorem zvolen prof. Ing. techn. Áu.q. Semerád.

Nove založený časopis vzal si za úkol, spojiti pracovníky roztroušené v různých oborech
geometrické činnosti' pá~koll, vědomím sounáležitosti ke stavu, jenž již od nejstarších dob měl
čestný podíl na technické kultuře a jehož význam v novodo/lém hospodářství státním i autonomním
l'ychle rostl a uložil si za povinnost seznamovati veřejnost s jeho pracemi, které by takto doku-
mentovaly stavovskou vyspělost. a diUežitost. Chce upozornovati své čtenáře na odborné a vědecké
pl'áce cizí, z nich těžiti a pilně využitkovati vymoženosti vědy a také se starati o upevnění ve
vlastní organisaci stavovské články, jež by osvětlovaly snahy a tužby jednotlivých složek stavu
zeměměřičského, zkrátka pracovati o povznesení jak úrovně vě~ní a odbornosti, tak také postavení
-společenskeho a hmotného.

Jako nezbytný prostředek k dosažení vytčených met vidí zakladatelé Spolku i první redaktor
Z. V. v řádném vybudování vysokoškolského studia v tom rozsahu a s týmiž právy, jako jest tomu
11 jiných oborů technick.~ch.

Veliká to TJylapředsevzetí a uskutečňování jich předpokládalo v tehdejších poměrech pevné
.síly mravní a tuhé práce or.qanisátorské, ne/Joe již způsob zaměstnání příslušníků našeho stavu,
vyžadudící individuality jednotlivcovy, brání často snaze po sdružení, jež je tak nutné v lidské
.společnosti k hájení stavovs~:ých práv. Také pro publikační činnost z odborné práce - někdy
značne hodnoty a širšího interesu - nebylo mnoho porozumění, jak jest již v povaze technika
f'ůbec a -bylo nutno teprve vychovávati; pro tuto činnost. Listujeme v prvním ročníku nového ča-
.sopisu a nacházíme tam pouze tři příspěvky odborné od příslušníků zeměměřičského stavu, všechna
ostatní pojednání o"starávají jl;ní pisatelé.

Další události válečné přinesly dobu, jež neměla vhrydných podmínek pro příznivý vývoj
"Útlého stromku, zasazeného do života českého geometra a teprve s úsvitem ,,!.aŠí státní samostat-
nosti oživly znovu všechny nadě.le zakladatelů v mnohem intensivně.lší síle. Usilí o reformu studia
.,jakožto nezbytný základ pro rozvoj českoslov. zeměměřičství nalezlo v časopise nejúčinnější oporu
.(J, kolegové mladší mohou z materiálu zde shromážděne7!O čerpati poučení o trnité cestě, která
vedla asp01l k částečně příznivě.lší úpravě. Dnes téměř po desetileté zkušenosti, kdy rozšířené
.studium zeměm. inženýrství .lest na českosl. technikách zavedeno, cítíme nedostatky provisorního
řešení a voláme naléhavě po konečné reorganisaci, která by poskytovala zeměměř. inženýrům
ta~:ové odborné základny vzdělání, jíž ,ie v dnešm době ke zdolání všech úkolů služby státní
i autonomní a soukromé praxe, jakož i k sledování pokroků geodetické vědy nezbytně třeba.

Nová úprava studijní nemá se zásadně lišiti od dosavadního studia tříletého, doplňuje se
jen o některé malé předměty specielně významné pro práce čistě zeměměřičské, ale má býti organiso-
vána na dobu čtyřletou, takže posluchač by měl mnohem lepším uspořádáním stttdijního programu
rnožnost a čas dobře proniknouti přípravné předměty matematické, na nichž pak spočívá celá
podstata všech ,oeodetických disciplin a úspěšné jejich ovládnutí. Apelujeme na všechny kompe-
tentní činitele, by snahy a spravedlivé požadavk/J naše podpořili, neboe dnešní doba nás nutí
udržovati vzestupnou vývojovou linii v našich výkonech a to je podmíněno jediné dokonalým
vzděláním odborným.

I ostatní úkoly, které redakce převzala na sebe, snažila se a snaží se dle sil svých co nej-
.svědomitěji řešiti. Pan prof Ing. Dr. A. Semerád jakožto prl;ní redaktor vedl v těěkých dobách
záslužně redakci Z. V. nejprve sám, pak shromáždil kolem sebe redakční v,11bor,kter!J za dnešního
stavu tvoří již širokou korporaci, zahrnujíeí v sobl zástupce veškerýCh odf:ětví života zeměměřič-
.ske71O,takže všechny složky zeměměřičske práce mohou se prostřednictvím těehto členů redakční
rady uplatňovati publikačně ve 'spolkovém časopise. Toto uspořádání jeví příznivé výsledky v publi-
kační činnosti našeho členstva, neboe již pominuly doby, kdy redakce musila těžce sháněti odborné
a vědecké příspěvky pro některé číslo; materiálu je naopak někdy nadbytek, nelze však bohužel
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rozšířiti časopis; ponět'adžreáakce ril:ust stále úzkostlivě dbáti finanční hqtóvosti spolkové, jeif
nep7acením členských příspěvlů ti poslf'dních doMch jest velmineutěŠená. Zádáme proto všechny-
členy spolků zeměmérič8hých a odběratele Z. V., by svoje povinnosti p7atel'ní vykonávali svědomitě
a včas, nelioe jl'nom tok Z. V.,jmž jest obrazem veš~'erého ku7turního a stavovske1!0 života ·čl'skosl.
zeměměiiče a obráncem jeho práv, může Týti vydáván aspoň v tom rozsahu, jako jest tomu nyní.

Redakce bude se snažiti na dále pracovati v dosavadních intrncích za spoluúčasti široké
redakční· rody a jejím úsilím co největším bude jako doposud dáti čtenóřům víc, a ll'pší a bude
míti na zřeteli všímati si a řl'šit1: vŠl'chny otázky jak vědecké, tak i stavovské a spolkové, mající
význam pro vývoj zeměměř;ctví. Neuspokojují-li její snahy v něčem, žádá čtenáře, aby bez obalu
na to upozornili, by se mohla státi náprava •. :",:", ~ ,-,,,,..'.

Redakce děkuje při této přílež:tosti nejen prvnímu. redaktorovi Z. V. za jeho práci ]Judo-
vatelskou, .iakož i vedoucím čin,·telům spolků zeměměřičských a členům redakční rady zoo
účinnou a stálou pomoc, ale i všem svým přispít'ate7ům a příznivcům a žádá je o další jejich
SPOIUP"áci na tvorbě lepš~ho bytí českoslct'enského zeměměřičství.

Měření zeměpisných souřadnic cirkumzenitálem.
Dr. E. B:u c h a r, komisař VZÚ.

Hlavní svůj úkol- změření a zobrazení zemského povrchu - řeší geodesie tím
způsobem, že území nejdříve pokryje síti trojúhelníků, jichž vn'holy jsou určeny
co do vzájemné polohy měřením vodorovných úhlů a jichž délky stran jsou odvo-
zeny z velmi přesně stanovené základny. Tato trigonometrická síťjest pak podkladem.
všech prací dalších.

Pokud zobrazené území je malé, lze zemský povrch považovati za rovinný,
to jest lze připustiti, že směry tížnic na všech jeho místech jsou rovnoběžné. Když:
však jeho rozloha přesáhne určitou mez, musí se již vzíti ohled na pravý tvar země-
koule, jehož dobrým přibližením je rotační elipsoid. Potom ale je nutno trigono-
metrickou síť na elipsoidu orientovati, to jest určiti zeměpisnou polohu jednoho nebo-
několika základních bodů, což se stane změřením úhlů, jež svírá místní tížnicese·
směry k mimozemským objektům - k hvězdám. Tak se stává astronomie důležitou
pomocnou vědou geodesie.

Všechny redukce se konají za předpokladu, že zeměkoule má tvar elipsoidu;
její tvar je však mnohem složitější, i když abstrahujeme od jejího skutečného vy-
mezení, daného topografickým povrchem. Vlivem nepravidelného uložení hmot
v jejím nitru nejsou směry tíže na jednotlivých mistech povrchu totožné s odpovída-
jícími normálami elip~oidu, ale udávají kolmice k jiné ideální ploše, zvané geoid.
Geoid je definován jako plocha, kterou by pod výsledným působením gravitačního-
pole a odstředivé sily, vzniklé otáčením kolem osy, zaujala hladina mořská, rozšířená
myšlenými kanály i pod relief zemského povrchu. Úkolem geodesie ve spojení
s astronomii a geofysikou pak je, z úchylek tížnic stanoviti pravj- tvar a rozměry'
geoidu a nalézti jednoduché geometrické těleso, jež by se mu co nejúžeji přimykalo.

K určení zeměpisné polohy disponuje moderní posiční astronomie několika
druhy přístrojů, založených na rozličných principech. Ještě nyní v některých pří-
padech užívaný universál byl nahrazen pasážníkem s neosobnim mikrometrem a se·
zařízením, dovolujícím měření zeměpisné šířky podle způsobu Horrebow-rralcottova.
Při tom je k definici tížnice užito líbely. Kromě těchto vznikly však ještě jiné stroje,
založené na využití vodorovné hladiny rtuti. Mezi nimi jsou Nušlův diazenitál a
Svobodův přístroj k měření šířky modifikovanou metodou Horrebow-Talcottovou.
Hlavně to jsou však přístroje k měření metodou stálých výšek, jež zejména v po-
slední době doznávaji hojnějšího použiti. K nim je nutno čítati Nušlův-Fričův cir-
knmzebitál, Claude-Driencourtův hranolový astroláb, stroj De la Baume Pluvinelův
a nedávno vzniklý almukantar Svobodův. .

Účelem tohoto článku, nečinícího nároku na úplnost, je pojednati o prováděni
a redukci pozorování cirkumzenitálových, jak se vyvinuly průběhem doby ve Vo-
jenském zeměpisném ústavě; některé j~o části přinášejí drobná zlepšení jak způ-
sobu, .pozorování, tak i jeho zpracóváni.
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I., Měřické pomůcky.
1."C i l'k u mz enit á 1.

Když před 37 lety prof. Fr. Nušl hledal nový přístroj pro určováni země-
pisné polohy, v němž by nebylo použito libely k difinici tižnice, měl šťastnou myš-
lenku, užíti při tom sextantového principu. Před objektiv vodorovného dalekohledu
umistil 130o hranol tak, že část paprsků, od hvězdy přicházejicích, se odrazila na
jedné jeho ploše přímo do horni poloviny objektivu; jiná část paprsků vstupovala
do dolni půlky objektivu teprve po dvojitém odrazu, jednak na hladině rtuti pod
hranolem se nacházejicí a potom na druhé ploše postřibřeného hranolu. Obrazy,
vytvořené oběma částmi objektivu, se ztotožnily jen tenkrát, když výška hvězdy
dosáhla hodnoty, rovné výplňku úhlu hranolu. Tím byl v r. 1901 uskutečněn při-
stroj, připouštějici užiti metody stálé v$'šky, a jeho původce nazval jej cirkumzenitá1.

Cetná pozorováni novým strojem provedl prof. Fr. Nušl společně s Dr. J. J.
Fričem na tehdy právě vznikajicí hvězdárně v Ondřejově. Při tom byla zevrubně
propracována i jeho teorie. Již výsledky prvnich pokusů byly velmi slibné; tento
prvni model cirkumzenitálu byl však ještě zdokonalen 1). Aby se totiž skutečně
zaručila stálost výšky, byl hranol nahrazen dvěma zktiženými zrcátky, odrážejícími
paprsky do levé a pravé půlky objektivu. Tim byla odstraněna závislost výško-
vého úhlu na zaostřeni obrazllt - princip nynějšiho typu cirkumzenitálu byl na-
lezen. Když pak po převratu vznikl náš Vojenský zeměpisný ústav a ukázala se
potřeba stroje pro určováni zeměpisné polohy trigonometrických bodů, navrhl plk.
Dr. L. Beneš použiti k tomu cirkumzenitálu. Přistroj byl vyroben, jako i dřivějši
jeho typy, ve Fričově továrně na Vinohradech, a tak vznikl třeti typ cirkumzeni-
tálu, který se datuje z r. 19222).

Četná měření timto krásným přistrojem českého původu provedl v letech
1924-,-1929 na Moravě a v Podk. Rusi. pplk. Ing. E. Dvořák 3). Cenné zkuše-
nosti, v této době ziskané, byly později ještě rozšiřeny při pracech na Moravě a na
Slovensku, vykonaných vletech 1930-1936.

Podstatnou části cirkumzenitálu je rtuťový horizont, jehož plocha, definuje
rovinu, kolmou na směr tižnice.
Chod paprsků je zřejmý z připo-
jeného schematu přistroje (obr. 1).
Paprsek, přicházející od hvězdy,
odrazi se na zrcátku zl> projde
jednou polovičkou plochy objek-
tivu O a po novém odrazu na
rovinném zrcátku Z3 vytvoři obraz
hvězdy, který pozorujeme okulá-
rem o. Druhá část paprsků projde
prostorem vedle zrcátka Zl' odrazi
se na horizontu Hg, dále na zrcátku
Z2, postupuje druhou půlkou ob-
jektivu a po konečném odrazu na
zrcátku Z3 vytvoří rovněž v ohni-
skové rovině obraz hvězdy. Oba
obrazy se ztotožni však jen

1) Fr. Nušl et Josef Jan Frič: Étnde snr l'appareil circumzénithal. (Bulletin international
de l'Académie des Sciences de Bohéme, 1903).

Fr. Nušl et Josef Jan Fřič: Deuxieme étude sur l'appareil circumzénithal. (Bulletin inter-
national de l'Académie des Sciences de Bohéme, 1906.)

2) Fr. Nušl: Troisieme étude surl'appareil circumzénithal Nu'šl-Frič. Iere partie, Sur.leprin-
cipe et sur les développements possibles de l'appareil.

Josef Jan Frič: Troisieme étude sur l'appareil circumzénithal Nušl-Frič. II"me partie, Con-
struction de l'appareil, modele transportable 19:J2. (Publikace Pražské státní hvězdárny, č. 1 a 2.)

3) Mjr. Ing. E. Dvořak: Sítková a délková astronomická měření na Podk. Rusi. (Výroční
zpráva Voj. zeměp. ústavu, sv. X.)
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tehdy, když hvězda je ve výšce, rovné úhlu obou zrcátek Zl' Z2' Koincidence
se neporuší ani tenkrát} když se změní poloha optické soustavy vůči horizontu; dotyk
obrazu nastane pak jen v jiném místě zorného pole - podobně jako tomu je u sextantu,
kde obraz mořského obzoru a okraje slunce sice mění svou polohu v zorném poli
přístroje podle výkyvů lodi, ale vzájemný dotyk, nutný k měření, zůstává. Pohyb
hvězdy se projevuje tak, že oba obrazy se pohybují v opačných směrech, a toho
je právě využito při měřeni. Uasy dotyku obou obrazů pro jednotlivé hvězdy jsou
jediným měřičsk)~m prvkem, kterého se potom užije k výpočtu zeměpisné polohy.

Aby se pozorovací chyby zmenšily, jsou oba obrazy zdvojeny ve svislém
směru pomocí malých hranolků, kryjících částečně plochu objektivu. Vzdálenost
obou složek přímého obrazu obnáší 90", kdežto u rtuťového obrazu je menší, 50". Toto
zařízení dovoluje pozorovati místo jediného dotyku obrazů, jak tomu je u francouz-
ského astrolábu, celkem dotyky 4, z nichž se utvoří aritmetický průměr. Pruměrná
chyba času průchodu se tím dvakrát zmenší. Ohybem světla na lamelách prodlouží
se obrazy do tvaru krátkých vodorovných čárek. Obrazy stavíme potom tak, aby se
nekryly při koincidenci, nýbrž aby procházely vedle sebe; okamžik dotyku se pak
konstatuje snadněji a přesněji. Kromě 4 dotyků lze pozorovati ještě 3 polohy sou-
měrné, jež však není radno bráti do výsledku, protože by jej jen znešvařily.
Mimo to je přístroj opatřen achromatickým překlopným hranolem, který stavíme
před vstupní optiku; hranol uchyluje paprsky ve svislém směru o 6' a dovoluje
pozorovati hvězdu ještě dvakrát: jednou před normálním a po druhé po normální
průchodu. Při překládání hranolu je nutno počínati si opatrně, aby se nezměnila
jeho úchylka a tím výška průchodu.

Cirkumzenitál z r. 1922 váží
19 kg, jeho rtuťový horizont má
průměr 20 cm, otvor objektivu
6 cm, ohniskovou vzdálenost 69 cm.
Positivní okulár připouští 140 ná-
sobné zvětšení při zorném poli
stroje 30'. Množství rtuti, potřeb-
né k utvoření horizontu, je 10 cm a,
takže vrstva je potom 0'32 mm
silná. Přístroj je otáčivý kolem
svislé osy, je opatřen urovnávací
libelou a vodorovným kruhem
k nastavení azimutu. K snadněj-
šímu nalezení pozorované hvězdy
slouží hledač o zorném poli 51/2°,
zvětšujíci osmkrát. Stolek, nesoucí
obě poplatinovaná zrcátka, je ulit
z jediného kusu bronzu, vhodně
prolamovaného, čímž je zreduko-
ván vliv teploty na úhel zrcátek.
Vlákna v zorném poli i index
kruhu mají elektrické osvětlení.
Světlost přístroje dovoluje pozo-
rovati hvězdy asi do 5. velikosti.
Aby byl přístroj rektifikován,

musí býti splněny 3 podmínky:
Ob 2 N šlO F 'čo • k 't'l . k I' , 1. Optická osa obiektivu musír,. u UY- r1 UYClr umzem a s nasazenym o lmatorem, há t tf d J éh Iproc ze s e em zorn o 'po e
okuláru. Centrace se provede tak, že místo okuláru se nasadí šikmé, provrtané
zrcátko. Obrazy otvoru vzniklé odrazem na jednotlivých plochách čoček objek-
tivu, musí být koncentrické. Správnou polohu docilíme jemným pohybem zrcadla Za'

2. Průsečnice rovin zrcátek Zl ZJ má být kolmá k optické ose objektivu.
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3 .. Svislá rovina, proložená průsečnicí obou zrcátek, musí půlit úhel jimi sevřený.
Podmínky 2 a 3 splníme použitím rovinného pomocného zrcátka, které auto-

kolimací postavíme kolmo k optické ose do prostoru nad horizont. Potom upev-
níme na vstupní otvor cirkumzenitálu kolimátor (viz obr. 2), jehož pohyblivý kříž
lvedeme do polohy, v niž se kryje se svým obrazem, odraženým zpět o plochy
diedru, vytvořeného zmíněným pomocným zrcátkem a plochou horizontu. Nato
zrcátko odstraníme a okulárem pozorujeme kříž kolimátoru a pohybem stolku
v azimutu přivedeme jej do středu zorného pole; pak otáčením zrcátek kolem
ej i ch průsečnice upravíme polohu tak, že koincidence přímého a rtuťového obrazu
nastává uprostřed zorného pole. Tím jest cirkumzenitál justován.

Zbývá ještě jedna rektifikace, kterou vlastně je nutno prováděti při průchodu
každé hvězdy zvlášť: Průsečnice rovin obou zrcátek musí být totiž rovnoběžná
s hladinou rtuti. Slouží k tomu korekční šroub, kterým lze jemně nakloniti stolek
do patřičné polohy.

Způsob pozorování spočívá v tom, že pozorovatel elektromagneticky zapisuje
okamžiky dotyků obou dvojitých obrazů hvězdy. Zaznamenaný okamžik se zpravidla
liší od doby skutečného geometrického dotyku o hodnotu, jež je pozorovateli vlastní a
jež zůstává po určitou dobu většinou konstantní. Tento rozdíl se nazývá osobní rovnice
a závisí na pozorovateli, na použitém tastru a registračním zařízení a také na rych-
losti i jasnosti hvězdy.

Osobní rovnice vstupuje plně do určení času a proto při určování země-
pisných absolutních délek je nutno ji vyloučiti. Může se to státi dvojím způsobem:
Buďto zrušením relativního pohybu obrazů, nebo tak, že se rovnice určí zvláštním
zařízením a vezme se na ni ohled teprve při konečné redukci. První způsob je
obdobný tomu, jehož se užívá při pozorování průchodním strojem. Prof. Fr. Nušl
doplnil cirkumzenitál důmyslným neosobnim mikrometrem, kde pomocí pohyblivého
optického zařízení jsou oba obrazy udržovány v dotyku 4). To, že se pohyb po
jistou dobu automaticky registruje, dovoluje vyhodnotit
jednotlivé polohy hvězdy a odvodit z nich určitou střední
výšku, od osobní rovnice oproštěnou. Původní typ mikro-
metru byl příliš složitý, než aby mohl být namontován
na stroj, určený pro měření v terénu. Druhý model
bude tomuto požadavku jistě vyhovovati, protože je
mnohem jednodušší.

2. Přístroj k měření osobní rovnice.

Aby zeměpisné délky trigonometrických bodů, určo-
vané Vojenským zeměpisným ústavem, byly absolutní,
zkonstruoval autor v r. 1932 jednoduchý přístroj ke
stanovení osobní rovnice, jehož myšlenkou se zabýval
již v době prvního měření světových délek. Přístroj
sestává z umělé hvězdičky, pohyblivé ve svislém směru,
jejíž určité polohy se automaticky registrují na chro-
nografu ó). (Viz obr. 3.) Hvězda se pozoruje ze vzdále-
nosti několika desítek metrů' cirkumzenitálem, opatře-
ným pomocným rovinn)'m zrcátkem pro odraz vodorovně
přicházejících paprsků. Jemným pohybem zrcátka uve-
dou se obrazy umělé hvězdy do skutečného geome-

Obr. 3.
Přístroj k měření osobní

rovnice.

4) Fr. Nušl: Micromětre impersonnel de l'appareil circumzénithal. (Rozpravy České Aka-
demie, II. tř., roč. XXXVIII., č. 14a.)

5) E. Buchar: Dn appareil simple pour mesurer l'équation personnelle dans les observations
aux instruments des hauteurs égales. (Bulletin géodésique 1~j33, p. 167.)
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trického dotyku, odpovidajicího oné poloze hvězdy; kdy právě začiná fungovat
elektrický kontakt registrace. Uvede-li se pak hvězda do pohybu, tu pozorovatel,
majici dojem skutečného zievu, registruje průchod hvězdy, zatim co poloha hvězdy
se zapisuje sama na druhém elektromagnetu. Rozdíl obou záznamů dává potom
přímo hledanou osobní rovnici. Přistroj je malý a má tu výhodu, že nemá žádný
kolimátor a že pozorováni se děje skutečně cirkumzenitálem, tedy za těchže okol-
nosti, jako při měřeni hvězd skutečných.

3. Hod i n y, rad i o při j i ni a č ach r o n o g r a f.

Ke stanoveni času průchodů hvězd slouží hvězdné hodiny ve spojení s chrono-
grafem. Nejlepší jsou ovšem moderni kyvadlové hodiny pod stálým redukovaným
tlakem, umistěné někde v hlubokém sklepě stálé teploty. To však je možné jen
na pevných observatořích, kdežto při pracech v terénu je nutno použiti takových
hodin, jež snesou transport a při tom nevyžaduji žádných zvláštnich instalaci.
Těmto požadavkům vyhovuje námořní typ hvězdného chronometru v Cardanově
závěsu, opattený elektrickým kontaktem. Ve spojeni s polním typem elektromagne-
tického chronografu tvoři časoměrné zařizeni, jež svou přesnosti se sice nevyrovná
moderním hodinám kyvadlovým, ale pro měřeni dostačuje, protože jeho chod lze
často kontrolovati radiotelegrafickými časovými signály.

K přijmu signálů lze použíti jakéhokoliv typu stanice, mající dostačující vlnový
rozsah a již je možno bezpečně zachytiti alespoň evropské vysilačky. Při nynějším
rozvoji radiotechniky lze vhodný přijimač vždy nalézti. Pro polní práce pticházejí
v úvahu přijímače bateriové, bez rt'gistračního zaHzení. V našem konkretnim při-
padě prokazují velmi dobrou službu již řadu let čtyřlampové přístroje z Vojen-
ských telegr. dílen s vlnovým rozsahem 300-30.000 m. Vyžaduje-li se registrace
jest aparatura ovšem složitější. (ťokl'ač. _ A 8uivre.)

VI. I\ongres Mezinárodní Unie geodeticko ..geofysikálních
Sdružení (Associací) v Edinburku.

Po dobu kongresu zařízena byla výstava vědeckých přístrojů geodeticko-geofysi-
kálnýcb v Royal Scottisch Museum. Vystaveny byly následující přístroje: Cam b ri d ge in s tru-
ment Co.: De Graaf HUnter. Universálný strojek pro přesné určení času a zeměp. šířky
(Fa Watts & Son London), Magneto teodolit pro horizont. složku. Kyvadlový přístroj s 1/2 sek. čoč-
kovým invárovým kyvadlem, Prismový astroláb Claude-Driencourt (80MP. Paris) Malý a velký
model. - Zeiss - Jena: Malé nivelační stroje různé typy, střední nivelační stroj s horizont.
kruhem pro tachymetrii, velký nivelační stroj úpravy se čtením libely v zorném poli dalekohledu,
balonový a pilotovací reodolit s kreslicím diagramem. promítací tyč. Aeroprojektor s aerogramy,
anaglyfický relief a ukázka dop1ňované topomapy 1:25.0no. C. F. Cas s ell o & Co (L on don): Ni-
velační stroj, meteorologické přístroje, sensitivní vibrační záznamový přístroj. - C o o k e, T r o li g b-
ton & Simms: Tavistock teodolit, souprava ku měření základen pásmy invárovými, malé
nivelační stroje, malý universální stroj. - Kodaň: Variometr pro vodorovnou složku zemského
magnetismu. Declinometr. Váha magnetometrická. - K a p p a a Z o ne n - H o Ia n d s k O, Termoba-
terie pro instalaci z vnějšku. - S h o rt a Ma s s on: Meteorologické přístroje. H. Ti n sl e y & Co
L o n d on: Elektrogeofysikálné průzkumné přístroje. - Vol o š i n - Pat í ž : Přístroje k absolutnímu
určování slunečního záření. - Air ministry: Modely studie bleskových výbojů, přístroje pro
zkoušky vzduchu z vysnkých výšek, trubicové anemometry. - Spojené Státy severoame-
rické: Dr. Field: Strukturální relief. model vytvoření Yelostown parku a basinu Big Horu
a Montana. Mapy isoanomalií v USA. Uprostřed místnosti sádrový globus 3 m v průměru s výškově
naznačenými pevninami.

Vy ch ázk y. Geodetická associace navštívila geografický ústav závodu J. Bartholomew & Son,
jenž jest vedle státních Ordnance Survey v Southampton a Hydrographical Institut v Londýně nej-
větším kartografickým institutem, z něhož vycházejí atlanty a mapy všeho druhu pro světovou
potřebu. Jest vyzbrojen prosvětlovacími stroji fy Krause a velikými reprodukčními stroji a řadou
offsetových tiskacích strojů. Zvláštností zařízení jest udržováni konstantní vlhkosti v reprodukčních
místnostech a tiskárnách, aby papír neměnil dimensí. K tomu jsou tu anemostaty Scotlant Glasgow
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:a ventilátory. Heslo institutu: The world is a book wonderfull open to them, w!).o care to
understand. '

Astronomická exkurse do Royal Observatory ve Forth a magnetická exkurse do Eskdalemui~
Observatory byly v stejnou dobu. Vědecká loď "Explorer" pattící Skotskému úřadu pro rybářství
hyla ptístupna Leithských docích.

Krajiné vyjíždky byly konány tyto: Polodenní exkurse lodí "Fair Maid" 7 Leith doků pod
Forth bridge v okruhu zátoky seznámila účastniky s přístavem a jeho okolím. Celodenní vyjíždka
vlakem do Highlandu a Lakedistriktu umožnila poznati skotskou hornatinu s jezery v tomto ty·
pickém kraji. .

Ku společenskému seznámení byly uspořádány recepce, z nichž jedna starostou města a ma-
gistrátním výborem Edinburku v městském domě společenském a druhá vládním zástupcem v Royal
Scottish Academy v obrazárenské galerii, pri niž bylo lze současně shlédnouti vzácné sbírky
obrazů a skulptur. Dále byla vykonána prohlídka historického hradu s válečným museem a kaplí
zasvěcenou padlým ve světové válce. Pro účastníky byly dány k disposici písárny a čítárny a dá-
mám společenské místnosti.

Kongres byl zakončen 25. září zasedáním Výkonného komitétu, jenž projednal záležitosti
.administrativní a usnesl se, by příští kongres v r. 193~konal se ve Washinghtoné v USA. Odpoledne
téhož dne bylo' konáno zakončující Valné shromáždění mezinárodní Unie geodetickogeofy,ik:ílné
s poděkovacimi proslovy a uvedení v úřad nového předsedy Unie p. De la Coura člena dánského
komitétu.

Nejen britský a skotský komitét, nýbrž i veřejnost Edinburkská věnovala členům kongresu
vzácnou pozornost, za niž jim jsme povinni vděčnými díky.

Generelní zprávy. Z generelních zpráv za poslední tříletí vyjímáme následující po-
známky.

Generelní zprávy (la) o základnách a(lb)o triangulacích(zpra-
vodaj gen. G. Per r i e r) jsou zatímní. Až opatřeny budou finanční prostředky, bude vy-
-dána tato zpráva v konečné úpravě tiskem. Ve zprávě o triangulacích se uvádí
údaje jen ze Španělska, které tentokráte nevyslalo do Edinburku delegaci. Ve Španělsku
:se pokračuje v budování základní sítě, jež jest již z polovice hotova. Triangulace ostat-
ních zemí jsou projednány ve zprávách národních komitétů, vydaných jednotlivými státy.

Generelní zpráva o z á k I a d n á c h referuje o látce, zaslané ze šesti státtl. na do-
tazník, týkající se přístrojů ku měření základen, měřických metod, etalonáže měřítek a
rozboru přesnosti naměřených výsledků. Zpravodaj uzavírá, že látka nepodává závažných
novostí. Zdá se, že měření základen jsou na ztrnulém bodě. Provádějí se normálně dráty
nebo pásmy iI1várovými za pečlivého sledování daných pokynů mezinárodními předpisy
-ve tokholmu 1930 (Bulletin géodésique 1930, S. 257). Základna se dělí na sekce o ce-
listvém PQčtu poloh a dle toho se i řídí vzdálenost druhého konce základny.

Generelní zpráva (2) o n i vel a c í c h v Y s o k é pře s n o s t i (zpravodaj .J. V i g-
na 1 a R. Ta t o n) jest vydána tiskem a její sestavení dle jednotlivých stá.tů obsahuje:
1. Všeobecnosti o vývoji výškov)-ch sítí států. 2. Statistiku nivelací vysoké přesnosti a
technických nivelací o počtu značek a délce všech nivelovaných tratí. 3. Nivelační znač-
ky, stroje a metody v typech s technickými poznámkami. 4. Změny výšky v kůře zemské,
pokud tyto jsou sledovány geometrickými nivelacemi. Japonsko zde přináší studii změn
po katastrofálním zemětřesení v r. 1923, pouka.zující, že změny se dějí dle povrchových
míst v určitém směru a výšce. 5. Vyrovnání a spoje nivelačních sítí. 6. Měření výšky
hladiny mořské maremetry. 7. Bibliografie a nástiny výškových sítí.

V gen e r e I n í z p r á v ě (3) z g e ode t i c k é a str o n o m i e o zeměpisných
~iřkách, délkách a azimutech astronomicky měřených uvádí G. T. Ma cCa w údaje 17 ze-
mí, v nichž bylo určeno 511 šířek, 461 délek a 219 azimutů, což neodpovídá skutečně vy-
konané práci; pro polní práce, zdá se, není dosti času na publikování. Zpráva obsahuje
poznámky v oddílech: 1. Všeobecnosti metod. 2. Osobní rovnice. 3 a) Určení času. 3 b)
Určení zeměpisné délky. 3 c) Oasové signály a jejich přijímání. 3 d) Hodiny 3 e) .Va-
riace zeměpisných délek a 4. Literaturu.

Podle generelní zprávy (5b) o intensitě tíže na mOfl (zpravodaj
Ven ing - Me i nes z) byly v údobí 1933-1936 konány následující práce: Ve Spojených
'Státech severoamerických podnikla Princctonská universita měření v podmořském člunu
při Malých Antillách pro účely gravimetrické a geologické. V Dánsku byl zkoušen sta-
tický přístroj Nor ~ a a r d ů v na moři, když před tím jeho zkoušky na pevnině pro-
kázaly přesnost as na 1mg. Při klidném mOři se docHuje přesnosti jednotek mg, při po-
hyblivém vzniká deviace. Ve Francii provedl M a r t i měření v podmořském člunu Fresnel
(1933) a L'Espoir (1936) v západním StředOzemním moři mezi Korsikou a 8panělskem.
'Geosynklinálná plocha v tomto hlubokém basinu podává positivní anomaIie. V Německu
prof. H. H a a I c k docílíl svým přístrojem na zemi přesnosti 2 mg a v tiché vodě as 4 mg;
koná pokusy na oceánu. V ltalii G. C a s s i n i s a Dr. P i s a uveřejnili 1935 výsledky
gravimetrické výpravy v podmořském člunu, Vettor Pisani ve Středozemním moři, jež
-vykazují silné kladné anomalie v hlubokém basinu geosynklinálního prostoru. V Japon-
sku konal prof. Mat u y s a m a s asistenty r. 1933 měření trojkyvadlovým přístrojem
v podmořském člunu, jež podávají velké negativné anomalie východně od ostrova Hon-
'Shu. V Nizozemsku p.rof. Ven ing - M e i nes z, jenž jest inciátorem kyvadlových gravi-
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metrických měření v podmořském člunu vůbec, konal další badatelské cestv na trat i
Buenos Aires-Capetown-Fremantle (Australie), při čemž byla provedena i "měření na
zem.i přístrojem Hol w e c k - L é j a y. V Atlantickém oceánu byly nalezeny kladné ano-
malle, zvláště v hlubokých basinech a při pobřeží rychlý skok do kladné anomalie. vý-
jimka byla ve 3 profilech u Rio Janeiro, kde je podmořské plateau. Námořní gravi-
metrická měření podají možnost určiti tvar geoidu pomocí Stokesova teorému, což podá
zajímavou látku pro seismiku topografii a geologii.

Generelní zpráva (6) o isostasii (zpravodaj Heiskanen) jedná v ná-
sledujícich oddílech: 1. Nové isostatické tabulky jsou zřízeny pro přesnou redukci v úpra-
vách C a s s i n i s - D o r e (Milán 1933) se zonami dle Hayforda i s efektem topografie a
L a m ber t - Dar 1ing (US Coast a Geod. Survey. Sp. P. 199) se sadami tabulkovými,
umožňujícími počitati tvar geoidu i redukci Bowieho (nepřímý efekt tíže). H e i s k a n lJ n
počítá tabulky pro redukci dle Airyho. 2. Nová měření tíže jsou významná zvláště v mís-
tech vulkanicky a tektonicky činných, kde dosud. není isostatícké rovnováhy. Nově Ee
uplatní statické gravimetrické phstroje L é j a y - Hol w e c k, H a ale k a v. T h y s sen.
Doporučuje se ověřiti přesnost referenčních národnich stanic připojením na sousedni a
tak i na Potsdam a konati nová lJřesná měření (sta-l"á jsou případně neuspokojující).
3. Nové isostatické redukce. Jedná se o zjednodušení počtu topogra.fické redukce, jak
jest na př. docíleno B u 11a r dem, jenž počítá efekt plateau pro výši stanice (již za-
hrnuje do zony O) a tvoří rozdíl mezi tímto efektem a skutečnou topografií od zony
k zoně použitím ma.lých tabulek, počitaných pomocí Cassinisiho tabulek.

Isostatická badání mají prokázati, zda viditelné anomalie mas jsou již kompen-
sovány, nebo zda nedosáhly dosud rovno,váhy. B o w i e ze studie isostasie v ostrovech
Západni Indie konstatoval, že isostatická anomalie jest tam 2- až 16 kráte menši nežli
Bouguerova. Dále lze konstatovati, že ve vulkanických krajích je velká kladná isostatická
J-nomalie. Lze též takto vysvětliti pruhy silné záporné anomalie nad hlubinami oceánů ve
Vých. Africe a v Holandské Indii. Plošné dvojiny, kde stranou záporných anomalií leží
kladné anomalie, poukazují na vodorovné posuny a tangenciálné tlaky. Pod zápornými
anomaliemi ,jest nedostatek hmoty, jež leží pod kladnými anomaliemi. Zajímavými jsou roz-
sáhlé kladné anomalie ku př. v Atlantickém oceánu bez sousedních záporných anomalií.
což nelze vysvětliti vrásněním geoidu. Ven ing - M e i nes z to vysvětluje laterálním tla-
kem kůry. nebo sestupným proudem v substratum.

Pruhy se zápornou anomalii. sledované po obou stranách pruhů kladné anomalie,
vysvětluje Ven ing - M e in e s z "hrbovou hypothesou" a v_ Bc m mel e n "undulační
teorií". Tvoří se tu ze spodu tlak na kůru zemskou, až se docílí rovnováhy. V Alpách
jest toto dosaženo, v pruhu Vých. Indie je~tě nikoliv. B u 11a l' d nalezl. že .v jím pro
badaném území v Africe (Albertovo jezero, Tanganyika, Nyasa.) není isostaticky ko~-
pensováno a domnívá se, že Rift byly způsobeny vodorovným tlakem, jenž způsobil
zlomy kůry podle dvou Čar a vytvořil Údolí Rift. Vrásněni a hrbení vysvětluje anomalií
tíže a geologickou a geofysickou stavbu.

V Britské Indii jsoů isostatické anomalie veliké, a sice ve Východní Indii velká
anomalie kladná je sledována oboustrannou zápornou anomalií, což vysvětluje G 1 e n-
ni e vnitřním vrásněním, ,jež způsobilo vrásněn~ ze,vnitř. .

Ve shodě s isostatickými hypothesami A1ry-Heiskalnenovou a Venlng-
Me i nes z o vou kořenová formace lehké hmoty pod horstvem a pod oceány tvoří zem-
skou kůru slabší, nežli pod pláněmi neb jezery. Jestli kůra isostaticky se zdvihla a. vy-
tvořila se horstva, pak nadbytek hmoty zevnitř se kompensuje nedostatkem hmoty ko-
řenové formace a převládá rovnovážný stav ve shodě s Airyho hypothesou. Jestli se kůra
zemská dosud dosti nevyzdvihla, nemáme, co by mohlo vyrovnati zápornou masu koře-
nové formace a anomalie jsou silně záporné (prvá fáze tvoření horstva) a zde hypothesa
hrbení nebo vrásnění kůry vysvětluje zjev.

Máme tedy: a) horstva s forma.cemi kořenovými (Alpy, Skalní hory, "Norské hory)
- střední anomá.lie jest nula; b) horstva bez formace kořenů (Ra.rz) s kladnou ano-
malií; c) formace kořenů bez svrchního horstva (Východní Indie, Rifty ve východní
Africe a v hlubinách oceánů) se silnou za.pornou anomalií. Anomalie tíže pouka.zují na
tloušťku kůry 30-60 km (Airyho hypothesa), neb 25-40 km (Vening-Meineszova regio-
nální hypothesa).

Airyho teorie jest celkem ve shodě se seismologickými poznatky loží (vrstev). se·
dvěmi přerušeními sledu, což žádá úpra,vll isostatických tabulek, jak ukázal G 1e n n 1e.
Nesoulady (střední a.nomalie) lze též hledati v teoretickém vzorci tíže, jenž žádá úpravu
vzhledem ke tvaru geoidu, což potřebuje dostatečnou látku.

4. Vrásnění geoidu jest v úzkém vztahu s isostatickým vyrovnáním. Jestli kom-
pensace pře,vládá nejen všeobecně, ale i v podrobnostech, vrásnění geoidu zůstává v me-
zích 10 až 50m a roste, čím větší jsou úchylky v zemské kůře od rovnováhy a tyto
úchylky mohou býti studovány z úchylek svislice a z anomalií tíže. Ve Spojených stá-
tech severoamerických a v Kanadě byly měřené úchylky svislice redukovány isosta-
ticky. V Britské Indii byla volena kratší metoda ke stanovení geoidu. Zbližně byl určen
"aktuální geoid" z neopravených úchylek svislice a pak "kompensovaný geoid" z úchy-
lek opravených topograJicky (Ha.yford) a konečně "isostatický geoid" v souhlase s iso-
statickou teorií.
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Trojosý elipsoid se zdá lépe hŮjvěti nynější látce měřické než rotační elipsoid. K ur·
čení tvaru g-eoidu jest lépe použíti anomalIí volného vzduchu (Boug-uer) nebo isostatk-
kých, ale nikoliv Preyovy redukce á odtud dostal H o p f ne r přehnané undulace.

6. Proposice mezinárodního ústředí pro výpočty isostatické: Dosud se používá růz-
ných metod vyšetření isostatické redukce s hloubkou kompensační vrstvy 96 až 120 km,
málo ,vědců vyplňuje Airyho hypothesu a ještě méně Vening--Meineszovu, ač tyto teorie
jsou v lepší shodě s geofysikálnými a geologickými údaji nežli Prattova teorie. Vědecká
cena gravitačních měření vzroste, budou-li všechny stanice alespoň v horách a tektonieky
činných krajích a na moři isostaticky redukovány a .bude-li použito všech důležitých sou-
stav isostatických. Toho lze nejlépe dosíci vytvořením ústředí pod dozorem zkušeného isostatika.

Z á v ěr. Dosud jest 3000 stanic isostaticky redukováno, ale nejsou všechny spolu
srovnatelny a uveřejněny.

Generelní zpráva (9) o slapech kůry zemské (ipravodaj W. D. Lam·
ber t).

I. Variace směru svislice vzhledem ku přilehlé půdě. Ku měření tu slouží násle-
dující přístroje: 1. Mi c h e I s o n - G a I e ů v s dlouhým ramenem vody odečítaným inter-
ferometrem, jenž se studuje na observatoti v Pasadeně, 2. vodorovné kyvadlo s harmo-
nickou analysí, o kterém nelze mnoho sděliti. Nově jest postaven malý přístroj na ob-
servatoři Mitaka Mura u Tokia a je postaven jen 2 m pod zemí. Další pozoroevání v Ja-
ponsku se kona,jí ve sklepě observatoře v Zinsen.

Prof. S c h w e yd a r podal zprávu I) práci prof. Dra Ů ech u r y v Příbrami, jenž
koná měření horizontálným kyvadlem Zollnerov)-m ve hloubce 1100 m, jinde dosud ne-
použité, kde je vzduch suchý, ač jsou tu obtíže přiřaditi pohyby kyvadla ke stálé kolí-
savé nule. Zato vztah sluneční polodenní vlny jest normálný k obdobě měsíce. Dr.
Schweydar tak získal látku k úvaze varia,ee elastické konstanty kůry zemské místo od
místa ..

Dalším zajímavým přístrojem jest měřidlo kolísání H. T. St e t s o n a v Massachu-
setském technologickém ústavu.

Variace směru svislice k ose zemské jsou sledovány dále interpretací astronomic-
kých měření šířek, provedených na mezinárodních stanicích Cincinnati, Gaithersburg,
Ukiah, Carloforte a Mizusawa, a v nové době též transatlantických délek ÚLo o m i s a
St e t s o n) mezi observatořemi Washington-Greenwich pomocí radiových stanic Anna.polis
a Rugby a dále Washington-Paříž a Paříž-Bordeaux užitím časových signálů. Jest tu
variace 0'88 sek., když měsíc je ve zpětné fázi.

II. Variace tíže. Rušení tíže vlivem měsíce jest řádu 10-7 hodnoty tíže a jest tedy
žádoucno získati přesnost slapového efektu tíže na 10-9 g (g zrychlená tíže). Práce toho
druhu viz Tom a s c h e k - S c haf f e r nic h t, dále výzkumná laboratoř G u I f R e f i-
n ing. Co s gravimetrickými přístroji ke geofysikálnému průzkumu, kde vlastně šetření
slapů jest vedlejším efektem. .

III. Slapy' země a variace šířek. Deformace země, způsobená kolísáním osy v 14-
měsíční periodě Chandlerově, měla by býti vlastně popsána jako slapy země. Deformace
sama způsobuje prodloužení 10 měsíční periody Eulerovy a pro prodloužení periody 4 mě-
síců slouží za míru tuhosti země.

Teoretické studie, založené na zákoně hutnosti za použití poznatků seismologických
o elastické konstantě země, uveřejnil A. P I' e y. Podstatná nesnáz zůstává v přístrojích a
jich obsluze. Skutečná obtíž spočívá v interpretaci členů fysikálních vlastností země jako
celku a členů místních a regionálních zvláštních vlastností kůry zemské.

'(Dokončenl příště . A Suivre).

Odhad hospodářských pozemků.
Ing. Bohumír Ne p e v n ý.

Odhad hospodářské půdy jest odedávna velmi důležitým - ale také velmi ne-
snadným úkolem. Zemědělskou spravovědu zajímá již přes 150 let otázka správného od-
hadu hospodářské půdy za účelem ocenění její hodnoty. Bonitace, to jest stanovení při-
rozené hodnoty a taxace půdy, jsou dva rozdílné úkony, ale jsou úzce spjaty.

Bon i t a c e kryje se prakticky s pojmem úrodnosti půdy v nejširším slova smyslu
a proto přihlíží ke všem přírodním vlivům podmiňujícím tuto úrodnost, tedy na příklad:
k množství srážek, na původ a vznik půdy, propustnost, obsah humusu atd.; přihlíží také
současně ke všem vztahům mezi rostlinou a půdou.

T a x a c e, tedy ocenění hodnoty pddy, jest podmíněna správným zhodnocením
všech jejích vlastností. Není-li bonitac,e správnou, nemůže jí býtI ani taxace. Ovšem
taxace béře v úvahu i jiné vlivy hospodářské, které působí vedle vlastní úrodnosti půdy.
Prakticky řečeno ve stručném příkladě: Hospodářský pozemek má na příklad cenu jako
orná půda 10.000 Kč; ale týž hospodářský pozemek, kdyby byl stavebním místem, může
míti cenu 30.000 Kč a tak podobně.

Bonitace pro hospodářské účely musí především vystihnouti bon i tup r J I' o z e-
n o u; to je produkční schopnost půdy, závislou na přírodních vlivech, tedy na příklad:
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podnebí, složení půdy, hloubce půdy. Dále musí 'vystíhnoutí bo n í t u k u I t u r n í, jako
na příklad: zlepšení pozemku odvodněním čí závlahou, hnojením, hlubokou orbou ako-
nečně musí stanoviti bon i tuh o s pod á ř s k o u, která vyjadřuje na příklad vzdálec
nost pozemku. od hospodářství, příjezdnost k pozemku, vzdálenost či blízkost odbytiště
hospodářských výrobků a podobně.

Při stanovení bon i typ ř i r o z e n é uplatňuje se nejen vrchní vrstva kulturní -
tedy ornice, ale i spodina. Prostě jest nutno posuzovati půdu do takové hloubky, pokud
mají možnost prorůstati kořínky. Bývá to asi do 130-150 cm a platí zásada, čím půda je
hlubší, tím jí možno považovati za lepší, ovšem za předpokladu, že je s dostatek pro-
pustná. Propustnost půdy jest důležitou vlastností hospodářské půdy, ke které nutno vždy
přihlížeti. Podobnou důležitou vlastností je také soudržnost půdy. Oba tyto momenty jsou
závislé ovšem na složení půdy. A toto složení půdy se uplatňuje obsahem a poměrem částic
půdy: jílnatých, prachMých a písku. Těžší půdy obsahují nejvíce jemných částic jílna-
tých, jsou soudržné, ale málo propustné, mívají sklon k zamokření. Velký obsah písku
činí půdu velmi propustnou pro vodu, ale taková půda je vysychavou, trpi často suchem
a mívá malý obsah živin. Naše nejhodnotnější půdy jsou tvořeny hlinami, poměr půdních
částic je u nich nejpříznivější. Obsahují vysoké procento jílnatých částic, ale mají i vysoké
procento částic prachových.

Neméně jest důležitým i obsah humusu v půdě. Čím jest barva ornice tmavší, tím je
humósnější, tím je lepší, poněvadž humus je jakási přirozená zásobárna živin pro rostliny
a kořínky v prvé řadě získávají žíviny právě uvolněné v humusu. Půdy, které i pod
ornicí, tedy v podloží, jsou tmavě zabarveny, nutno považovati za nejlepší. Při bonitaci
nutno posuzovati často i tak zvanou biolog-ickou činnost půdy. V půdách hIínitých, tedy
kyprých, jest činnost bakterií a mikroorg-anismů, uvolňujících živiny z humusu a z míne-
rálních částeček půdy, daleko větší, jsou činnější, říkáme jim teplé na rozdíl od těžkých
jílovitých, málo provzdušených půd studených, kde činnost mikrobielní je minimální.

Dobrým měřítkem posouzení jakosti půdy jest pro bonitéra i původ půdy. Je vždy
nutno zjistiti, zda jde o půdu primérní - prvotnou -, tedy o půdu větráním na místě
vzniklou, anebo zda jde o půdu původu sekundárního - druhotnou -, která mohla býti na-
plavena vodou anebo vznikla v dávných dobách působením větru. Vítr navál naše spra-
šové hlíny, a půdy na ních vzniklé považujeme - a právem - za nejlepší půdy u nás .
.Jsou to tak zvané černozemě. Půdy naplavené považujeme také vždy za lepší než půdy
prvotné. Jsou bohatší živinami. Důležitým je í typ půdy. RozIíšujeme černozemě, hnědo-
země, rendzimy a podzolované půdy. První jsou nejlepšími, poslední vyznačují se vybíle-
nou vrstvou, zpravidla pod ornicí, a nemají mnoho předností. Jsou to půdy živinami
chudé, říká se lidově h I a d n é, a právem. Důležitým je posouzení i obsahu vápna v pů-
dě. Působí na kyprost, obdělávatelnost, urychluje biolog-ické pochody v půdě, ale ovšem,
je-li ho mnoho, škodí. Vznikají lidově tak zvané výpaly nebo výhory. Při posuzování
půdy přihlížíme také k železitosti. Půdy rezavé hodnotíme jako slabší. Velmi slabými
bývají půdy, mající spodiny zbarveny modrošedě. V· tomto případě jde o železité slouče-
niny, které jsou pro rostlinu jedovaté. A jde o půdy neprovzdušněné a zpravidla zamok-
řené. Jejich ohodnocení nebývá valné.

Men š í význam má v půdě i obsah štěrku. Menší procento štěrku v půdách těž-
kých možno považovati za příznivý zjev, poněvadž lze míti za to, že zlepšuje fysikální
stav těchto půd. V ostatních půdách hlinitých a zvláště v lehkých písčitých nutno štěrk
posuzovati nepříznivě a zvláště nepříznivě, když obsah štěrku je vyšší. RozIíšujeme také
velikost; drobný štěrk, kameny, balvany - poslední silně půdu znehodnocují. A posuzu-
jeme štěrk jak v ornici, tak i ve spodině.

Zvláštním případem neúrodných půd jsou u nás hořké půdy anebo solné půdy;
celkem jsou řídkým zjevem.

Velmi častým případem, který podmiňuje cit a důvtip bonitéra, jsou poměry vodní
v půdě. Půdy zamokřené jsou vždy znehodnoceny, a bonitér musí vystihnouti stupeň za-
mokřenosti. Máme pozemky, které bývají zamokřeny jen z jara, a máme pozemky, kde
mokro se drží skoro celý rok; tyto poslední jsou horší. A máme polohy, kde dnes vlivem
posledních suchých let zamokřenost se ztratila, takže jsou majiteli považovány za velmi
dobré. Ale jak tento přechodný stav potrvá dlouho? V úvahu přichází také pozemky,
které trpívají zátopami, což nutno jim také odečísti na hodnotě. Otázka vody v půdě jest
otázkou velmi složitou. Často na vyložených písčitých půdách jsou slušné skIízně, je to
vlivem příznivého stavu spodní vody, která na jíné půdě by byla přímo škodIívá.

Jiným momentem bonitace je poloha pozemku. Rozhodně dáváme přednost pozemku
rovinnému před svahovitým. byť i poslední měl lepší složení půdy. A je velmi zajímavo,
jak svahovitost je posuzována na příklad na naší Rané a na západní Moravě. Na Rané
již mírný svah je kopcem, na západní Moravě i větší svahy jsou oblíbeny. Nemenší úlohu
při svahovitosti hraje poloha ke světovým stranám. ObIíbě se těší svahy jihovýchodní,
jižní, jihozápadní, obávanými jsou severozápadní a severní. A při kombinaci s druhem
půd přicházíme zase na zajímavosti. Na příklad taková vápenitá půda na svahu jižním
pálí, na severním je půdou poměrně dobrou. Nebo těžká jílovitá půda: na jižním svahu je
dosti hodnotná, na severním svahu je jednou z nejobávanějších a tak podobně. Bonitér
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musí uvažovatí í ·zastínění jako nepříznivý vliv na hodnotu pozemku, ať je to lesem či
budovami a uvažovati je vzhledem ke světovým stranám. Jiným rušivým vlivem na hod-
notu pozemku je jeho poloha. Například na kopci je nechráněna, pod kopcem chráněna.
Zase tento moment nutno zhodnotiti. A dále nutno uvažovati: i vliv podnebí, směr větrťí,
oblasti, kde škodí jarní mrazy - bývá to zvláště na dolinách - a prostě je tu ještě celá
řada nejrťíznějších okolností buď příznivých nebo nepříznivých, které nutno vždy pečlivě
uvažovati a prozkoumati, aby bylo možno hodnotiti piř íi r o;lze n o u h o ~ not u p ťíd y
co nejspravedlivěji.

Jak bylo již řečeno, nutno vystihnouti současně i hod not u k u I tu r n í, což ne-
bývá vždy nejlehčím případem. Při posuzování kulturní b9nity nutno přihlížeti k obdělá-
vání půdy (čím prooranější a hlubší ornice, tím i hodnotnější), nutno přihlížeti dále k vy-
hnojenosti pozemku a rozlišovati přesně pťídu dobře obhospodařenou a půdu vymrská-
vanou. Příchází tu v úvahu také stav odvodnění nebo zavodnění. Do nedávna byly časy,
kdy se věřilo, že každý mokrý pozemek byl odvodněním zhodnocen. Dnes je sucho a
proto nutno důkladně uvažovati, do jaké míry zhodnotí se takový občas zamokřený po-
zemek provedením drenáže. Podsušené pozemky a zničené louky nechť jsou výstrahou. Při
posuzování kulturní bonity přihlížíme i k zaplevelenosti pozemku a v určitých případech
ji hodnotíme - vlastně znehodnocujeme - podle druhu a množství plevelu. Uvažuje se
na příklad také napadení řepního pozemku nematody. Kulturní bonitu uvažujeme i při
stanovení vhodnosti pozemku na zahradu či sad, sady samé, vinice a podobně.

A konečně závěrem jest stanoviti i bon i tuh o s pod á ř s k o u. Zde se uplatňuje
na příklad velikost a tvar i počet pozemků při hospodářství. Není jedno a totéž, hospo-
daří-li se na 50 měřicích ve 100 kusech, roztroušených po celém katastru, nepříjezdných,
nepravidelných tvaru - anebo hospodaří-li se na pozemcích scelených, pravidelných, pří-
jezdných po dobrých cestách. Obhospodařování nescelených pozemků je vždy dražší.
Vždy hraje úlohu také vzdálenost pozemku od hospodářského stavení. Uvažujeme i o
blízkosti či vzdálenosti odbytiště hospodářských výrobků, o možnosti pěstování na př.
prumyslových rostlin, ovoce, zelinářství atd. atd. Zase mnoho a mnoho momentů nám
stanoví tuto h o s pod á ř s k o u bon i t u zrovna tak jako bon i tup ř i I' o z e n o u a
bonitu kulturní.

Dnes není jednotného měřítka pro stanovení bonity půdy, poněvadž na půdu lze
nazírati s různých hledisek. Bonitace a třídění můžeme provésti dle složení půdy, dle
možnosti hospodářského využití, bonitování pro scelování pozemků, dle čistého výnosu
(jako poznámku - tot o jest velmi nesprávné a často nespravedlivé) -- všechny jsou jiné
a každý jinak odhadují půdu.

V poslední době dostává se bonitaci půd konečně vědeckého půdoznaleckého pod-
kladu. Odhad půdy v mnohém směru závisel spíše na subjektivním názoru a citu boni-
téra a jeho zkušenosti - dnes lze doplniti odhad i laboratorními rozbory, tedy objektív-
ními hodnotami. Pracuje se i s půdoznaleckými mapami a počíná se uplatňovati zvláště v ci-
zině nový způsob odhadu dle bodových systémů bonitačních. Každá vlastnost půdy jest
ohodnocena určitým počtem bodů: tedy na příklad složení půdy, hloubka, zamokřenost,
svahovitost, výšková poloha atd. - prostě každý moment úrodnosti vyčíslí se určitým
počtem bodů a pak se sečítá. Půda, která získá nejvyšší počet bodu, jest nejlepší, která
získá nejmenší, jest nejslabší. Tento způsob má dosti uspokojivé výsledky, a je naděje,
že postupem doby bude upraven tak, aby byl všestranně použitelným i pro méně zkuše-
ného bonitéra.

Zásah vědecké spolupráce do bonitačních a taxačních metod, zvláště po stránce
půdoznalecké, jest prostě nutný.

Uvažujeme-li dnes růst populace, hlad po půdě, hospodářskou konkurenci, vzrůst
životních potřeb, vidíme, že na půdu jsou a budou kladeny větší a větší požadavky .. Hod-
nota půdy bude stále stoupati a bude tedy vyžadovati daleko přesnějších metod ke svému
spravedlivému ocenění. -

Každý bonit ér musí býti nejen hospodářským znalcem, ale musí býti i půdoznalcem.

Unifikace knihy pozemkové v Československé republice.
Svaz spolků čs. inženýrů zeměměřičských, Spolek čs. zeměměřičů, Spolek inženýrťí

státní měřičské služby, Jednota úředně aut. civ. geometrů, Klub měřičských úředníků hl.
města Prahy a Zájmová skupina zeměměřičských inženýrů při Spolku čs. inženýrů odbor
Praha - probíraly v poradách a na svých schŮZÍch dne 14. listopadu a 18. prosince 1936
otázku unifikace knihovně právních předpisů, jakož i zápisu veřejného statku do knihy
pozemkové a usnesly se na následující

resoluci:
Uvedené odborné korporace žádají, aby vláda v nejbližší době vypracovala a před-

ložila zákonodárným sborum republiky Československé osnovu zákona o u n i f i k a c i
k n i h o vně - p r á v n í c h pře d p i s Ů, při čemž budiž současně řešena otázka z á p i s u
ve ř e j n é h o s t a t k u do knihy pozemkové.
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Za základ unifikačních předpisů buďtež vzaty, - pokud jde o soukromý majetek
pozemkový - zákony a nařízení, platná v čechách, na Moravě a ve Slezsku, pokud jde
o zápis veřejného statku do knih pozemkových, - předpisy o kmenových knihách veřej-
ného statku, platné na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.

Důvody:
Potřeba unifikace všeho zákonodárství v celé republice Československé pociťuje se

stále mocněji. Nehledíc k tomu, že toho vyžaduje autorita státu, aby v něm neplatily zá-
kony státu jiného - zejména m a ď a r s k é h o a p r u s k é h o -, vyžaduje toho nezbytně
potřeba jednotného zákonodárství s hlediska stejných práv a povinností všech občanů
tohoto státu.

Unifikační proces trvá poněkud dlouho, což je na úkor í právní bezpečnosti a jis-
toty ve všech neunifikovaných částech práva. Je sice správná zásada, že unífikační pro-
ces je v první řadě závislý na n o v é m vše ob e c n é m ob č a n s k é m z á k on í k u,
avšak mnohé obory právní nesnesou již dalšího odkladu, jako předpisy všeobecného ob-
čanského zákoníka, jehož povšechná konstrukce prozatím stačí pro náš soukromoprávní
život.

Jiné obory však téměř volají jednak po nové úpravě, jednak po unifikaci, a každý
odklad pouze rozšiřuje zmatek právní.

Mezi ně v první řadě patří nutná úprava a unifikace všech předpisů, týk~jících se
p r á v n í h o o b c hod u n e m o v i t o s t n í h o, pře d p i s ů o k n i h á c h p o zem k o-
v Ý c h v širším smyslu. Tato úprava je velmi nutná a je také třeba odstraniti odporující
nebo nedostatečné předpisy v tomto právním oboru, což je patrno z toho, že bylo třeba
již unifikovati z á k o n o k n i h á c h žel e z nič n í c h a vydati pro celou republiku
velmi důležitý nový z á k o n k a t a str á I n í, jehož blahodárný vliv se jeví velmi
slibně na· Slovensku a Podkarpatské Rusi. V těchto zemích, jak je všeobecně známo, jsou
právní poměry neobyčejně nejasné, což se jeví hlavně v pře d p i sec h o ve den í
knih pozemkových.

Kdežto v t. zv. zemích historických jsou právní poměry knihovní jasně upraveny,
jsou přehledné a dokonalé, takže naše pozemkové knihy jsou pevným základem právního
obchodu nemovitostního, na Slovensku a Podka.rpatské Rusi tápe se v zastaralých před-
pisech a nařízeních uherského ministerstva spravedlnosti z 15. prosince 1852 a zák. čI.
XXIX z r. 1866, které dnešní době naprosto nevyhovují.

Nový zákon katastrální ze dne 16: prosince 1927, Č. 177 Sb. z. a n., ne-
zbytně potřebuje, jako svůj důsledek, n o vou Ú p r a v u k n i h p o zem k o v Ý c h na
Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Není možno, aby nadále trvala na Slovensku a Podkarpatské Rusi právní nejistota,
zaviněná nedostatečnou evidencí pozemkového majetku a práv a povinností, na něm váz-
noucích. ~

Jen příkladem uvádíme, že nedostatečná evidence zaviňuje i dvojí exekuční dražby
týchž nemovitostí, způsobuje dlouholeté a nákladné spory o vlastnictví a těžkopádné ří-
zení pro hypotekární úvěr atd.

Kdyby se přijala zásada, aby se předpisy knihovní - s jistými změnami, prospěš-
nými pro veškeré naše právní poměry nemovitostní -, platné v zemích historických,
převzaly za základ unifikačního zákona. o knihách pozemkových, bvlo by rázem odpomo-
ženo nemožnému mnohde právnímu stavu pozemkových knih na Slovensku a Podkarpat-
ské Rusi.

Je však ještě jedna mezera v pozemkovém právu, která byla. upravena na Slo-
vensku, nikoliv však u nás. Je to nedostatečná evidence veřejného statku a
práva závazků s ním spojených. Pomíiejíce teoretické spory o právní pova.ze veřejného
statku. navrhujeme z důvodu orávní i praktické potřeby, aby ve ř e j n Ý s t a t e k tvo-
řil podstatnou s o u č á s t k n i h y p o zem k o v é a nikoli pouze tabelární seznam parcel
veřejného statku, bez ohledu na jeho přibývání a ubývání a na práva a povinnosti
s ním spojené.

V tom směru za základ unifikace měly by se vzíti předpisy uherské z roku 1892
o kmenových knihách veřejného majetku.

Forma zápisů podle těchto predpisů mohla by se přizpůsobiti obsahu našich knih
pozemkových, převzetím listu podstaty veřejného statku, listu vlastnického - při čemž
by se nedbalo na teoretické spory o tom, zda veřejný statek je ve vlastnictví veřejnoprávné
korporace čili nikoliv - a listu závad. Na listu podstaty (list A) 1. odd. byly by zapsány
podle analogie soukromého majetku nemovitého všechny parcely veřejného statku s úda-
jem jejich způsobu vzdělávání nebo užívání, jakož i stavby na nich jsoucí, pokud jsou
součástí tohoto veřejnoprávního majetku. Výkaz držebnostni, tvořící součást kmenových
knih slovenských, mohl by tvořiti pouze součást této knihy a býti založen do sbírky.

Na listu A II. odd. byla by zapsána aktivní práva (hlavně aktivní služebnosti) ve
řejného majetku na soukromých nemovitostech, na listu C pak povinnosti veřejného
statku - (zejména pasivni služebnosti).
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Tím by se docílilo faktické i právní evidence všeho majetku pozemkového. Dosa-
vadni vedení t. zv. seznamu veřejného majetku je nedostatečný právní i faktický základ to-
hoto druhu nemovitostí a je nevážností k tomuto majetku, jehož cena jde do miliard a
jehož právní zabezpečení po všech stránkách je nezbytně nutné.

Pokud jde o otázku kompetence, je dáno již praxí v obou částech našeho státu, že
k tomuto úkolu mají býti povolány soudy. Jde o práva a povinnosti na veřejném stat-
ku, která jsou analog'ická právum a povinnostem na soukromém majetku pozemkovém.
Mohou o nich tedy nejlépe rozhodovati pouze soudy.

Podávajíce tento návrh i s duvody k úvaze příslušným činitelum, doporučujeme,
aby s uvedenou úpravou a unifikací bylo započato co nejdříve.

V Praze dne 18. prosince 1936.

Svaz Spolků čs. zeměměřičských inženýrů.

Pl'o.f. Dr. Jos. Ryšavý, jednatel. Prof. J. Petřík, předseda.

Zprávy odborné.
Výpočet ploch ze souřadnic počítacím strojem s automatickým tvořením rozdílů. Pod

hořejším nadpisem uveřejňuje podrobně Ing. Vosseler z Basileje ve švýcarské "Zeitschrift
fUr Vermessung'swesen" z 14. června 1936 úsporný znusob výpočtu ploch, který již - a to
ještě podrobněji - byl uveřejněn v Z. V. v roce 1932 v článku Ing'. Ceyna.ra "Nové typy
počítacích stroju". Tohoto zpusobu užívá již oddělení pro nové měření v Opavě při vý-
počtu plošných skupin a přírustku. Dociluje tím nejen časové úspory až 33%, neboť od-
oadá tvoření rozdílu (yn+l- yn-l) a (Xn+l-Xn-l) a jejich součtových kontrol, ale i veliké
výhody, že se počítá přímo s puvodními hodnotami (souřadnicemi), kdežto namáhavé tvo-
ření rozdílu bylo často zdrojem chyb, které výpočet dále zdržovaly.

Ježto oddělení používá počítacího stroje "Marchant", který má desetinný převod
v celé délce počitadla obrátek i příslušnou páčku ±, není třeba odstraňovati ruznost zna-
mének u x či y posunem osy o konstantní hodnotu, jak navrhuje Ing'. Vosseler. To by
zbavovalo nový zpusob jeho největší výhody, t. j. počítání s puvodními hodnotami a
mohlo býti zdrojem chyb. Přetáčení na př. z kladné hodnoty Yn-l na zápornou yn+l se
provede jednoduše přechodem přes O; máme-li nastaviti zápornou Xn. nastaví se prostě
hodnota Xn a při pře čítáni na yn+l se posune páčka na -. Celý výpočet jest úplně me-
chanický a po vhodném předpisu (na př. při sudém počtu vrcholu opakovánim bodu se
souřadnicemi 0, O) a užitím šablonky z tuhého papíru, která odkrývá právě jen hodnoty
potřebné pro počet, jest výpočet zcela pohodlný, rychlejší a méně únavný než zpusob
dosavadní. Bohm.

Odborná pojednání v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické č. 34: Ministr Ing. J. D o stá I e k: O ú1{olech ministerstva veřejných

pracl. Č. 35: Dr. Sem e rád: VI. kongres Mezinárodní unie geodeticko - geofysikálníCh associaci v Edinburku.
Technický obzor Č. 23, r. 1936: Ing. N. Něm č e n k o: Letecké palubnl přlstroje a jejich význam pro

leteckou fotogrametrii
Pozemková reforma Č. 5-6, r. 1936: Ing. K. Leg e r: Ochrana památek a přírodnich krás při J;l0zemkové

reformě. Ing. V. P o lán s k ý: K prováděni pozemkové reformy. Ing. B. P o u r: Rozhledy po ko!oDlsačnl akci
v cizině.

Věstnlk pro vodní hospodářství Č. 10-11, r. 1936: Prof. Ing. Dr. J. Č e r n ý: Praktické pokyny k revisi
vod nich knih. Ing. Dr. A. SI e h II k: Pět let nového melioračniho zákona.

Lesnická práce č. 12. Prof. Dr. Ha š a: Prof. Ing. Gabriel Jirslk šedesátníkem. D a ft h a, S i g m o n d,
We ing ar t I, K o r f: K životnlmu jubileu prof. Ing. G. Jirsika.

O míře a váze Č. 4. Dr. J. N u s s ber g e r: Metronomie (pokrač).
Journal des géom~tres experts et topographes fran~als, čís. 194.(pros.) z 1936.Marguerit: Le beau métier

du cadastreur. Dur a ff o u r d : L'étude sur la iorme á donner dans le cas de remenbrement ... pour rester dans
la tolérance légale afférente á la force probante des plans cadastraux. Raymon D anger: Commentaires sur
le devoir fran~ais de l'éxamen préliminaíre d'octobre 1936. - Le comité permant á Belgrade.

Oeometarskl I Oeodetsld OIasnlk sv. 5/1936: Mezinárodní dny v Bělehradě: Vi d o ik o v í é : Zeměměřícké
problémy u nás; Abakumov: Určen! azímutu zemského předmětu pomoci slunce;Sirks: Magické tady
Toropovovy: Had ž í a bdi č: vývoj pozemkového vlastníctví a zařlzenl tapijské soustavy (pokračováni).

ZemljeměrnoJe Dělo Č. 5, r. 1936: S o p o c k o: Mezínárodní Federace ZeměměřičÍ1; zasedánl Stálého
výboru v Běl~hradě v záři 1936-

Schwelzerlsche Zeltschrlft fDr Vermessungswesen und Kulturtechnlk. Č. 11. Ts c han z: Dle grund·
buchliche Behandlung von UUlerzusammenlegungen insbesondere im Kanton Beru. Č. 12. Z lili y: Les bases
.géodésiques des mensuratíons et de la cartographie dans le Canton de Vaud. - Obsah roč. 1936. F. S.

Zeltschrlft tnr Vermessungswesen. Č. 21. S o k ob: Die Seitenrefraktíon im Temperaturleld von sonnen·
bestrahlten Wllnden (a čís. 22" Kn e i BI: Ruckwllrtseinschneíden nach Koordinaten mít Anwendung der Rechen-
maschine. L Ude ma n n: Untersuchungen Uber die Oenauigkeit der Lagewinkelmessung mit einem k~inen
Nonientheodo.lit. Č. 22. Li n d g r e n: Leuchtgerlit bei Oreiecksmessungen I. Ordnung in Schweden. ~. 23.
Ku ran d t: Ober das zukunftige Reichskataster. S c h r li der: Oedanken zur Abllnderung und Erweiterung
der Umlel(ungsbestlmmungen. F. S.

AlIgemelne Vermessungs.Nachrlchten. Č. 31. Her r m a n n: Kleinpunktberechnung mit der Ooppelma-
~chine Thales-Geo. Br a n d: Beweglichkeit des MeBtrupps - eín Oebot der Wirtschaftlicbkeit. - Plan des
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Vermessungsstudiums an .der Techn. Hochschule Hannover (S semestru). Č. 32. Ma r x: Oas schweizerische
Stadtvermessungswesen. C. 34. S c h u I z: Fernrohre mit Elnstell·Linse. Nit ti n g e r; Kurze Bemerkung zur
Deutunl( der Han,enschen Koordinaten. T ij p f e r; Berechnung des Schnit!punktes zweier durch je 2 Punkte'
gegebener Geraden mit Hilfe der Rechenmaschlne nach Determinanten. C. 35. P i n k w a r t: Oas Bremischc
tlaulandumlegungsgesetz. S Ia W I k: Karle und RaumbiId. F. S.

Oeodezlst Č. 10, r. 1936: Stachanovské výroči; Pro t č ev: Výsledky stachanovského roku v ústavě
Aerogeopribor; B a I a n d in: Prvý stachanovský rok v podniku Gosgeosjomka; K r a s o v s k i j: Přehled a vý-
sledky současných stupňových měřeni (pokračováni); J u r k jev i č: Nápinánl pásem a drátu v geodetických
měřeních (dokončeni článku z č. S-1934); Č e b o I are v: Geodesie na mezinárodním foru; L i z u n o v: Určen!
výstředro.ti alhidady a limbu.

Žemetvarka Ir melloraclja: J. Ba g d o n a s: Katastr v Lotyšsku. V. Van éle n is : Fotoamatéři a cizinecká
propaganda, St"novv Jed"olY i(eometru a kultur"!ch technikit v Litvě. '

Tljdschrlft voor kadaster en landmeetkunde č. 6, r. 1936: Zpráva o prvnlm sjezdu holandského země·
měřičského svazu. - Návrh scelovaciho zákona. F. Ha r k ing: Tabulka pro výpočet plochy kruhové úseče
z dané tet 'vy a vÝšky oblouku.

Maanmlttaus Č. 3, r. 1936: V. K. No po n e n: Právn! zásady při parcelacich. - R. A, H i r v o n e n :
Transformace Gauss - Krngerových souřadnic z jednoho pruhu k sousednimu,

V,'l/šlé knihy.
K. P a v lit: Odhady držebnostl v městech a na venkově. Nákladem firmy F. Strnadel a spol. Praha.

Stran 400, ceua Kč 80'-. Hru š k a: Nové dkoly v soudobém urbanlsmu. Nákladem České matice techn. v Praze.
Stran 6', cena Kč2S' ,

Ing. H I a v s a: Organisace katastr. měl'. Služby. Zvláštn! otisk z Věst. min. fin. č. S-9, r. 1936.
['r. Adolt M n n z ing e f' Dle Flurberelnlgung ln Sllddeutschland Berlin 1936.
S per ber: ~tan,d und Entwlcklung der wlrtschaftlichen Umlegung der Orundstllcke ln Rhelnprovlnz,

P. Parey, Berlin 1936.
J. H. J o n a s: O významu hypotekárnlho dvěru v katastrál. administrativě. Zvl. otisk z Tijdschrift

voor kadaster en landmeetkunde.
H.R o u s s I I h e: a Photogrammétrle et ses apllcatlons générales. Tome L (stran 230) cena 55 fr. Tome

Il. (stran 2~7) cena 55 fr Léon Eyr"lles, édlleur. PAris,
H. R o u s s I I h e: Emplol de la Photographle aérlenne aux levers topographiques II grande échelle.

(Stran 475 s atlasem), cena 200 fr. Léon Eyrolles. ed,teur, Paris.
H. R o u s s i I h e: Notlons sur le calcul des probabllltés, théorie des errcurs méthode dc compensation.

(Stran IRO) cena 22 fr Léon Eyrollcs, éditeur, P"flS.
Com m a n d a n t G c n d r e: Cours de photogrammétrle. (Stan 220) cena 20 fr. Léon Eyrollcs, éditeur

Paris.
I. E. Pa y n t c r: Practlcal geometry for Bullders And Archltects. Str. 421.Cena 15 šil. London Chapman

&Hall Ltd.
W i I fr I d L. Ev e r s h e d. Quantlty Surveylng fflr Bullders. Str. 298. Cena 10s. 6 d. London Chapman &

Hall Ltd. ~

Zákony, nařízení a měřické normy.
Zkouška oprávněného zeměměřiče pro Slovensko a Podl<arpatskou Rus ne-

osvobozuje od autorisačnf zkoušky civilně geometrovské. Nejvyšší správní soud v Pra:r;e
rozhodl, že ůchazeč o oprávnění civilního zeměměřiče v zemi Ceské a Moravskoslezské není
osvobozen od !zkoušky podle § 12. min. nař. č. 77/1913 ř. z. již proto, že mu bylo uděleno
oprávnění zeměměřiče v zemi Slovenské a Podkarpatské na základě vI. nař. Č. 148/1922 Sb. (13..
října 1936, č. 24.309/34.)

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů konané dne 7. listopadu 1936.

Schůze zahájena čtením a schválením zápisu o výborové schůzi ze dne 16. června t. r.
Předseda předčítá odpověď administrátora na dotazy výboru z minulé schůze.

Dr. Fiker připomíná, že administraci nedostává se někblik čisel časopisu a doporučuje
proto, aby od nově hlásících se členů pro tento rok nebyl vybírán příspěvek na Z. Věst-
ník a doporučuje zvýšiti náklad nového ročníku. Předseda Spolku posluchačů L; Toth
připomíná, že spolku vybývá několik čísel a nabízí je admínistraci. Rovněž žádá, aby
administrace expedova1a přímo časopis na adresu předplatitelů ze Spolku posluchačů.
Usneseno příštím rokem expedovatí Věstník dle seznamu předplatitelů, jež Spolek poslu-
chačů dodá.
, V záležitosti knihovníka pro knihovnu v Bmě nedostal předseda ještě odpověď a.
Dr. Fiker pověřen záležitost s Dr. Růžičkou projednati.

Předseda sděluje, že napsal a v Zem. Věstníku již vyšla odpověď na článek Ing.
Zavadila ve Věstníku pro vodní hospodářství. Prof. Petřík, prof. Dr. Fiala a Ing. Kural
doporučují dále již nepolemisovat. Výbor usnesl se odložiti eventuelně další odpověď na.
dobu vhodnější.

Ing. Payer podává pak zprávu pokladní. Dle ní činí jmění Kč 5000·-, dlužné pří-
spěvky Kč 6812·-. Pokladník navrhuje, upustiti od soudního vymáhání dlužných pří-
spěvků a neplatícího člena škrtnouti. Pro příště usneseno členy dluhující příspěvek za
1 rok vybídnouti v lednu advokátem k zaplacení ·do konce března, jinak zastaviti ihned
expedování Věstníku. Za nové členy se hlásí a přijati byli: por. Ing. Dostálek, por. Ing.
Karel Hrubec a Ing. Julius Gýra. Zpráva pokladní byla schválena.

Výbor postoupil dopis úř. aut. civ. geometra L. Bittsánského ze Žiliny Spolku po-
sluchačů zeměměř. inženýrství. Ježto jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda.
schůzi.
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Z Jednoty čsl. úř. autor. civilních geometrů v Praze. Schůze· pracovního výboru
konané dne 5. prosince 1936 zúčastnilo se 9 členů, 7 členů nepřítomnost omluvílo. Schůzi
zahájjl kol. předseda Ing. Fiirst a referoval o komorních záležitostech, zvláště o připra-
vované novele k zákonu o Inženýrské komoře. Nato přikročeno k projednávání záleži-
tostí dle pořadu jednatele. K doplněni dvou stížností usneseno požádati příslušné úřady o
zaslání spisů k nahlédnutí a úřední osvědčení různých okolností a pak žádati za zahájení
č~stného řízeni. Usneseno připojiti se k rozhodnutí se kol. Spolku čs. inženýrů státní mě-
řlčské služby o vyslání deputace na ministerstvo školství v záležitosti reformy studia
zeměměřičského inženýrství. Jako zástupcové naší Jednoty pověřeni kolegové Ing. Kural
a Ing. Petrák.

Kolegové se upozorňují, aby soudní komise účtovali dle všeobecného (časového)
sazebníku, jelikož nedají se účtovati vzhledem k jejich důležitosti dle sazebníku' za ostatní
práce běžné.

O schůzích sdružení civilních geometrů v Bmě, Plzni a Praze, konaných k obhájení
zájmů stavovských a hospodářských podali zprávu kolegové Ing. Faltus, Ing. Štěch, Ing.
Vlk a Ing. Svátek. Po přednesené zprávě pokladní kol. Ing. Kuralem, stanovena příští
schůze na den 9. ledna 1937. Ret. Ing. Vlk.

Úso Fotogrametrická společnost konala dne 15. prosince 1936 členskou schůzi v míst-
nostech SIA. v Praze 1., na které přednášel Ing. Josef K 1o b o u č e k: "O současném
stavu fotogrametrie ve Švýcarsku a ve Francii."

Přednášející podal zprávu o své studijní cestě, kterou podnikl do švýcarska a
Francie jako stipendista Denisova fondu. Pojednal o nových směrech v konstrukci pří-
strojů vyhodnocovacích (nový autograf Wildův model A 5, nový stereotopograf Poivillier-
sův, švýcarské, německé a francouzské komory se širokým zorným úhlem). Zmínil se o no-
vinkách v geodesii a astronomii (nové teodolity Wildovy, hranolový astroláb SOM).

Přednáška byla velmi četně navštívena, a to nejen členy fotogrametrické společ-
ností, ale také zástupci úřadů vojenských (MNO., VZÚ. a VTÚ.), jakož i mnoha přísluš-
níky z řad našich zeměměřičů. Přednáška bude uveřejněna.
. Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 10. prosince 1936.

Schůze konala se za předsednictví Ing. Krčmáře. Zápis o poslední výborové schůzi schvá-
len. Předseda oznamuje, že redakce navrhla prozatímním knihovníkem Dr. Fikera. Návrh
redakce schválen.

Pokladník Ing. Payer sděluje ve své zprávě, že jmění spolkové je Kč 5112'70 a
dlužné příspěvky Kč 6262'50. Dvacet členů, dluhujících přes 150 Kč, předává pokladník
právnímu zástupci k vymáháni. Za nové členy se hlásí a přijati byli: Ing. Jar. T ů m a,
Ing. František C ach, Ing. Vladislav P I' c hal, Ing. V. H o I í n a Ing. Josef K u b í n.
Výbor se usnesl zaslati Spolku inž. státní měřičské služby vyúčtování za běžný rok 1936.
Usneseno dále, aby pokladník podával redakci čtvrtletní rozpočet, podle něhož by se re-
dakce řídila. Jako členský průkaz navrhuje pokladník zavedení šekového lístku s· připo-
jeným průkazem členství. Ušetří se tím poštovné za rozesíláni legitimaci. Návrh přijat.

Výbor se usnesl, že požádá - vzhledem na finančni stav pokladny -, aby Spolek
inž. st. měř. služby platil předem zálohu na odebraný časopis.

Výbor béře na vědomi zprávu redakční rady. Návrh na zakoupení psacího stroje'
odsunut na dobu finančně příhodnějši. Výbor vzal na vědomí sděleni jmen nově zvole-
ných funkcionářů Spolku posluchaču zeměměřičského inženýrství.

Předseda pak předčítá dopis Spolku inženýrů st. měř. služby, v němž se sděluje, že
zásadně souhlasí s akcí profesorského sboru vysoké školy speciálních nauk a vyšle na
ministerstvo školství a nár. osvěty deputaci, aby se informovala o dnešním stavu jed-
nání v záležitosti reformy zeměměř. studia. Spolek čs. zeměměřičů je zván, aby se svými
zástupci zúčastnil deputace. Výbor delegoval předsedu Ing. Krčmáře a Ing. Kurala.

Poněvadž jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda schůzi.
Zpráva o výborové schůzi Úso Foto~rametrické společnosti, konané dne 28. listopadu

19116.Po schválení zápisu o poslední výborové schůzi předseda prof. J. Petřík předčítá
došlé dopisy a odpovědi. Potom referuje o rozsahu, významu a rozmanitém upotřebení
fotogrametrie v technickém životě a žádá, aby členové působili ve svém okolí na roz-
šíření počtu členstva, neboť užití fotogrametrie je rozmanité.

Pozemní fotogrametrie je dnes rozšířena v archtektuře a j představována dvěma
• směry. jednak směrem pruským průsekovým - zřízeným Maydenbauerem - a jednak
stereofotogrametrickým, který je rozšířen ve Francii, !talii, Španělsku a Anglii, ač archi-
tekti dávají přednost přímému měřeni. Kromě toho je pozemní fotogrametrie užívána v zoo-
technice, v hydrodynamice, pro studia glaciální a lavinová, v balistice a v kriminalistice,
pro kteréžto práce sestrojíla firma Wild a firma Zeiss zvlášť upravené komory. V astro-
nomii pokoušel se Ritter fotogrametrickou cestou vyšetřovati vrstevniclj na měsíci pří-
strojem o velké fokální vzdálenosti. Firma Zeiss sestrojila podle návrhu Dr. Kulky pří-
stroj pro vyšetřování změny budov a Dr. Lll,cmll,nn studuje stereofotogrametricky rozpad
atomů. Prof. Hll,sselwander v Německu užívá fotogrametrie v medicině, zvláště t. zv. ste-
reoradiogrametrie. Této se v poslední době užívá v zubním lékařstvi.
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V letecké fotogrametrii řeší se dnes volba racionální fokální vzdáleností s ohledem
na rychlost a výšku letu, a dochází se k fokální vzdálenosti 16 cm pro formát llX12 cm.
Kromě toho studuje se užití malých formátů v letecké fotogrametrii pro výšku 1000 m
až 4000 m pro měřítko 1: 5000 až 1: 25.000. Ve Francii provádějí se letecké práce foto-
grametrické pro scelování pozemků v Ardennách pro měř. 1: 1000 až 1: 2000. Restituce
se provádí podle Roussilhea neb podle Ferbera. Italie koná práce pro měření katastrální
v měř. 1 : 2000 s vrstevnic,emi po 2 metrech s přístroji Nistrího a Santoniho. V Belgii ko-
nají se pokusy letecké fotogrametrie pro práce veřejné pro měřítko 1: 500 až 1: 2500.
Poidebard zjistil z leteckých fotogrametrických snímků průběh limes římské říše v Syrii
mezi Džebel až Horan a v údolí řeky Tigridu, čímž přispěl k badání geografie histo-
rické. Pro studium oblaků a jejich tvaru sestrojila firma Ascania v Berlíně kinemato-
grafický stereoskopický přístroj, jehož každá komora je umístěna na jednom konci křídel
avionu a tak dána základna.

Jak zřejmo, je fotogrametríe ve všech oborech vědecké práce aspoň pokusmo uží-

Pro kongres v Římě v r. 1938 byl pro Československo přidělen vicepresident pro
V. komisi (různé aplikace fotog'rametrie) a výbor delegoval prof. Dr. Semeráda. Pak zvo-
leni národní korespondenti pro jednotlivé komise, a to pro I. komisi Ing. Srba, prof. Dr.
Tichý, pro II. komisi Dr. Peterka a kpt. Hess, pro III. komisi Dr. Potužák a Ing. Něm-
čenko, pro IV. komisi Dr. Peterka a kpt. Hess, pro V. komisi prof. Dr. Semerád" Dr. Fi-
ker a Dr. Peterka, pro VI. komísi Dr. Fiker, pro VII. komisi Dr. Kolomazník, Dr. Chytrý
a pro VIII. komisi prof. Dr. Ryšavý a Ing. Klobouček.

Raport international připraví prof. Dl'. Semerád a Dl'. Peterka, a usneseno jej vy-
tisknouti.

Prof. Semerád navrhuje vydávání fotogrametrické hlídky v nějakém časopise a na-
vrhuje spolupráci s fotografickými společnostmi. Prof. Petřík připomíná, že články o foto-
grametrii lze otiskovati v Zeměměř. Věstníku a členům Fotogrametrické společnosti zasí-
lati separáty výtisků.

Ve slovníkové komisi, jejímiž členy byli Dr. Peterka a Dl'. Fiker, byl Dr. Fiker,
jenž přesídlil do Brna, nahrazen Ing. Kloboučkem.

Jednatel byl zmocněn vyjednati vhodný termín pro valnou schůzi, která se bude
konat v I. polovině března a na níž Dr. Peterka probéře aktuální problémy ve fotogra-
metrii.

Ježto jiných volných návrhů nebylo, skončil předseda schůzi.

Různé.
Státní hranice Československa s Německem a Polskem byly upraveny v únoru

1934. Podle smlouvy, která byla uzavřena už r. 1930, postoupila naše republika Německu 108 ha
svého území a dostala za ně stejně velkou část pruského území. Osada PelMimovy (Mll.hrisch
Pilgersdorf) v krnovském okrese měla domy jednak na německém,' jednak na československém
území. Německo tam dostalo 84110 pudy a postoupilo 36 ha. Československé statky, které dosud
ležely mezi německými domy v Pelhřimovech, staly se částí německé říše. \oeskoslovensko dostalo
42 ha pruského území v okolí osad Bělovsi, Malého Poříčí, České Čermné a Dobrošova v náchod-
ském okrese a 15 ha v okrese broumovském. Státní příslušnost obyvatelu vyměněného území se
nezměnila. Úprava hranic byla provedena podle skutečných toků řek a tím byly odstraněny po-
hraniční potíže, trvající už od doby Marie Terezie.

Podobná úprava se chystá i na bavorských hranicích.
Denním tiskem prošla zpráva, že se jedná o regulací mnohých míst na řece Olze a Petruvce

(celkem asi 4.540 m); tím by se pozměnil i průběh státních hranic v oněch úsecích.
InQ. Jelínek Ed.

Počet posluchačů na vysokých školách technických. Podle zprávy Ing. Dra J. Vrby
otištěné ve Zprávách veř. služby techn. č. 33. r. 1936, je zapsáno letos na:

z toho na zeměměř. inženýrství
. . . . . . . 405 posluchačů1. čes. vys. učení techn. v Praze posluchačů 3792}

2. čes. vys. škole techn. v Brně " 933 .
3. něm. vys. škole techn. v Praze 1096
4. něm. vys. škole techn. v Brně 871 .

Osobní.
První žena inženýrka zeměměfičství doktorem věd technických. Dne 16. pro-

since 1936 promována byla na doktora věd technických Ing. Věra Patková ze Zábřeha na Mor.
na základě disertační práce z astronomie. Je to první českost. inženýrka zeměměř., která dosáhla
doktorátu věd technických. Srdečně gratulnjeme.
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