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ZEMEMERICSKY 9
VĚSTNÍK 1930
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘiČŮ

••••••••• XVIII. ROČNíK - V BRNĚ 1. LISTOPADU 1930

Třetí mezinárodní kongres fotogrametrický v Curychu 1930.
Mezinárodní fotogrametrická společnost, v níž sdruženo je 15 evropských a 3 mimo-

evropské národní společnosti, uspořádala svůj třetí kongres ve dnech 5. až 10. září 1930
v Curychu. Kongres měl v každém směru úspěch a lví podíl na tom nutno připsati jednak
velkému rozmachu ve fotogrametrickém tvoření a dále vedoucím členům švýcarské společ-
nosti fotogrametrické, která s předsedou svým prof. Baeschlinem a sekretářem Dr. Zelle-
rem připravila průběh sjezdu snad ještě dokonaleji než tomu bylo v Berlíně r. 1926. Švý-
carští kolegové získali si pro sjezd účinnou podporu vládních kruhů, pozoruhodnou ochotu
výrobců k výstavě přístrojů fotogrametrických a. geodetických, nad očekávání velké obe-
slání výstavy hodnotnými plány, mapami a fotoplány, velmi četnou účast odborníků za-
hraniční('h i domácích, kteří nezřídka v průvodu dam objevovali se na sjezdových jed-
náních a. Dodnicích.

Z IDiiIíoevropských států byly tu zastoupeny: Argentina, Brasilie, Chile, Čína, Indie,
Japonsko, Kolumbie, Mexiko, Peru, Jižní Afrika a Spojené státy severoamerické. Slovanské
státy kromě Bulharska byly zastoupeny všechny. Z toho: Polsko třinácti, Rusko třemi Srb-
sko jedním a Československo čtrnácti účastníky (prof. Fiala, Ing. Fiker, Dr. Chytrý, fit Ko-
lář v Modřanech, prof. Loschner, Ing. Onderscheka, Dr. Peterka jako zástupce min. financí,
prof. Petřík, Ing. Růžička. prof. Ryšavý, škpt. Sousedík, Ing. Srba jako zástupce min. veř.
prací, prof. Tichý a Ing. Tomza). Celková účast byla větší než udává tištěný seznam při-
hlášených cifrou 260 osob z různých povolání, ponejvíce profesorů. přednostů státních úřadů
a delegátů států, dále soukromých inženýrů a zeměměřičů, vojenských topografů, to vár-
níků a lékařů. Nejvíc sešlo se říšských Němců. Švýcarů a Francouzů.
- Sjezdová jednání zahájena byla 5. záři schůzí předsednictva národních společností

(z ČSR. prof. Petřík a Ing. Srba), kde probrány návrhy na reformu stanov mezinárodní
'společnosti a stanoveni předsedové sjezdových komisí pracovních.

Nato zahájena byla v Ý s t a v a. Stručně prozatím *) poznamenáváme, že výstava
jak do rozměrnosti, tak co do kvality a novostí předstihla berlínskou výstavu připoje-
nou na II. mezinárodní fotogrametrický kongres. Rozsáhlé sály a halla vzorné a prostorné
curyšské polytechniky byly nabity přístroji, plány a mapami fotogrametrickými, aparáty
pro praxi geodetickou a grafickými pracemi úřadů a privátních zeměměřičů. Vystavovala
řada známějších jemnomechanických firem evropských - v popředí ovšem říšskoněmecké
-, hodně švýcarské a francouzské. Byly tu k prohlédnutí a studiu nové i starší typy foto-
grametrických přístrojů, tak na př. stereotopograf PoivilIiersův, stereoautograf Kernův,
restitutor Ferberův, aerokartograf, aerosimplex a jiné automatické aparáty pro kartogra-
fickou praxi a fotokomory. nevyjímaje různé jiné geodetické potřeby a výrobky. Výstava
švýcarská předvedla návštěvníku nejen bohatý materiál fotogrametrický, ale četné švýcar-
ské plány knihovní, scelovací a kulturně-inženýrské v takové dokonalosti a detailech, že
čs. zeměměřič cítil se u srovnání s výkony kolegů malého Švýcarska při nejmenším roz-
pačitý. Je beze sporu, že Švýcarsko vedou v zeměměřičské činnosti osoby sic mladší, ale
průbojné, plné invence a iniciativy, pružné v provádění žádoucích reforem. agilní a cíle-
vědomé. Jim přidělení kolegové úřední a civilní mají smysl pro h o s P o dá I' n o s t měřic-
kých úkonů; mnozí jsou vynálezci geodetických přístrojů (Bosshardt. Werfeli aj.), vespo-
lek všichni pokrokoví v odborné činnosti a v modernisaci metod. Můžeme z nich míti
radost a bráti je za vzor všichni, ať úřadujeme v centrále, či v kat. měř. úřadech a v ci-
vilní praxi.

O vystavených předmětech vydán byl tištěný katalog v jazyku německém a fran-
couzském zvlášť; uváděl je jednotlivě na 76 stranách a třídil na předměty fotogrametrické
a zeměměřičské. Vystavovalo 17 států, ze slovanských Polsko, Rusko, Jugoslavie a Česko-
slovensko. Naše exposice týkala se jen fotogrametrie. Byla malého rozsahu a vystavený
materiál nebyl nadprůměrný. Po vědecké stránce nepřinášel novostí, krom reprodukce pře-

*) Z. V. otiskne později obsažný referát o výstavě z péra Ing. Fikera, asistenta
ústavu praktické geometrie v Praze.
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tvořovacího aparátu Mahrova, který konstrullje fa Kolář z Modřan u Prahy. Tato firma.
též vystavovala automatickou leteckou fotokomoru a periskopický přístroj pro snímky
panoramatické. Práce letecko-fotogrametrické byly velmi slabě zastoupeny; ani fotoplán
Kníniček nevynikal. Pozemní stereoplány, na jejichž vyhotovení -byli hlavně účastni Dr.
Peterka a fa Ing. Duchoslava, v měř. po většině 1:1000, jsou výrobky kvalitními, odpoví-
dajícími .9všem dosavadním praktickým vymoženostem stereofotogrametrie; ukázky prof.
Loschnera z praxe jednosnímkové nesou svůj punc výkonu detailního jen pro málo spe-
cielních případů z činnosti měřické. - Posuzován zcela střízlivě, čs. oddíl nemohl zvlášť
připoutati cizí interesenty, a někteří čeští návštěvníci zde jasně poznali, jak malým
pokrokem v oboru - fotogrametrickém se mužeme vykázat a jaká je to chyba, že nedošlo
se u nás před lety již -k větší podpoře těchto prací, zvlášť co se leteckého snímkoc
měření týče.

Projíti důkladně celou výstavou mohl snad jen ten, kdo přidal si nějaký den po kon-
g-resu fotogrametrickém. Věnoval-li se výstavě. kde tovární inženýři ochotně vysvětlovali,
byl zkrácen v jiném směru, nemoha se zúčastniti cenných přednášek a jednání komisí,
které pracovaly velmi pilně -i v neděli, aby pokusily se program jim daný splniti.

Z přednášek, které následovaly po zahajovacích proslovech rektora polytechniky
curyšské N i g-l i h o, předsedy mezinár. spol. fotogrametrické prof. E g g e r t a z Berlína,
referátech přednesených zástupci jednotlivých států (za ÚSR. podal jej prof. Dr. R y š a v ý)
a po ustavení pracovních komisí, jichž bylo čtrnáct, třeba uvésti dvě -pozoruhodné konfe-
_nmce, konané v plénu kongresu: Prof. Fin st e r w a I der a "Die Auswertung der weit-
winkligen Luftaufnahme" a Ing. W i I d a "Dle Optik in der Photogrammetrie". Oba uve-
dení pracovníci - Finsterwalder teoretik, Wild konstruktér - obdrželi při sjezdu hodnost
čestných doktorů techn. věd curyšské polytechniky.

Jednání s ie z d o v Ý c h k o m i s í a pod k o m i s í utvořených dle programu pře-
dem stanoveného bylo vedle výstavy těžištěm kongresu. Řídili je předsedové národních spo-
lečností a jednotliví účastníci byli přiděleni dle přání do příslušných komisí jako zástup-
cové národní společnosti s právem hlasovacím.

V komisi "P o zem ní st e r e o f o t o g r a m e t r i e" referovali: Ing. Fin st e r-
w a I der o průběhu fotogrametrického měření při expedici do Pamiru, měř. rada S c h o-
ber o použití této metody v Rakousku při lanových drahách, pro plány měř. 1: 1000 až
1: 2000, pro získání základů pro agrárně-technické účely (1: 4000-1: 5000), pro topogra-
fické práce 1: 12.500-1: 25.000 a pro vědecká zkoumání. V komisi druhé (a e r o g r a fi e)
podal v. Ode n c ran t s své nové detailní zkušenosti o fotodeskách, filtrech, exposici,
rozdělení světla při fotorestituci na promítací desce, vyvolávání, fixaci a p. Po něm refe-
roval Dr. L a c m a n n o fotorestitutoru pro tvárlivý terén a Ing. Han k o o výsledku,
dosaženém při využití leteckých snímků v Uhrách. Po zprávě Ing. G r u b e n m a n n a o
švýcarské topografii přijato usnesení, aby byla utvořena mezinár. komise, která by ustálila
názvosloví a opatřila překlady termínu do ruznýc)l řečí. Třetí komise zabývala se p o d-
m í n k a m i st e r e o s k o pic k é h o v i děli í, novostmi na autografech, postavením
základny, hranicemi chyb, dosažitelnosti kvalitních výsledků snímkoměřických úkonů,
vztahem mezi ohniskovou vzdáleností komory a měřítkem plánu a j. Došla též názoru,
že lépe jest při stereofotogrametrii letecké užívati místo fotokomor pro jednotI. snímky
fotokomory vícesnímkové (združené), voliti řádný překryt snímků k vůli orientaci styč-
ných partií.

~ O a e rot r ia n g u I a c i jednala komise čtvrtá, vyslechnuvši předem případné refe-
ráty: prof. B uch h o I t z e, Ing. A s c h e n b r e n Iie r a, prof. W e i gel a a dále K o p p-
m a i r a o orientaci snímků mezi sebou a k tížnici pomocí stereografické projekce. Komise
se usnesla, by k přištímu kongresu konány ve všech zemích studia o výsledku aerotrian-
gulace a uvedeny ve vztah k triangulaci pozemní, aby byl získán řádný obraz o chybách.
V druhé řadě se žádá, by podobné výsledky opatřeny z krajů necivilisovaných, kde je
však možná dobrá identifikace bodů snímkových v terénu.

Za předsednictví prof. H u s e I wan der a projednávala komise pátá otázky, týka-
jící se r o e nt gen o f o t o g r a m e t r i e a pak usnesla se na výzvě, by tomuto odvětví
věnována větší pozornost.

Podkomise 6 a diskutovala po zprávě arch. U nt e h o a prof. Fe y e r a o užití fo t 0-
gram e t r i e v ar c hit ek t u ř e a i n ž e ný r s tví a vyslovila přání, by každý stát zří-
dil si archiv měřických fotografií z architektonických a archeologických památek. Pod-
komíse 6b obírala se výsledky fotogrametrických prací v ba I I i s t i c e a zjistila, že nelze
snímkoměření užít pro stanovení počáteční rychlosti střel. Chybí dosud zkušenost s měřec
ním stereofotogrametrickým. V komisi podal kpt. W e e n několik poznámek orně ř e n f
II). rač e n a polární záře prostými přístroji.
_ H.Qs pod a r n o st fotegrametrie velmi živě sledována byla v komisi sedmé, kde-
vedle zdařilé zprávy Ing. S I a w i k a promluvili: Vor o s s, Se i de I, W ode r a a prof.
Dr. Ti c h ý, který podal stručný výtah z tištěné40 svého pojednání v Archivu f. Ph oto-
grammetrie 1930 o vhodnosti trigonometrické nivelace ze středu pro účely fotog-rametrické.
Diskuse ohospodárnostifotogrametrických metod byla rušná a mnohostranná, ale mate-
riál -dosud nestačí, aby mohl býti pronešen definitivní úsudek pro jednotHvé metody, mě,
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řítka a druh prací. Proto se komise usnesla pověřiti úředníky Zollyho, Hanko a Seidla,
dále Woderu, Moreaua a Slawika od privátních firem sebráním dat o hospodárnosti pro
příští kongres co možno ze všech států, kde fotogrametrie je pěstována.

O i n str u m e n tec h, o pti c e a nor m a I i s a c i (formulářích a pod.) jednala ko-
mise osmá a uzavřela svá sezení projevem, by normalisace byla více prováděna. Další
komise zabývala se požadavky na fo t ode s k y a f i I my. Předneseny k tomu se vzta-
hujicí zprávy v. Ode n c r a t sem, Dr. S c h m i e s c h e k e m a Dr. Ta p pen e m.

Otázka v zd ě lán í v o bor u fo t o g r a m e t r i c k é m (podkomise 10 a) a prů-
pravy· ke zdárnému pro vád ě ním ě ř i c k Ý c h let ů (podkomise 10 b) připoutala kon-
gresisty a se zájmem vyslechnut referát Dr. L a c m a n n a o vybavení techniky berlín-
ské pO'Y)ůckami snímkoměřickými a o obsahu přednášek. Je přesvědčen, že pro výcvik
musí škola disponovat minimálně fototeodolitem. stereokomparátorem, fotorestitučním pří-
strojem a dvojitým projektorem a krom toho posluchačům dána možnost prakticky se
školit v kursech prázdninových. Živá debata je uzavřena usnesením, by aspoň dvě hodiny
týdně v jednom semestru (krom cvičení) bylv věnovány přednáškám pro vysokoškolské
techniky, při čemž brán zřetel na hlubší pro brání oněch metod fotogrametrických, které
mohou v dotyčném státě býti užity.

Podkomise 10 b vyslovila ppžadavek, by letecký personál měl měřickotechnickou
průpravu, aby se obeznal jak v laboratorních pracech fotografických, tak ve fotorestituci,
leteckém i pozemním snímání a kreslení plánů. Dvě léta mají býti věnována obecnému,
dvě speciálnímu vzdělání, a prázdnin užito ku praxi u fcirem privátních.

Podkomise 11 a a 11 b, které předsedal prof. Ing. Pe tří k, se spojily a probíraly
otázky zařízení a typů měř. letadel a zpi'lsob létání. Komise zvolila z jednotlivých zemí
referenty pro studium daných problémů, aby tito pro příští kongres sesbírali příslušný
materiál a jej připravili k projednání.

Nelze upříti, že členění na tolik komisí znesnadňovalo jednotlivcům sledovati veškerá
jejich jednání. Látka však shledána tak rozsáhlou, že nenalezen jiný způsob řešení. Komise
fung-ovaly velmi dobře a zpracovaly mnohou z daných otázek. Nedořešené záležitosti bylo
nutno předati ke studiu referentům a tím zajištěno příštímu kongresu, že získá materiál
zhuštěný a uspořádaný.

Po ukončení komisionelních jednání 'odbývána v úterý 8. září valná hromada, která
přiiala návrh stanov mezinár. spol. fotogrametrické, jak jej delegáti národních skupin na-
vrhli. Zde též usneseno. že pří š t í k o n g r e s bud e k o n á n v Pař í ž i v r o c e 1934,
kdy tam bude uspořádána aviatická výstava (pozvání vlády maďarské a španělské k od-
bývá.ní kong-resu v Budapešti a Madridu nemohlo býti již pak vyhověno). Valná hromada
schválila přání komisí - pokud tato byla podána - kromě usnesení podkomise 10 b z toho
důvodu. že požadavky její jsou těžko proveditelné a v podstatě odvislé od dobré vůle
činitelů, které spolek nemůže nijak zavazovat.

Pro další období zvoleno předsednictvo z francouzské společnosti. a to: gen.
Per r i e r předsedou, Ing. R ou s si I h e sekretářem, Ing-. Labussier pokladníkem. všichni
z Paříže. členy výboru: v. Langendorf, prof. Baeschlin, Dr. Torroja, Dr. Buchholz.

Odstupující president prof. Eggert vzdal dík předsedům komisí a švýcarským kole-
gům za zdařilý průběh sjezdu a předal vedení spolku gen. Perrierovi, který ocenil zvlášť
činnost svého předchůdce a sekretáře Koernera, věnovanou rozmachu mezinár. spol. a
vědě fotogrametrické.

Dle ·programu uspořádány byly dvě odborné celodenní exkurse: v Heerbrucku pro-
hlédli účastníci výrobug-eodetických strojů fy WiId a v Bernu práce stát. topografického
ústavu. Obě exkurse byly četně navštíveny a poskytly kongresistům bohatý materiál
k prohlížení a ocenění švýcarského zeměměřického průkopnictví.

Účastníci kongresu, pokud se zájmem sledovali sjezdová jednání a prohlíželi vý-
stavu, věru potřebovali osvěžení, které jim a dámám švýcarští kolegové, vláda a město
Curych připravili vybraným pohostinstvím na nočním výletu po jezeře curyšském, pro-
jížďkou v průmyslovém a obchodním centru Švýcarska a jeho romantickém okolí, při
schůzce v Kursaalu a Uetliberku a banketem na rozloučenou v representačním hotelu
Dolder.

. Třetí kongres mezinár. spol. fotogrametrické vykonal plně své poslání: konstatoval
od berlínského sjezdu nový pokrok - velký na čtyřletý interval - v odborném vývoji,
jak no stránce výrobní techniky, tak i v plánových a mapových elaborátech a vědeckém
průzkumu mnoha problémů, zejména v odvětví leteckého fotovyměřování. Také M. S.
F. zmohutněla a směle hledět může do budoucna vstříc novým úspěchům, o kterých v roce
1~34 bude referováno na sjezdu v Paříži. Vedoucím činitelům M. S. F. bude však po kon-
gresu curyšském nemalou obtíží, uspořádati jej dokonaleji než byl aranžován letos hyb-
nými fotogrametry ze Švýcar. československým kruhům vznikne vážná povinnost, pomýš-
leti hodně brzo na to, aby pařížský sjezd mohly obeslat výstavním materiálem, který by
dokumentovati mohl, že jsme se octli ve snímkoměření hodně vpřed. Růžička.
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Regulace města Žiliny.
Josef Peiíáz.

MěSito Žilina, le~í na ~evém břehu ře1k,y Váhu !IJ!řiú~tí řeky Kysuc.e se
8!ÚI'alI1Ylevé a Raljčailllky se s.tr3Jny p~avé. Mezi Váihem: a Raj1čookou nalézá se
fuotlina, kde se až dosud měs,to wzvíj:el0. Pravý bdieh řelky Váhu s,toupá až do
výiŠlkyca. 7'00m, le,vý biíen pak, Raljlčamy od 400 do 600 m. Boloiha města jest
velice výhodná, neboť se zde stýkají dvě hlaVill~ s~orv:elIJ:sk,érych1Tkov'étrati:
dráha Košícko-Boihumíllllská a d~áha Pov:áJžská z' Bll"atisJavě. Vedle' toiho vychází
odtud ve smě'ru jižním lokální ,trať do Rá:jcle.

V hist,orii připomioo se Žilina, od začáJt.lm 13.stoLeltíi. Konc,ern, s.toletí 14.
byla již ktráJlovským svobodným měsrt,em. Byl 3J P li vod něm ě s' t. 8tm 'Ope v-
n ě lliÝ m. Vedl'e zhytku hradeh při nynějším farskélml k,olS:teles,vědiči O' tom též
jasně s tiř e d o v ě kiÝ ItY:Pi c k Ý p li d o rys v nit ř li i h o m ě s' t a. ':Doto j,est
založ,8tno na malém návrŠÍ, kde: na, :sle:veroiV'ýchodlní:mokraji pOIS,tav:enbyl staro-
bylý cnrárn se dvěma věžlemi, z, nichž jedna jest samosita,ÍillOu z,voniciÍ'. Střietl
měslt.a vy,zna,čen jest 'č:tvercovým náměstím s osmi ulicemi v, j!eiho rozicih. Ná-
mě:stí toto jest památkově velmi cenné, hbwillě Višak jako, půd:o'ry,sný celek. Za-
stavění mě!S,tavnitřn.íiho jest veliCe>husté" jalk:o'u všech ve Istředověku opevněných
měst, kde uvniti hradeb byl10 máiliomista k rOlz,vojiměsta. (Viz, obi. 1.)

Ve vývo,j,i města v OIhledius,tavebním byly nejdUležitější tyto tři okolnosti:
vrolce 1870 bylo to, vyib'wdiov;áJníKošicko,-BohumÍi11ské dráhy, k nílž v 110Cie1883
přibyl ještě se,vemí díl PorváJžlstk.éžielezniČll1itraMz Trenčanské 'lleplé. kž db této
dohy zlistala Žilin:a omei~el1a,P0!\l'Z0na vnit,řn.í město a Íi€prve, od vybudování
nnaži začala SH r01z,Vi]j,etitélžlSlIDě:remk tomuto. V roc,e 1886 řádil zde Vle,lký
pOlžáll',jímž bylo zachrváJcooo Sk,OfOc,elé město, jle~ bylo nurtno pak ,přesta,vovati.
Ne,jdůle~i,tějlši událo'sití vlšak pll'Ono'V'odobý fOIz,vO,jmě,s,tabyl stáJtní pI1ejVTatv fOtC~
1918, klt€lrý učinil 'ŽiliniUk:omU!nřk:ačnimstředem cieléihoSlovenska. S ohledJeffi na
hmnice celě republiky lelŽinyní Žilina asIÍ uIPfOist,ředmelZi neJvý:cnoďněj,š,ím (Tre-
busa) a nej,zá,pa<1něj,šilll(AJsclh)výhěžkem stát'u. P10kudJsoe tý:če pak d:llle'žit{)lsti
v oihleidu stmu8>gickém, jeslt Žilřna prvořad:ého výmnamUl,o Č1em:žsvědlči proj1eikJt
na vyhuJd'ováru velktého sleřaiz,ov,3.lcíhonádralžlí. Po převmtu urn~stěny b~ly v: Ži-
líně též neljlvyšší úřady[lI1'o Slovensko a olzývaliy se tehdy i četné a j,istě oprálv-
něné hlas,y, aby 'Žilina a ne Bratislava stala ,s,ehlavním mělSltem'země.

Do ,dioby pÚlvá.le1čnéspadá též oojrycMejši stavební rOIz,voj města. Toto
měLo v rOCle,1842 pou'ze 2347 obyvatel, Vl10ce 1910 však joiž 9179. V rOCie1921
napo,č'Ítáno bylo j~ž 12.004 obyYa~e[' a od tohoto roku YyiI'O\'5,tloasi 500 llio:vých
domů a přibylo zbližněwsi 6000 lidi, takiže S'epočet oby!V'a,tellliylllJějlš!fŽilmy blíží
ke 20.000. Kdyby tento ro'~,vIOljdá,le podobným tempem poikX3.lčov3J~,bylo by
možno kalkulorvati v roce 1950 s: :počtem asi 40.000 a v roce 2000 snad! i 100.000
obyvalteL

Že poválečný rozvoji měs,ta neobe,šl€l sle be'z, obtíiž[" jie ISalJl1l0lzrře,jmé,piúně-
Vaďlžměsto se zaJsitaíVIova10blelZ,'Sousta,vného regulafu1ibo pJálnu. Stavě~o ,se hlaVillě
v o~oli nám ě stí na Z áJ v a 1Ji el, jihovýlchodině ,od! náJdJ~aží,.kte{['é~.to ú:~erni
byl,o ještě před válkou komasováno. Komasace tato (viz,oibr. 1.)
VlŠak nebyla šťa&tJ1!ě~elšena, jle'dnak co do tvaru nového náJrněsrt;É,jrednak i co
do spojení této čtvrti s nádražím. Mesto Žilina nemělo až dosud ani řádných kata-
skálnich map - pOUJ~epro staré město bylo p:rovedeno zrumJětř'e1IlJÍv měřítku
1 : 1000. - ':De,p['V,ev roce 1926 pI'OV18dJenobY'lo zam:ěřem i oSltart:nich čás.tí
moota. Zásluhou piioonosty technického referátu města Ing. AI. KOffiipánka; který
neUl&tále pouk'aZoval na nmbytnols,t vypra,coválni reguJ'ačniho pláUlll a soustav-
ného budiování d~]š~c.h čtlVTtíměsta, rozhodla se měs,tlSlkárada kioneěně k vy-
psání soutěže na z,í,sk.álnizáfkladnili:oupraV'ov3Jdho plánu měs,ta. Program a pod-
míiIllky,této ooutělžleseslŤJ3NelI1Yb:yly velmi podrobně. B1JId,ezajOOruavo,krátce se
00 nich zd'e'té~ zmíniti.
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Mě&to rozhodlo se prro, s o' li. t ě, ž u ž š í a vyzvalo k I\iÍ; tři pro~iktam:ty:
Arch. Boh.. FuchSie; Ing. Jose,fa ,Pelňáz,e a DT. Ing. Vl. Zákre1oo. ÚČJeilJeim:této už'ší
SOiUJtělŽe bylo zísikání idleQlVý'clhlliÍlW'hťl pro VYíprraooiVfu~podlrolbnélho T1ergWaOOího
a zastavlOvaci:lllOpláln'U mlěslta, arby na j~jich podkladě mohla se' vý!staV'oo města
řešiti cílevěd!omě a SIOU!srta'Viněa ah~ orbyvatelstrvu se ffiloih~o poskytn,outi všech
výhod apohodri modl:JTlll[výstarvhy města. 80 u těž í c í mJ hy I a dán a k vy-
řešení d'ané ottáJZlkydo zn3JčJlJémíry vol n o st" wž jelsrt jri:s,tě rSVIl"álvm.é.R()Izs.ah

územ:íJ, pro něž se mělo regu}oiVRit, dM hlavlI1JěpožladiarvrkWim,aby se poč~tal\} v pro-
jektech lUlř Sr til"ojnáSoblným poČltem nynějšího ,00b~'a,telSrtiVa (60.000).

Od soutěž,í'cicih brylop!oiŽad!oVlálno:
Do situačního rplánJu 1 : 2000 zakr€sliti pod:rohinou siJť uHc v piřiesném mě·

říltlk;u se Vlšemi pod:rolbnos,tmi výsltaNlbry. Bylo požadováno dwe zakreslelllÍobrytSů
všooh nových budov v souSitruv:ě uzaVŤené, polororterWíené i ooowelné, jakož i vy-
řetšení čtvrti továmÍJCih, isadiŮ, náměstí, stromořadí, promenáJd a pod. Dále by10
žMáno vyřls\šiti současně v prillJcipu i k a n a Ii s a c i m ě s' t 3.1, hla,vně pokud
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se týoo tras hlavnírch stok, ur6eni místa pro čistici stanici, a to tak, wby prove-
diená kamalisace byla co ned~e!pši,ale také polm<Lmožno nedlelVlnějšL

Zásadnilml h y g i e nic kým p o 1J a d a v k e ID byla deICleUltralis'ace,vnitt-
ního města při šetřlElní zá18adlhosfPodárnos,ti a finanční:chSichOipnOlsti obce.
V ohledu sadů žádáno rozší:řeillÍ jlej~oove vnitftnÍim měs.tě a reserrvorvání pokud
mOŽJnoned,většich ploch zelený'ch blíže městského jádra - přllipadrněvybudoválI1í
souvis,léiho páiSUsadů, luki a l~iSlů,jlenižby s,e sltal reserV'okem čerSltivélhoVlzduchu
pro ohyvat1elstvo, jemUJž.nutno poskytnouti zárrov'eň možnost Sn,adl1O'dosa,žitel-
ného olsvě~!uj,íClíhopobyitu v pl-irodě. Pro Yy1brudovárnih ř í š ť pol2:ladlQfvánorooer-
vovámi vhodných míst, rovtněž tak ptl'O'koupaHště, nový úst,řeidní hiřibi,tiOIVa nové
šikJoly. Z v e ř e j n Ý c h b.u d o v vedle šk,ol požadovárno situování jednoho ne'l;Yo
dtvoukos,telů, budio'Vy radJnice, ústřední tržnice, veřejných láJzlI1i,divadl~, musea,
tfi míst pl'O různé úřady a j. v.

JaJko p lán o v é po m ů c k Y byly prod,ektantům dány k d~siPOisici:a) plán
města v mělřítJku 1 : 2000 IS.vy1znač,e'nímvýškových kOti, příp. vl'stevnic, jakoiž
i sM.va,jic,íhozasta.vělni, b) plán v mMírt~u 1 : 5000, c) topografická ma,pa i :25.000
a mapa spelc,iální 1 : 75.000. Dáa'8 byly připo~my podmínky a ulstanoverni, platné
pro dosavadní zastavění a parcelace, význačné fotografické pohledy, Sielznam
8táIVajtídch vefejných budo'V a větškh prumysLo·výchzávodů, SieZillaiIDJpam.á,tek
a 1oo,ne,čiIlJěse'ZJljamulic, náměistí a piloch llelzastavitehlýJeh.

Terrmín sOl1těž,ehyl od! 15. ledna do 2. květina 1929. KalŽldý projrekMnt
městskou radou vyz;vlaný k podláJnínávrhů měl zaručernou od:měnu 10.000 Kč,
vyhoví-li všem podmínkám &olutěže.Mimo to bylystano'V'eny ještě dvě clelny, a
sice 1. 25.000 a II. 15.000 Kč. Městská rada vyhradila si právo, ž,e,na podkladě
soutě.~inýeh návrrhů může zadat vypra,cování podrobného plánu c.eliého, případně
někte1rých j'eho čálstí lwmulwliv ze 8;outěžirc,fc.h,ale žle může s,i t:ento plán. Yypil"i1-
covwti ,též. sruma.
. K posouzení do&lýJch projekt,ů stanovena porota 8Olenná, 'z čehož; 5 členů
byli architlektia inŽlenýři a pOUiz,e'3 čl!enové byJ1iv10leni zástupci města. NáVJ'lh
podlal arch. B. F uch s (heSiloAlB), Ing. J. Peň á z Ches:lo:Žilin:a roku 2000) a
Ing. DT. Z á k re} s (hK?lslo:Autostrada).

Por o t a po přezkoumáni všech projektů a, j'ich příLoh 8;h r n u.l a, my š-
lenky projGktů sumarn,ě t,ak, aby vynikly hla;vniÍ id:eljlej,a,ko zisk
té t'0 S o u těž e pro· m ě,sto. BOlslUdky.&talyse ,s ďe,víti hledisielk.,a to,:

DO[llfava, oSiídlentÍ,veřejné budo.vy, sport, Letiště, pa,rky, hřhitorv, klllllali-
sacle, památky.

Bm z,ajjma~olslt pos,udiku této porot,y pQ1d~Ná se ve výtahu jeiho d o-
s lov n é: znění':

1. Doprava: a) Dráhy. úprava želelznic nebyla sic!e poja!ta do ·sou-
tě'ž\el,ale přes to soultěižlic,ípřinesli crenné podnět,y. Je to pcředelvlšiÍmpře lO'žel n í
Ž é, 1e ~ nič n í t r a, t i 'ž i 1i n a,-R á je c na levý bcřlehRa,jlčanky, na něž jest
v bl1doluctl1Jostitřeba pamatJorvaJtLtím vice, že z,větš'ená dopra,va hyŽláJdala bez-
podmmečně kř~žlení uliční dopravy mimo úmveň diráihy. Dále je to 'z,větše:nÍ ná-
draží smě:rem k východu u seve'ru, a kOIlle'čně,aby nová přijtímaci blUdova nebyla
postavena na dosavadlI1Ím miÍlstě, a~'eibryla odisunu1ta směrem výchorlnám. ,

b) Mez, i n á rod. n í <L00 p r a va a u tem. Dosavadnic1eSlty, po kte,rý·ch se
ta,to d0'Pra""a měls,tem kioná, na,pll"Olslto'nevyhovuji a jle,nedvýholdlI1ějštílmsvésti tuto
dopra,vu. poobvodJě města, ne v~ak mimo město a v žáJdném pfíipad:ě vnitřtnim
mělstem. V tom~o ohledlu vyhovuj'e nejté'P'8 projlekt s heslem "Žilina roku 2000".

Rozhodujlící jsou 'zde směry k Bratisla,vě, KOošiÍcima Bohumínu, při čemž
j,e vybudJoválI1ítoihoto pos'leidJnlííh'Úsmě'rli též v proj.ek:tu "Žilin.a, roku 2000" noVým
přetj,ezdiemž,eleznlčnÍ t,rati a novým mostem pfes řeku Váh velmi pOlllOruhodm.é.
V projektu tomto jlest též Vlelmlidohiíe vyměřeno připojení této Okružní cesty
na vnitřni městsikou. :síť ulic a oels,tu ŽiIina,-Rá:jI6!C.
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c) o k r u žní ad o s tře·d n í s íť u 1i čni. Dosavadlní síť uliční vznikla
zmstoricik.ého útvaru. P,MdaJIš,Íllnvývoji města jlest třeba, aibiybyl tentosysltém
důIP1ňoiV'ánJa pNpojeu k nádlra~,Í!nejen třídou Mas:liryko'Vou, ale i Dlabáčovoi\l.
Je třEJibladálepama.toiVat na připojení dopravy z vell1kovsikých obcJÍ Chumce,
Budatín~, Závodie, jako~. i jednotlivých čtvrtí městských, lesa Bo,rika, letiš:bě
i úoomIÍod továmiY nacelu10siU ke s'Í!ředu města i kJ oodraží. V pmjeik:.tu ,,'Zilina
roku 2000" jso'U tyto .směry ruej~épe a nejjasJlJěji vyřetšeny. ,

(Dokončení pfíitě. - A suivl'e.)

Ing. Alois M li s il.

. Centrování měřického stolu na s,ta,novisku, jehož obraz na listu mapy
jest položen příliš excentricky od středu rýsovky, bývá dosti obtížné a příliš-
ným vY's.unutím rýsovky ohrožuje se i pevnost postavení měřického sto,lu a
tím i přesnost celého měření. .

Protf,elso,rJ. Scthlesingeíf se-
strojH k usrnadinění centrování
zvláštní úhelnici, jejiž, úpra,va
i způsolb u;potře1bteníjsou popsá-
ny na stramě 883. díla, Hartner-
Wast1e,r - Dolež,ail: "HaillJdlbuch
UiIld Lehrr1bruchder medJeífetn Ge-
odas,ie".

Téhož principu, totiž urče-
ní kolmé vzdálenosti střediu rý-
sovky měřického sto,luod ra.y-
OfJJIU vedeného se ,stanovi,sika,na t
nejtlérpevidirtelný trigonometrický
bod, j.est.užito i v §168 ref8ITent-
sk.ého návrhu "Návodu, jak vy-
konávati kattastrální mě'iíenÍ pJ10.
zalo~ení nebo obnovení pozem ..
lmvého katasrÍiru".

Tato úloha dá se isnadno
řešiti i jinak uiPOtt~ebéJnimbU!so-
ly. Posturp j~.st násLedují,ci:

RýSOiVlkuměřického stolu,
její:ž Il~tiied"S" jsme určili pn1-
.sečílkremúhJJOpříIČi8~,u;verdlemepo-
.moci bi\lsoJ:y dio směru magne-
tiokJého merriidiiánru (OibT8AZ~
,K mylšlJe~é spoljnici bod.IÚ A'S,
.její!Ž:délku změříme ,corutimetro-
vým měřítkem, přiLožíme mě-
řítko nebo záměrné· pravítko
dioptru [I k němu přiložooolU 00-
solou zmHime úhel a,
kJterý 8iVIfu"áspojnioe A' S
s magnettÍckým me,rirdiá-
'nem,pt'ocbázejicírrn bodlem
"S". Uhlem a a ~mědíe'llo'U
délkou A'S j.est oostatečně
uroona. poloha středu rýsovky měHckého stolu "S''· a mM,em.e jej snadno
v přírodě vylzn:ačiti.

t I

: t

:.-·~cm-~
! '
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Vytyčení wdu ,,8" provedeme takto: Měřítko s přiloženou k němu buso-
lou položíme na mezník nebo. kolík, kterým jest stanovisko "A" měřického

! stolu zabezpečeno a to tuk, aby počá-
t tek měřítka spočíval nad středem zajiš-
I ťovaciho znaku. :Měřítkem s přiloženou
; bwsolou tak otočíme, až magnetickáI střelka udá úhel a. Ve vzdálenosti "L"
I cm od středu znaku zarazíme hřebík

~::'Jj;,.1 nebo kolík, který udává polohu středu
"-1-' . rysovky měřického st.olu "8" v pn-

I rodě. (Obraz 2.)
Nad vytyčeným středem rýsovky

,,8" centrujeme měřícký stůl, který
u:mvnáme a orientujeme podle nejvhod-
nějšího rayonu. Přezkoušíme-li olovni-
covou vidlicí ,správnost dostředěnlÍ nad

..~?:~~.stanovislkem "A", shledél1lle zpra,vi,rlga
- jen nepatrnou odchylku, kterou snadno

Obr. 3. dodatečně opravíme. (Obraz 3.)

Résumé: Comment peut on, a l'aide de la boussole, déterminer dés. éléments centri-
petes pour placer la table a mesurer dan~' la position dont l'image sur la carte est trop
excentrique du cellltre de la table "S".

Literární zprávy.
Recense.

Vojenlský ~emě,pisný ústav: Výroění zpráva za rok 1929 (SV3Jzek:X.).
Pr3Jha 1930.

Kromě o:brvyklých zlf)ráv úřooni,ch o výkoneCJh jednotlivých odboro p,řináší několik
prací důstojníků v ústavě zaměstnaných:

Dr. Lad. B e n e š: PrúlZla<tímnivýsJedky ni;velačních ipI1"acíVYJkonanýiCJhVojenským
zemělpisným ústavem 00. SI()venslkUa na Podkrurpat:flké Rusí v [e,tooh192&--1929.

Dr. Lad. B e n e š: O V'OilJhězáik1adního bodu plrO tr1gonome,tcickou síť Českosloven-
ské repubHky.

Ing. Em. D vo ř á k: Š~řiková a déI!kůvá astronomiciká měřem na Podkarp. Rusí.
Ing. Vac,la,v L 11k á š,ek: -P'řisrpěvelk!k vý:škovým měřenJím na úz,ellllÍnMeho státu.
Ohlas soudobé inženýrské, práce. Sbomík vydl:mý k X.sde'zdu 'čs. inženýJrů v Praze

1930. UspořádalI Ing. DT. J. Stoo.ký s red/akění komiJSi.Vydail S. I. A. Pralha 1930.
ObsáJJlá tato příJe~itootmí..publikace sjezd'ová. oose piíi:roZJ€lIlěvšoolbecný Ik'amkter

pra:císesta,venÝCJh ~ mnoha oborů in~enýrské činnos,ti: Proto obSiahujeřaďu člániků v pod-
statě Vl:ÍmamJýehna iplfost'ředí, kdle sje<zdbyl konán, t j. na P,rahu. kde také výsledky
teclhnLcik,éJJoIpodillJ;kán~j'sou všestranné, ()Ibsá.hléa doJmnalé. Vynikajid od'bomíci vyzvedli
nejd'ůleiŽiJtějšía nejvýznamněj'ší jervy, kde a jak se in~enýr v Prl\lze 8J8' 'zd~rem up!:a,tnil ať
již v architektuře, či 'stavbách mos~ních, žeJe'zničníclt, relg\l'!Ja,ču~CÍh,elektrisačnrnch, sLlnič-
nÍJCh,strojirensk~c.h,pil"aJcech kuJturně toohnickýcll a j. PI1áce jednotliJvýc:h civilně inženýJr-
sk:ýoh firem a závodů průmyslových j1sou ve sborníku pod'ámy 've '·zvlláJštnimodiďílu.

Do oiboru ZiffilIJěmělřičlSlkiého'zapadá 'Prřímo jedina 00 37 ,staltí OOlboméhQlnmu, a to
prof. Dira J. Pan to f I í č ika: GeKld!eticképráce v ČeskosrovelllSkll. Na 5 ,stranách autor
referuje o působnosti a výkonech Čs. komitétu gooďetiJcko~geolfysikálníih(},() Vojeu1sk:ém
zeměpisném ústavě, minÍJSltell'stvufin.an'C!Ía mini'stell'stvu veřejný'Oh prac,í, I)Qu1kámvv úvodě
na to, že hývalá o'l"ganisruce~eměměřičsik:é &ltužibyce,lostlá.tI1ÍJhovýrzoomu v ,podstatě n-edo-
zlllala ~ml"ll. J. A. R.

Ing. Edmund W i I c z k i e w i c z: Zasady zdj,:é fotogrametrycznych. Nákladem au-
tora: Polytechnika, Lwów. VYlilo 1930. Cena14 zl. Stran 134.

Látka dělena je na dva oddíly: fotogrametrii pozemní a leteckou. Část 1.: Fo t 0-
g r a m e t I' i e p o zem ní. Vycházeje od fotokomory jako úhloměmého přístroje, odvozuje
autor vzorce pro stanovení l1hh'1horizontálnbh a vertikálních na podkladě dat fotogramu
a připojuje popis význačnějších přístrojů k měřeni snímkových souřadnic. Pak v krát-
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kosti nastiňuje princip metody průsekové a stereofotogrametrie, uvltděje základní teore-
tické poznatky a vztahy vznikajíci, jsou-li stereosnímky vzaty komorami s optickými
osami paralelně stočenými, konvergentními a mimoběžnými. Od grafické konstrukce plánu
bod za bodem přechází k vylíčení funkce aparátu OTelova, načež popisuje typy polní
výzbroje fotogrametrické a. postup prací v terénu.

Část II. Fo to g r a m et r i e let e c k á. Předem naznačeny jsou karakteristické znaky
jednotlivých druhů leteckých snímků,. resp.z nich vzešlých výrobků dle jich vnitřní hod-
noty (letecké fotografie, fotoskizzy, fotoplány a fotomapy) a precÍ30ván pojem vnějši ori-
entace snímku. Pak přechází autor ke grafické a optické konstrukci fotoplánu (dle
snímků z území považovaných za rovin'1á), a ku principu odzkreslení (polsky: prostowa-
nie) *), kterážto stať vychází od výzkumů Roussilheových. Některé typy fotorestitučních
přístrojů a jich upotřebení jef't zvlášť popsáno, při čemž vyzvednut význam inversorů.

Autor vhodně vyšetřuje vliv tvárlivosti předmětu na místní deformaci snímku a také
vliv odchýlení optické osy fotokomory na horizonální úhly, odvozené z fotogramu, načež
přistu.puje k přístrojiim, budovaným na princ.ipu dvojitého promítání (rupal'átu Gas8e-
roV'a, fortokrurtografuNistriho). Stať další zabýVá se šiře aut,ogTafy (stere,oplanigraf, aero-
kJaJrtog1fal,auto'graf Wildův a stereotopograf PoivillieJ:1!>ů\v).Probrav postup k d1ocíletJli_(le-
fi.nlimiJv;ruíorientace leteckÝch snímků a automatickou konstrwk,ci plánů a map pomocí
autografŮ!, líčí auúor pod.statu naddrové triangulace. PosledIllí oddíly spisu se týkají
určení podmínek a provádění letů pro snímkoměřičské účely, dále leteckých fotokomor a
některých dat přesnosti leteclmfotogrametrických plánů 'Podle zkoušek úřadů. Zde zajíma-
vým je výsledek práce autorovy. který jako adjunkt .stolice geodesie na IvolVS1k6technice
docílil na ústavním aerokMtografu. srovnávaje data 14 bodů polygonálních, určelných
i výškově nivelncí. {'osa,zeni súřťo.ni chyba čdnila: .pro situad ± 0'16 mm, prO' vý~ku
±0'11 mm v měř. 1: 5000. .

Soupis lit.eratury -- kteJ:1ou:tutor použilI - je obsažný a podá.n ke konci knihy
s ,přímým poukazem na dotyčné kapit(lly ve spisu.

Shledáváme knihu Ing. Wilczkiewicze za zdařilou práci. b~'ť i činila dojem nená-
mčný. Autoo"l:'li získal pi'kné zásluhy o odbornou Htelraturu své vllllSti::t snad je prvi'. kdo
napsal ucelené pojednání o fotogrametrii ve slovansk,ém jazyku. Kdož po něm přijdou,
budou míti snazší práci. neboť v cizině přibylo mezitím,co autor spis vydal. několik ob-
sažných děJ o fotogrametrli. sepsaných odborníky. kteří byli po mnoho I,et přímo účasrtni
llIa vývoji tooo svou podstatou zeměměřičské discÍlpliny a snadněji mohli proto literámě
rl.3Isáhnout.

Nutno připojiti ještě několik slov do našich řad. Pracovníků ve fotogrametrii je
v ČSR. málo. Prakt.iky spočteme na, prstech, neboť nemáme (zvlá.~ť eivilní kruhy) při-
slušnou výzbroj dle moderního. stavu vědy. Tuto mezeru vyplniti je v pr'VléJřadě úlohou
stMu" recte centrálních úřadů techniCikÝch.Konkretně řečeno: Potřebujeme dát v cizině
..cvičit sou~Vliě zájemce obeznalé se základy fotogrametrie. koupit přístroje, i k d v ž
j s o u d ra h é a o~~anisQovatfoltogramfltrickýústav (Mad). Než hudou IRe-inetypy k do-
stání, budou jinde daleko opět před námi a oSI, zeměměřiči. kte,ří si nyní získávají zI!a-
losti na technice. zakrni v teorii f~ogrametrie, nemajíce možnost prakticky cvičit. málo
se uplatní v literámím odborném život.ě a ,~ohViadojdou k úspěchu ve v"ThtUezech.O vý-
znamu fotogTwnetrie moc se u nás mluví, ale výkony representující o-I. vwn a praxi. stále
čekáTTle.Ani přednášek o fotogrametrii pro ])OSlllchačezeměměř. inženýrství nemáme, ač
už před 10 lety bylo to v jednom' geodetická.in díle sJibováno.

Jisto je,. že ve fotogl'ametrii jdou Poláci před nánů. Kéž je dostihneme brzo v čin-
nosti praktické a d,očkáme se dHa aspoň takového. jaké - za· těžkých mobních roměrů
- vydal obětavě Ing. Wilc~kiewicz. Úootí zeIDlěměřičiz p;ráce jeho - i při malé znllLlosti
polštiny -' 'V mnohém se poučí. .RMička.

Nové knihy.

Ji n d r Ů v Technický slovník ěeskoněmecký, II. díl. Praha 1930. Vydal E. Wein-
furter, Vodičkova ul. Cena 170 Kč, váz. 210 Kč.

J e a n S p i e Ire in: Lehrbuch der Vektorrechnung.2. vyd. Nakl. K. Wittwer.
Cena 27 ř. m.

Bi s a c r e. F. F. P.: Praktische Infinitesimalrechnung. Vydal B. G. Teubner, Lip-
sko. Cena 18 ř. m.

Roh led e r C.: Kommunale Bodenpolitik: 1. K om ID u n a I e s Ve r m e s s u n g s-
w e s en. Nákladem vlastnim. Frankfurt a.M. Cena ř. m. 7'50.

*) Od slova ,.])rostowanie" ntvořené ,1 ')yo ,.prostownik" je nově nahrazeno termí-
nem "o r z e t w o r n i k". Snad i pro naši od'Jornou terminologii byl by vhodněj~í yÝfaz
"ořetvořovací nřístroj" resp. "přetvorník", než málo foneticky znějící odzkreslova.ě, ne-
chceme-li držeti se slova fotorel'titutor.
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" G r i e s, Dr. J.: Dle Wertermittlung des Grund und Bodens f. d. Zwecke d. landw.
Zusammenlegung d. Grundstucke. NákI. vlastním. Glogau, Sedanstr. 2. Cena 5 ř. m.

Dan g e r R e n é: Cours de topométrie urbaine. Lever des plans de villes. 2. M.
II + 212 p. Librairie L. Eyrolles. Cena 72 fr.

R e n é Dan g e r: Carrieres dans fa Topographie. Paris 1930. Stran 83. Cena 6"fr.
F. For n i: La sistemazione fondiaria nel cantone Ticino. Lugano, S. A. Arti

Grafiche gia' Veladini et C., 1930. Vydáno ke IV. mezinár. sjezdu zeměměřičil:v Curychu.
Stran 59. Připojeny plány obcí před a po scelení.

Dr. O. L a cm a n n: Jahresbericht 1930 der Abteilung fur Luftbildwesen und Na-
vigation der D. V. L. Zvláštní otisk z "Jahrbuch 1930 der deutschen Versuchsanstalt ffir
Luftfahrt". .

A Brief report of the United States Governement Mapping Agencies. Vydáno ke
lY. mezinár. sjezdu zeměměřiČ11v Curychu 1930.

Odborná pojednánI v časopisech.

Věstník Inž. kom. Č. 14. Vyhláška o doplňcích a změnách sazeb za práce země-
měřičské. - Č. 15. Ing. Jan č: Přednosti a vady prováděcího nařízení k novému kata-
strálnímuzákonu (a č. 16). - Č. 16. Ing. Pe t e r s : Ober die Grenze der Fehler der Gren-
zen. - Č. 17. Vyhláška: Ohlášování "úředních dnů" civilními geometry. - Projednávání
geometrických (polohopisných) plánů katastrálními měřičskými úřady. - Č. 18.a 19. Jed-
nací řád Inž. kom. pro čSR. -c-

Zprávy veřejné služby technické. Č. 15. Výnos min. fin. ze dne 24. června 1930,
č. 14.665/30-III/6,o uložení částí poz. kat., vyhotovených při pův. nebo nov. kat. řízení.
- Prof. Dr. Sem e rád: Hlídka zeměměř. a fotogrametrická. - Mat u s i e v i č: Me:
to!iy aerotriangulační a rozbor jejich přesnosti. - O. 16. Vládní nařízení ze dne 23. května
1930, Č. 64 Sb. z. a n. (částečné prov. nař. nového kat. zák.) (a Č. 17, 18, 19). - Č. 17.
Výnos min. fin. ze dne 29. července 1930,"Č. 68.655/30-III/6,o projednávání geom. (po-
lohopisných) plánů kat. měř. úřady. - Dr. A. Se Ul e rád ú Výr. zpr. voj; zem. ústavu
z"a rok 1929. - Č. 19. Ing. Sr ba: Činnost min. veř. praci v oboru přesných nivelací
v letech 1928 a 1929 (s 13 obr. a VI tab.). - Ing. Vos á h I o: "XYT-Angl", náčrtní čtyř-
úhelník k nanášení délek i úhlů (6 obr.). -Dr. Sem e rád: Uprava dělení lati" k ode-
čítání (s 19 obr: a 2 tab.).-c-

Věstník min. spravedlnosti. Č. 9. Výnos o poznačení nově povstalých parcel parcel-
lllml čísly. Výnos o předvolání měř. úředníků pozemkového katastru za svědky nebo
znalce. "

Pozemková reforma. Č. 7/8. Ing. K. Leg e r: Zaknihování přídělů.
Stavební rádce (a Zpravodaj stavby,a práce). Č. 120. Srb: Poskytování

hypot. úvěrů a zápůjček obcím, okresům a jiným veřejnoprávním korporacim. - Č. 124.
Nález N. S. S. ze dne 21. března 1930, Č. 4467/30: Není přípustno, aby určení stavební
čáry a niveau bylo komulováno s řízením o schválení konkretního stav. projektu. ~c-
. Przegll!d mierniczy. Č. 7/8. H a II aj: Určení času ve vertiká,le polárky. - Ga 1-
k i ew i c z: Ohraničení· vodních drah a jejich vyznačení v plánech; "

Journal des Géometres et Experts Fran~ais. Č. 117.Ma r t in: Le stréréotopographe
;,Poivilliers". - Mo n s ar r a t: Police des voies privées. - Co des c u: Le Géometre
en Roumanie. - Č. 118. Dur r a f o u r d: Un remembrement en Syrie. - Č. 119. R.
D a ng e r: Revision du Cadastre. - B o u rd e i x: Des servitudeset astreintes de la
propriété au profit de 130 collectivité. - Ma r t in: Le niveau ft lunette Zeiss No 2.

. . Stli:dtebau. Č. 7. R i t t e r: Siedlung Rundling in" Leipzig -Lossnig; Č. 8.
E'r ei se: Neugestaltung von Rio de Janei~o. - Fu n k- R e s s e I: Neue Bahnen f. d.
Stadtebau i. d. čSR. - Č. 9. S c h I a n der: Stadtebau in Siid-Brasilien. - L o w i t s c h :
Der Reichskanzlerplatz. -c-

Stadt. und Siedlung.Č .. 10. Fa ber: Die Fiihrung elektr. Schienenbahnen inner-
halb der StraBen. (Ihr EinfluB auf Bebauungsplan und FluchtlinifJll.) - Č. 11. T i a n :
Plan f. d. Umgestaltung der Stadt Aquila. - S t ii b b e n: EngI. u. amerik. Landes-
"planungen.· -C--.

Allgemeine Ver. Nachr. Č. 14. L o s c h e: 1st den Ve·rmes>sungs.amterndie Beschaf-
.fMg' einér photographischen Einriehtung zu' eIIll!JÍehden?- EilJlheitliCJheBezeichtlUngde.r
geodatiscllen Begriffe und GroBen mit Buch,tatben. - Č. 15. Z i mm e r ma n n: .....
Grundsttick:steilungmn.. " (po'-rač. I -' Č. 16.W e i c ke n: Ausgleiclnmg trlg. u. astrono-
metrischer Messungen nach Koordinate-n (pak,r. v č. 18). - I. G. B.: Neuere optiSIChe
Distanzmessungen (referá.t). - Č. 17. Goedecke: Gemeiner Wert, Ak,tienwert... ;
F Itln n e I: .Ein neues Nivellierinstrument. - BI li me n lbe r g: Eine neue Methode zur
:gefiaJuen"in'llirektoo:L1lJngenm~ssung(dle čI. i J. :do G.-E.). blit&chlfifbensc.hau·č. 3/4. We i"
.k e n: AusgleICJhung... (pokraiČováJllJí"aČ. 20)."Č. 22. G r a s: Zm Ve'1'emfachl\lngder Fort-
fiihmng des F11urbalch'€is?L o s Cih e: Die ReproduktionseiooCJhtung eines Ve'rmessungs-
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3.lIutes Spezial. odieT Unive<rs:aJkamera? O. 23. G a st: Die ,praktiscl1e Vorooldung d~r Vel'·
·messUIIlg's-Ingenieure. O. 25. S aru e l: Die Theorie dc·r ZierLi.ni~ UJIld Fad€llldristanzmetSBu'llg.
O. 26. B i·c her: NivelllistiSICoo F,estsoollungen von Bode.nsenkungen in Orten und Gege.n·
den mit SMzvorJrottnmen. Do n n e ly: NavigutionsvisďeT ml' Lud'tbiJld,auroaihmoo ... (z The
Can. Surveyor). - Č. 28. Fa hl' e n t hol z: Einfache genaue Dreiteilung des Winkels.
- Č. 29. G <>b e I: Das Gemeindegrundverm<>gen in l'reuI3en (pokrač., - a č. 33, 34,
35, 37, 39, 41). Č. 30. Boe 1': Die zuktinftiga Entwicklung der Luftphotogrammetrie (a
Č. 31, 32). - Č. 34. P i n k w a I' t: Proberechnung der Richtungskoeffizienten beim Ein-
schneiden. - Č. 35. R e i s s: Eine neue Prazisionsdist.anzlatte ftir opt. Distanzmessun-
gen. .. - Fin s tel' w a I der: Grenzen und M<>glichkeiten der terrestrischen Photo-
grammetrie besonders auf Forschungsreisen (a. č. 36, 38, 40). - Č. 36. L ti dem a n n :
. '. uber· den Fehler bei der Kleintriangulation durch Lichtphasen ... - Č. 39. Vorbericht
uber den IV. Int. Geoni. KongreI3. - R <>h r s: Landesplanung im Unterwesergebiet. -
O. 40. Das Doppelbildtachymeoor (polemika ZeiI3-Hamann). '- Č. 41. Lip s: Einwagen
ohne Rechnung. - W o I z: Einneuartiger Bogenzirkel. -c-

Zeitschrift fiir Vermessungswesen. Č. 14. Ho e c k e n: Der Durchgang des Lichts
durch eine planparallele Glasplátte. - v. G I' U ber: Kritika knihy: Photogranimetrie ~Ild
Luftbildwesen. - Č. 15. F I' i e d I' i c h: '" Aufl<>sung der Normalgleichungen... der
geod. Netzausgleichung (a č. 19). - R i c h t e r: Allmahliche Neuvermessung. - R o h-
led e 1': Fluchtlinienplane und ReichsgedchtsurteiI vom 28. Februar 1930. - Č. 16.
Jun g: ZUl' konformen Abbilduug eines begrenzten Teils der Erdkugel auf der Ebene
(a č. 18). - D e u b e I: Die Beziehungen zwischen Bodenverbesserungen und Umlegung
der Grundstucke. - H e II w i e g: Neue mehrteilige Nivellierlatte (verbesserte Emscher-
latte).- O. 17. S c hne i der: Untersuchung <les neuen Lotstab-Entfernungsmessers von
C. Zeil3-Jena (Lodis). - H e II w i e g: Erfahrung der Emschergenossenschaft Essen uber
die Anfertigung und Verwendung von Luftbildplanen. - Č. 18. Run e: Die Definition
nebst Formeln der int. Erdmessungskonferenz 1912, betr. "Nivellements von hoher Pra-
zision". - Č. 17-19. M ti II e 1': Die Feldmesser der Separationen in Anha:It und ihre
Technik. -c-'-

Osterreichische Zeitschrift fur Vermes sungswesen. - O. 4. P I' a x m 6 i e 1': Das
. tschechoslowakische KatastraIgesetz (a pokrač.). - Ul b I' i c h : Theorie der Umfahrungs-
planimeter. '. (konec). - Roh I' e 1': Die Triangulierung L Ordnung in Finnland (s pří!.).
. -c-

Schweiz. Zeitschr. f. Verm. u. Kult. C. 8. M u s i 1: '" Wirtschaftlichkeit bei der
opt. Detailaufnahme (konec). - Č. 9. M u II e r: Zum appollonischen Beruhrungssystem.

Recense. - -c-
Vermessungstechnische Rundschau. Č. 14. G <>b e I: Grundstiick und Grundbuch. -

O. 15. Lem nit z: Die Berufsaussichtender Vermessungstechniker. - Č. 16. Totéž,
S c h u I z. - Č. 17. N o s s e ci k: Die Bodenverbesserung durch Melioration (a Č. 18, -19).
- Č. 18. G <>b e I: Der Eigentumsbegriff i 11 Wandel der Zeiten. - O. 19. Das Gruben-
vermessungswesen in allgemeiner Darstellu 'lg. -c-'-

MitteiIungen des H. D. I. Č. 6. H I' ach: Der Regierungsentwurf ciner čs. Bauord-
Ilung. - Č. 8. Prof. Dr. Ing. B a s tI: Lebenszeichen an Mutter Erde (a č. 9). -c-

Revista Ca<tastrala. je náJzev rUIDunskéIw zeměměli.ěs<kého v:ěstníJku,. Ikterý VYCJházi od
r. 1928.Půvo,dlně vydáván měl býti .Ťa.koměsíční,k, aIe je~tJo ehytbí materielní podpora, jest
vydáván nep.ra.videlně. RooaJk'c·e a admin1stTace: Sooiul1 Dtrectiu'll,ei Cadia.strului, Bucu:re8ti,
Str. Vasile L.asca,r Nr. 1. Roční 'Pfed'p1'atné činí 500 lei (a.si 100 Kč). Z o'bsa,huvyjímáme:
. 1928, ěis. 1. N ilro 'O 1a u: Kart1als,tr. pozemkové vrlw8tn~ctví, po'oomková d'aň. Ma nt €-
.a III u: T€'chnické přílpraVyk zavedení ilmt:aBrtru v Aro:ea~u, Baná-tě a býv:alýelh ěá,ste'Cop
Uher8lka. S rt e·f a n €'S c uG u na: Agl'árni reforma, v DohrudiŽi. B u I' n i.a n 4: Paredace
v rámci pooemik;ovré 'reformy. Čís. 2. C i u:r i 1e a nu: Vyměřow.ci prálce v KadrBa-teru. M u u-
t e a nu: Při[loj,em t,r'alllJgulia,cem MaVlIlí g€lodetkkou síť rumullI8Ikou. St e f a n e 's c u-G u-
ň a: O nezlhyttnOl3Í!i vylhudování ka,tastru. - Návrh z.:íkona katJastl1iLniiho. G Ihdba n: Nií-
k()lHk pOlznámek o katJwsmru. Po rpo v i ci: O se.elováJní. Čís .. 3. C e z ar: Geold1e,tiCJkádi",kuse.
(POkil'aJČ.v č.ÍJs. 4 a 5.) Par.a se h i ves c u: O pře~nos·ti měřeni. Pe t.r o v ie i: Nlávrh kil
stanovení meze oU.lClhylek v mě,ř. piiedpisec:h katastrá.lníclh:. St e f a ne s c u-G u na.: Zřízení
im,tiJtuce kaMI,std'll. S rte f a nes c u-G u na: Protinávrh~ákolna ka.f.astráJniho. Bot t e z :
úhiraničováni. Par a s c 'h i v: O staré kart.ograJi.i. Čís. 4. Pop 8 S ·e u: Studie ,několik'a z:p.ů-
. sobů k dlěllení pozemků - k t.omu doplněk lug, Gh',1J;3JllIa,St.,efanescu-Guna: Memoire
relatanrt l'o,rganisation ct l'a:e.tivité du ·c.ad3JStre enRoumanie,. S t ef '3.n 8. s C 11: Astrono
:mické a ka,rtog-rMi·c,ké plmce v RumullIf'lku v 1'. 17()(}..-....1854.Čís. 5. A Ir a.P i e: O dělení po-
zemků pomocí t.ranvel'lSáJ. B u r u i a na: O nutnosti zavedení k1at,astru a odůvodlllěni prot.i-
návrhu ka,ta,s,tráll. ·zálkona. '

1929, ČJIS. 1. Zpráva o p,rvním ka,ta'ltráJnÍm s5·ezdu v RUIDillJnsku v únoru 1929. Obsa-
huje krom vyliěeulÍ ,sjezdovrélhio joonání otisky :r.lřednáJšoo/ých refeJrátů. ku př.: Ing. M u n-
t e 8. TI u·a o triall1guJ1aJčnÍm.řetězu Brllišov-Bukurešť-Pwoo,ržik, Ing. St e fa n e·s c u-G u n y
o Ipotřehě záJlrona k~,tastrá1nj;ho a jeho texta,ci na,vržené r,elferentJem, lng. Cul e a a A d a-
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ma o (koma.sllJCive ISpOjooís ik3Jtastrálním měřením v Bulwvmě, Sedmiihrad'ooh a Banátě.
Ing. C i u 11'i I e a n u 'a o měřlckýoo metodáéh kaba,stráln~0h, Ing. B Ul' U i a n a a o persOlllálu
zeměměřičsJOOm (měř. inženýrecl1, techní0kýoo pomocnkich středJOiŠik'OI1JE!kÝ'cha kMs1iičí'Cihstált.
služby a dále civillIÚch měř. illlženýrecl1) a Ing. C iu r i 1e 'a n u a :li sJOOInt00e1lÚikatalsfJrál·
níť'h piř.edpiisů pro 'celý stát. Čís. 2. O fmogrametrii. - M u n t e a nu: Geode;tiCiká disikuse.
G iI:li b :lin: Piřipojo'V'aClifJrodúhelník a bod na segmentu. P o Ipe 's c u : Bříklad dlěleni p0-
zemků rO'V\I1olběžki3JIli.A g a p i e :' Výpočet elameDtů ploch. B u JI;y k a: VceňO'Váni katastrál-
ní. S t e f a nes·e u: Malpla Muntenie a Dohrudže z r. 1855-1857.

1930, čís. 1. C i u r i 1e a nu: Reponse au questíonnaíre sur l'Association génerale
des Topometres de Roumanie. B u I g are a nu: Kovová měřická věž. J. A. R.

Zprávy odborné.
Nový francouzský poledník. Generál Bourgeoís, člen "Institut et Bureau des Longi-

tudes", předložil letos v iednu Akademii věd první svazek třetího dílu "Mémorial du Ser-
více Géographique de l'Armée", nazvaného "La nouvelle Mérídíenne de France", Observa-
tions et calculs complementaires. Dílo vydali.!. Service Géographique de ,l'Armée o svých
geodetických a astronomických pracích ve Francii. Stručný obsah zprávy, přednesené
generálem Bourgeois v Akademii věd, uveřejnil plukovník Noirel 'v "JournM des 'Géo-
metres et ExpertI', Fran~ais" *).

Roku 1870 bylo rozhodnuto, aby byl znovu změřen za účelem čistě vědeckým po-
ledník mezi Dunkerque a Perpignan. Práce počal po roku 1871 "Le Dépat général de la
guerre" a dokončila je roku 1895 "Service Géographique de l'Armée". Geodetická část díla
i s vyrovnáním dle obrazců byla uveřejněna do roku 1902 ve třech svazcích XII. dílu
Mémorialu du Dépat. Zbývajíci část astronomická a celkové posouzení výsledků mělo
býti uveřejněno později. Za války byly však v Picardii a v Artois zničeny některé
značky, čímž způsobena v řetězci porucha. Service Géographique doplnila řetězce do
konce roku 1927 a zároveň zlepšila celkové uspořádání, zvláště měřením základny u
Albert. Zatim bylo pokračováno ve vyrovnávání seskupováním obrazclÍ do celklÍ.

Po ukončených výpočtech vydala Service Géog'raphique III. díl Mémorialu. Tento
díl obsahuje vše, co se týká znovuzřízené části a doplňuje předcházející publikace. Jsou
v něm podrobnosti astronomických pozorování na 28 stanovískách, spojených v řetězec,
pozorování na více než 100 bodech 1. řádu, měření 4 základen, vyrovnání, seznamy sou-
řadnic a jiné výsledky poledníkového měřeni.

výpočty byly prováděny na ploše referenční, odvozené z geodetických oblouků,
měřených před kratší dobou a nikoli na elipsoidu lIde la Carte de France", jejž určil
Delambre.

Ve své zprávě zmiňuje se gen. Bourgeois o zajímavé zvláštnosti. Po skončeni před-
běžných výpočtlÍ shledal jakýsi zlom geoidu v krajině "Monts d'Auvergne". Srovnáním
prvků astronomických a výsledků geodetických' dospěl k poznání, že střední křivost
úseku f}(}ledníkového oblouku při postupu-přes střední plateau od severu k jihu se náhle
mění, jako kdyby se dv'l, rlÍzné elipsoidy apolu stýkaly podél střední rovnoběžky. Gene-
rál Bourgeois dal za účelem zkoumáni tét.o zvlášt.nosti vykonati v letech 1906 a '1907 do-
plňovací pozorování hranolovým astrolabem:li theodolitem s mikroskopy v celém obvodu
hornatého středu Francie. Tato zajímavost zasluhuje dalšího badáni. . '. l.

o stavu pozemikového katastru v Rumunsku pojednal v "PozemkO'Vé reformě" e;e-
MráJní podiř'edite.J lmlta'stru v BukUireIŠ,tiG. St·e fa nes c u. Vyjímáme z této staJti ("Po-
jednání o organisací ~l činnosti kMJa,stru v Rumunsku", č. 12 z 1929) ditlležil1:~jšípodrobnosti.

Budovám rumull'Slkého katastru datuje se z doh pováJečnÝ'l'h (vyjm{l, bývaJá Ú'zemí
l'akoUJSroo,-u!Ier8lkéříše). kdy v době vznilnl.~ákonů o !pozemkové reformě 'b~lo ~řízeno
při ministe!J'lstvu 'zeměděLství někialilk ředitelství pro provádění Ipozemkové reď<mny a mezi
nimi i "Ředitelství kataE!tru technický,cJ!h praci". úřad ten měl dle zá..
lmn:a tuto úlohu: provádělti a miti technické prá.oe,s/pOjené 'E! pO'z'emkovou reformou,
vyhotovovati katastráJní ,plány, poř~zo.vati lJozemlmvé zá,p"sy u soudů a vésti je ve Bhode
s operáty ka,tastrálnimi. Pro naléha"'é řešeni přídělůl omelzilo se ředitelství dosud na vy-
pra·covátní plánů :pro 'Po'zemky vyvlas,tněné a nevyvlastnitelné (vodstvo, cesty. zaplavené
plochy, domy atd.), provádění přiďěllÍ v přírodě a v pláJllIe'cfh,m-ganisaci kolonisa0e a 'při-
pravu staveibní0h míst.

Pe r s o n á'l potřebný byl ziskáJn,z ahoolv'ovaných /!"YIIlnaslstů, kteří !PO dvoUileltém
studiu na zeměměř. škole při ředitelstvi katastru byli vzděláni a odbornou zkoušku slo-
žili. Jim k ruce je dán IpeJ1SonáJl,pomocný**) s nižším gymna,siOOl, cvičený encyIdolpedicky
jeden rok n'a této škole,. Od!bomé pr:á,ce zeměměřiěské hyly též svě1'ovátny i soukromým

*) Journal des Géometres et Experts Frant;ais, březen 1930, Č. 113.
**) Paz,u. referenta: Přelk,varpuje, že Rumunsrk:O na své poměry vhodně, řešílo otázku

vzdělání pomooného personálu. U nálE!vŠ'ak ministerstvo financí p'ři,iimá. i absolventy o·b-
chodní akademie k těmto, pracím a, a,č dohře je 'pilati, musí od začátku je ne,c,hat zawč:ilt
přednosty kart. úradů. Až něco umí. odcházejí tH:o :pomocníci do služeb, kde '8e uplatni lépe
a přednostové kat. úřadů začnou škoHt nové pamocnrk'y. Hospodárné to jistě není.
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fill'1llám, iktel"é byly tooiteilstvím llJznány za ZipŮloo'bilék provádění těclhto úkonů. Dosud! má
ředitelství tento p.eroonál: po jednom gen. řediteli a pOOřediteli, 9 gen. inspektoru, 47 in-
~to'rů, 30. J)OdjnSJpekltorůa 90 přidělených zeměměřičů; oolkem 178 odJOOmíků a k tomu
88 pomocný:eJ1isil.

Výsledky ,provádění pozemkové re,formy zanáJšeji ,se v Bukovmě' a TTansylvanii do
S1táiV'Jljlícíehplánů katastrálních (1: 2880). V osl:atní0h krajich hylyzhoto'veny v parcelova-
nÝ'ch obvodooh [lIlOOydle číselné metody na podkjli3ldě mWstni! triangu1:we, na.vázané po-
zorovároiÍm hvězd ve dvou korespondujících poloháCh na poledník a stanovením azImutu
Jedné strany. ZáJkJ.3Idnyměřeny třikrát v obou směrech a z toho vzat střed, upo1Jii€lhitelný
tehdy, když vyho,voval Ip,ředepllané mez·i. Měření stran polygorulliních dáII'o,se 50 mpá-smem
ne;b 100 m ocelovými pruty 'a na ně pak připojen deWI, vynášell1Ý do ,plánu v měřítku
1 : 5000 (ma milimetrovém ,pwpiře). Plochy počítány ze ,souřadnic poěíJta,cimi stroji a kon-
trolují 'se p,lanimetrem.

Do 1. 1edna 1928 změřeno 7,000.000 ha, vy;po,čten:y plocihy pro 2,400.000 ha, vytýlčeny
hrani'oo p31fcel na 1,700.000 ha (a-rOllI1stav. [lamell v pilcoše61.000 ha). Vytý:čená přídělŮl hude
v poli provedeno do 4 až 5 let a pak naJ8tane vlastm !práce na s o u s' t iJ, v n é ID rb li ď 0-
V á n í ik11Jta s Jt,ru pro ,celý stát, pl'i čemž materiáJl qjskaný čí1s,elnýmměřením bude plně
zllJžitJkován. Nový kata&tráJlnízákon bude te.prve vydán, jakmile se skončí P'O'zemková re-
forma a pokročí ,přípravy k definitivní jeho stylisaci, platné pro celý stát. J. A. R.

Ostravští kolegové do S. I. A. Na četně navštívené schůzi dne 18. října v Lido-
vém domě v Mor. Ostravě ustavil se přípravný výbor pracovní sekce zeměměřičských
inženýrů při odboru Spolku ,čs. inženýrů Mor. Ostrava. Usneseno, by kolegové, kteří se
dosud nepřihlásili, učinili tak v nejbližší době, aby přípravný výbor mohl přikročiti
k svolání ustavující schůze.

Zápis o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměř. při S. I. A., konané dne 16. října
1930 v ústavu prof. J. Petříka.

Schůze byla zahájena za předsednictvi prof. J. Petříka, který zastupoval min. radu
Mandyse, čtením zápisu o poslední výborové schůzi. Na vědomí bylo vzato vyzvání před-
náškové komise S. I. A. k účasti na spolkových přednáškách. Na návrh prof. Ryšavého budou
členové Zájmové skupiny upozorněni výzvou v Zeměměř. Věst., aby připravili a ohlásili
přednášky, které by mohly být předneseny v S. I. A. Předsedající upozorňuje dále, že v lednu
končí lhůta, pro podání příspěvků do slavnostní publikace, jež bude vydána k pardubic-
kému sjezdu v roce 1931. Po projednání men~Ích běžných záležitostí byla schůze skončena.

Zapsal Ing. Fiker.
Zápis o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne 16. října 1930 v ústavu

prof. J. Petříka.
Po přečtení a schválení protokolu o minulé schůzi oznamuje předseda prof. Petřík

úmrtí dlouholetého člena Ing. Františka Fritsche. Památka zesnulého pracovníka výboru
byla uctěna povstáním.

Výbor bere dále na vědomí obsah dopisu Čs. zahraničního ústavu o umisťování a
platech zeměměřičů ve francouzské službě v Syrii. K žádosti technického musea o staré
ročníky Zeměměř. Věst. bylo usneseno věnovati museu tyto ročníky, pokud jsou ještě na
skladě, a· zároveň doporučiti ředitelství musea, aby každoročně reklamovrulo zaslání vy-
šlého ročníku.

Nato byla projednávána otázka zástupců do Svazu spolků čs. inženýrů zeměměř.
v čSR. Za Spolek čs. zeměměř. byli navrženi tito delegáti: prof. Petřík, Ing. Růžička, Ing.
Krčmář, prof. Dr. Ryšavý a kpt. Ing. Lukášek. Definitivní rozhodnutí ve jmenování dele-
gátů ponechává se příští valné hromadě.

Pro podzimní přednáškové období připraví pořadatel návrhy, jež přednese v příští
schůzi. .

Nadp. Payer poda:l pak zprávu pokladní, dle níž vyrovnalo 55 členů dlužné pří-
spěvky, zbývá ještě 121 dluhujících. ByJo doporučeno pokladníkovi, aby znovu rozeslal upo-
mínky. Do reservního fondu pak aby uložil 1000 Kč. Nato byla zpráva pokladní schválena.

Za nového člena byl přijat p. Josef Panzer. K dotazu Ing. Pudra sděluje profesor
Petřík, že resoluce Klubu měř. úř. hl. m. Prahy byla podána min. školství prostřed-
nictvím děkanství vys. šk. spec. nauk. Zapsal Fiker.

Z Jednoty čs. úl. aut. civ. geometrů. Pracovní výbor Jednoty konal svoji řádnou
schůzi v sobotu dne 4. října t. r. v Praze za přítomnosti 10 členů.

Kol. Ing. Furst podal smutnou zprávu o úmrtí kol. Ing. Františka F I" i t s c h e ze
Smíchova a ocenil práci, kterou kolega Fritsch pro stav civ. geometrů vykonal. Byl čle-
nem Jednoty od jejího založení v r. 1908 a stálým členem správního a pracovního vý-
boru Jednoty jakož i dlouholetým poldadníkem. Pomáhal nám bud·ovati naši Jednotu od
základů, vždy s velkou ochotou a p}li spolupracoval na všech stavovských věcech a byl
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též dlouhou dobu členem představen st va Inženýrské komory. Zásluhy jeho o stav civ.
geometrů a o naši Jednotu byly členstvem správně oceněny tím, že při oslavě 201etého
trvání Jednoty byl Ing. Fritsch jmenován na valné schůzi jednomyslně čestným členem
Jednoty. 'Všichni přítomní členové pracovního výboru vzdali povstáním oost jeho památce.

Pracovní výbor se nato usnesl, aby k uctění památky zemřelého milého kol. Ing.
Fritsche věnovala Jednota ze svého jmění obnos 200 Kč ve prospěch fondu vdova sirotků
české sekce při Inženýrské komoře.

Dále pojednal pracovní výbor o připomínkách k sazbám komasačnim. Připomínky
vypracovali kolegové z Moravy a ještě třeba vyčkati zaslání přípomínek od kolegů ze
Slovenska. Jakmile připomínky od kolegů slovenských dojdou, budou v pracovním vý-
boru projednány a předány Inž. komoře. '.

Kol. Krejza, Faltus, Janč a Ročák podali jako účastníci mezinárodního zeměměřič-
ského kongresu, konaného ve dnech 10. až 14. září v Curychu, detailní referát, který bude
uveřejněn zvlášť ve Věstníku Inženýrské komory a též i v Zeměměřičském Věstníku.

Dále usneseno, aby zástupci Jednoty intervenovali v min. financí ve věci nového
vyměřování kat. území na Slovensku a ve věci vydání legitimac'í všem civ. geometrům
Zemským úřadem.

Dále bylo referováno, že Státní pozemkový úřad v poslední době vrací civ. geo-
metrům plány provedené na počátku pozemkové reformy a žádá o kotování zbývajících
dvou exemplářů. Jak všem kolegům známo, žádal Státní pozemkový úřad u def. knih.
plánů dva plány kotované a dva plány bez kot. Na tuto okolnost byl vzat také zřetel při
sjednáváni sazeb za knihovní plány pro pozemkovou reformu. Usneseno v této věci do-
poručiti kolegům, aby kotování třetího a čtvrtého exempláře provedli, ale jen proti pří-
platku 16 Kč za 1 ha. í

Po projednání několika dotazů ve věcech stavovských a věcech nového kat. zá-
kona byla schůze Q 9. hodině večerní skončena. Referuje P.

Výtah jednatelské zprávy za rok 1929 Spolku čs. inženýrů státní měř. služby.
(Pokračování části otisknuté v Z. V. str. 132-134 z roku 1930.)

Poměr k ostatním oTg'anisadm je p,rrznivý. Jsme v ú'Zlkélln~tyku 'se spOllky země-
mlířÍ!řJskými i v'l'cholnými stavovskými. PřiJpravuje ,00 ZeměměřiJčsrr{:ýsVaJzze sipoltků zorně-
měf,čských. dosud jednotně nespjatý,ch .. :Projevili j'sme S01lJhlasse ,změnou formátu Země-
měř1čského věstníku. Dárre ipředplá,cime prro členy Vysokoškolský věsJtniJk Přáili bycl1Oi~nsi,
why nl'l,ši pálni členové ohou věstnílldl vÍ'Ce 'používali jako tribun k vyjádření našich J}O-
žadavků i sůavovský'ch neibo w,chniJcikych vymožeností. Též jinými články, i prro neměřiJče
zaJjimavými, nutno huditi z.ájlemo ná,š stav. Je toho velmi zapotřehí, je,ž,to nei.nformov<1nýoh
,}e stá!e, j.c,ště In1Il.loiho.Stejně 'P0trr'ehí domáhati se p'l'iJzně o'statní žurnalistiky. Jsme členy
Techniclkéiho musea, jehož v:].[ný:ch hromaď se úča,sltní kol. Raj.tr.Panu ik'ol. rednkůoru Ing.
RŮ'ži,čkov: 'P~tří nás dík za obe'Lřetné vedieni jedinéz.eměmě,ři,člské rervue, ;p'anu koL Ing.
Vrbovi dělkujernre za ochů,tu a sprá,vnýchod vadiminÍ'straci Z. Věstníku.

Těší náls la.gilno,S'tSpoilik;u posluc,hačů zeměmělHčského j.n~ený:rství, který poctivě se
snaJŽí dohon'ti, ,co y tísnivých poměre·ch nedávných hyilo mu ješltě tě1žko pTOováděti. Vedle
intensivní činnosti vnitřni i na ve'Mk snaží se UlpOIZ'Ol1'IlÍtia ,dokumentovati změněné po-
měry sta:\Tovslké.

Na ,konec možno 'zmíniti S'e ještě o tom, že 4. ledna 1930' by'1o tomu právě 10 let,
co rta mílstě 7lemslkýlch odibOlček bývalého spoLku č. k. měřiČJSkých úředníků ve Vídní byl
založen náS slpolek č,s. měřický'c:'h úředníků státntoh a státnfch podníků v Pra;ze, s odboč-
kami v Bmě a Bratiskwě. Možno říci, že málokterý stav a jeho OorganiJsa,ceprodělaly tak
mimořád~lý vývoj v dohě poměrně krátké, jako stav ná,š. Na posouzení a zhodnocení toho
všeho ov,šem nesta,čí pouhá závěrečná vzpominka. Spolek 'zasáhl do všeoh otá,zek, nevyjí-
maje ani věe-i stavovské cti celku i jedinců. Bylo by možno zajímavým způsobem vzpome-
nouti IpwžitJ"ch událostí, které pov,šechně vyzna,čovaly se - bohuže'1 - IP 1'0 st řle dlí m
c h u dým na 0' p l' a v d o v é př á tel e. Spolkový a,rchiv mŮJže být v mnohém výmluv-
ným dokladem. V prvé řadě uchováme vzpomínku na 'pomocnou ruku 'pa1'lamentnich čini.
t2,lů i podJpO'ru zeměměHčský,ch učilišť v čele s p. prof. ing. Petříl[{:em. Uplynulé deseti·
letí, jedno z olbt.ižnějsich, vyčerpávalo spolek hmo,tuě, funk,cionáře těle':mě i duševně.
Zapanujír,ích poměrů není a:ni ná,liady k de'ceniovým oS'lavám, přilpomín,ajicím kone,c
konců vždy jen zllJšlé trpkosti a p,ři'P'ravujícim na nové nep'říjemnosti. Nebude tedy naše
'J'jlvni dielsití1eltí nijclc rz.vllláJšťosla,vováno. Stačí, ffidyž ,příslU'šnici 6,po,lrkuv duchu proj,ďou
j,ednotlivá léta popřev1'atoV'á, bohatá na ústrky, uvědomí si, kde b'Y,chlommožná, byli, ne-
majkezák,roiků SdlOlpné organisace, vlídně jpolSoudí činnost S'polku i tam. kde nezm!ohll,
co by byl jii'Jtě rád prosadilI a hlavně, nezapomenou, že v ma c e ,šs k é m d'o mě i po
neprohraném 'boji nutno dtál h1idJaltis tál e 'Při p r a v o van á pJříJkon. Gd.

Zpráva jednatelská Odbočky spolku čs. zeměměřičů a měfické skupiny S. f. A.
v Brně za rolk 1929. ,spolková činnost v letošním Isp'rávním roce byla dosti o'b6á,hlá,o čemž
svědčí počet schŮlzí výboro'výich (celkem 10) :li počet schŮJzí členský,ch (3). Výibor odbočky
p~"'cov:al za prr'edisedni'Ctví koL Faltuse let01s !PO d1mhé společně s výhorem Měřicke
skupiny Qodboru S. 1. A. v Brně.
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Zimní a podz.imni oibdorhí oyllo věnováno účinné přeOOá:šJkové čmll1Osti. Přednášky
konány: oneOO. ledna 1929 kol. Ing. A. Bal e k y ,,0 výkupni'Ch a měřických pracíoh
při SltaV'bě nových drah", Illřed:I1esena na loňské valné schŮlzi, dne 13. 'března 1929' ko1.
Ing'. R. Jan č e ,,0 významu inženýrské komory pro zeIIllěměřiče", dne 26. března 1929
kol Ing. J. V '1' b Y ,.0 výišlkovém měření v Hodoníně a Kyjově" a dne 13. prosinoo 1929
kol. Tng. F. čtvrtUrk'a ,,0 novém stav,ebním řádě." Kromě tohot referovaJ n ,při[eŽl-
to'sti př·ednmíky kolegy Ing!. J ian·č, e, .Ing. P·e ň á z o relgutbiJciměsta Nitry a doprovod 'T
referá.t uk:íJziklMI1Ísoutěžný,clh lJ}lánŮ.

Hlavni .čiooos1t spoIková soustřeďovala se na vylpmcováni piřiipiOmínek k návrhu
zálkOlll:ao novém stavebním řádě. Tato záležitost VyŽiadOVd1lamnoho inteMivní prá-ce
a času a nutno poděkovati všem zúčastněným kolegům a zvláště koJegoví Ing. čtvrt-
líkovi, že s nevš·edni rpílí a vzácnou obětavo~ti se k této pdc! uvolili. '

N~o,bou vy·sokých školách technických v Emě učiněny záJlúoky ve věd jmenování
prak.tiků do 'Zkušebnich k:om'sí pro. TI. státní zkou'Škuzeměměřického inženýrstvi a jme-
nování p. docentů: pro předměty, jež se do té dOiby jestě nerp1ředlnáJše1ly.Spolek jmen 0-

vrul své zástupc·e do prawvní k()lIDi.sevšech zájmových skupin pro úpmvu tec.hni0ké
slU'žlhyu zemského úřadu. dale do komise pro reformu stuďa na teclhnikáJch a pro regu-
la,ční oporo-dní sbor v B-rně.

Zdařilého 'sjezdu spolku S. I. A. v Bratislavě Vf'} dneeh 13.~16. června 1929 zúč·ast-
ní:! o8e ruáš :FlpoIek <rovněž s.vými ~stupci a dlužno j.en litovati, že účast kolegů 'Z Moravy
neby'a početnější. Sj.erzdům S. I. A. nutno věnovati v 'budoucnu zvý1šenou rpozornost, aby
v důl&lediku studijní. refo<rmy docíleno bylo uznáIDí naší rovnocennosti a žádoucí spolu-
pr:iIc,e s ostatním' kategoriemi inženýrskými.

V c·elku možno tedy povarlovati uIJi1ynulý správní rok za rok účinné .práce k po-
sílení našelho sm.vu a k odst~'anění krise. kterou prodělá.vá většina iIlJženýrských odboru
a slpolků a kte,rou nám bude mOrlno překonati jen svornou prae.í vš'eeh zeměměřičů. Ve
finančním a sodálním 'Postavení na,šich kolegU neIllastalo aiUi v uplynulém mce zlepšení.
ReY'se systemisac·e dosud není provedena a nel:lle se vážně nadíti, že náJm přinese sp<ra-
vedlívé ~hodnocení n"·ší namálbavé Jl. zod'P'Ovědné sluŽ/by.
. Konč~m jedna,te'lskou zprávu 's přálním, :!Jhy nový správní roik slpllníl naše slpravedlívé
tužhy, jruk :po s1Jránc,e ,stavovské, tak i hmotné. .

Ing. E. Procházka, jednatel.
Zákony a nařízení .

. Předvolávání mer. úředníků pozemkového katastru za svědky nebo znalce v civil-
ním řízení soudním. Výnos min. sprav. ze dne 23. srpna 1930. Č. 29.492. Otištěn doslovně
ve Věstníku min. sprav. č. 9/1930. Výnos k žádosti min. financí stanoví, že měř. úředník
kat. může býti volán soudy. za znalce jen v okresech, kde není civ. zeměměřič, nebo že
týž pro předpojatost nemůže býti znalcem ustanoven. Výminečně však může se tak státi
se svolením zem., fin. ředitelství, ale měř. úředníku nesmí býti vyplaceno znalečné. Měř.
úředník však musí zachovat úřední mlčenlivost v úředních věcech. Úřadům katastrál-
ním se nařizuje vyhověti urychleně všem podáním soudů, které se týkají řízení podle
ustanovení civilního řádu soudního. '

Projednávání geometrických (polohopisných) plánů kat, měř. úřady. Výtah z vý-
nosu ministerstva financí (v dohodě s ministerstvem spravedlnosti) ze dne 29. července
1930, Č. j. 68.655/30-III/6.

Významný tento výnos - nelze v Z. V. včas otísknouti celý a proto upozorňujeme
kolegy mimo kat. měř. úřady činné, že vyšel nezkráceně v Č. 17 Věstníku Inž. komory
z 1930, zkráceně ve Věstníku min. sprav. č. 9 z 1930. (Obdržely jej veškeré úřady kata-
strální.) V p0dstatě je jeho obsah tento: V úvodě je vyzvednuto, že p 1á n y ú ř. a u t.
c í v. g e o m e t r ů p o ž í v a jít é ž e vír y j a k o p 1á n y Ú řad ů k a t a str á I n íc h,
a že jejích zkoušení co do pravdivosti a místní šetření v z á s a děje nepřípustné (od-
chylky povolují zem. fin. ředitelství). Závady plánů odstraniti jest povinnostívyhoto-
vitele.

V oddílu I. "P o t v r z o v á n í g e o m e t r i c k Ý c h p lán ů pod I e u s t a n o ven í
§ 80 kat. zák." se uvádí, že potvrzování souhlasu s novým označením parcel děje se jen
:na plánech dodaných soudy. Kat. úřad k tomu cíli neohlíži se na měřickou správnost
plánu, nýbrž zkoumá jej formálně, t. j. zda je vyhotoven oprávněnou oo8obou, zda vy-
hovuje náležitostem dle § 51, odst. 3. a § 43, resp. § 113 vlád. nař., č. 64 z 1930 Sb. z. a n.
-3. to ovšem, pokud se netýkají zakreslení do kat. plánu a počítání výměr - a dále
§ 14 kat. zák. o dělení na.o8tavební skupiny a místa.

, K odstraněni malých závad plánů doporučuje výnos měř. úředníku postup bene-
volentní. Nevyhovující plán vrátí kat. úřad soudu - aníž by na plánu co uvedl - spi-
sem.'kde vypočte závady.

V oddílu II. "Projednávání geometrickýeh plánft po kníhoyním pro-
vedení", se nařizuje kat. úřadům, by závady plánu, shledané pří zakreslování, sdělily zem.
fin. ředitelství, které plán vrátí dozorčí instanci vyhovitelově (Inž. komoře, stát. úřadu;
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starostovi obce a pod.) s udáním závad a výzvou, by závady byly odstraněny. Trvalé do-
. dávání. závadných pláml o,pravňuje min. financí k návrhu na odnětí autorisace.

Oddíl III. ukládá obdobné projednání plánů, které došly katastrálním úřadům
mimo soud.

Oddíl IV. nařizuje kat. úřadům, by falešné a zřejmě nepravdivé údaje na plánech
(na př. potvrzení, že dílčí hranice byla osádována, ač vpravdě třeba jen byla ofloko-
vána) hlásily zem. fin. ředitelstvím, která oznamují tyto přečiny státnímu zastupitelství.
Tamže je uvedeno, že plány zhotovené pře d ú čin n o stí kat. zákona jest považovati,
jako by měly náležitosti tímto zákonem předepsané.

Výnos zrušuje dřívější předpisy, které jsou s ním v rozporu, zejména z výnosu
min. financí, č. 57.834-1II-6 b z 30. května 1930, otištěného v Z. V. č. 9 z 1928, po-'
slední větu odst. A. a celý oddíl C.

Dodatek k výsledku soutěže na regulační plán české Třebové. Doplňujeme zprávu
z minulého čísla tím, že mimo cenami odměněné práce byly určeny k zakoupení další dva
projekty; mezi nimi jest projekt označený ,,12'01", který vyšel ze spolupráce Ing. Karla
Rad nic k é h o a Ing. Frant S p o ne r a, smluvních zeměměřičů města Olomouce.
Z celého výsledku vypsané soutěže je patrno, že kolegové opět doložili, že zeměměřič má
věcný a morální nárok na to, by mu účast na soutěžích urbanistických v návrzích na
reformu oprávnění civilních techniků jak se strany Inženýrské komory, tak i min. veř.
prací nebyla upírána. . J. A. R.

Různé zprávy.
ústřední archiv pozem. katastru. Dnem 1. listopadu 1930 zahájí činnost Ústřední

archiv pozem. katastru při ministerstvu financí, oddělení III/6, k účelům uvedeným v § 1
lit. h) vlád. nař. ze dne 28. pros. 1928, Č. 205 Sb. z.a n.

Dopisy, týkající se výhradně agendy Ústředního archivu pozem. katastru, jakož i
triang. kanceláře min. fin., buďtež od uvedené lhůty řízeny přímo na ně s adresou: "Praha
lIL, Josefská ul. č. 4."

Diplomovaní inženýři (měřičtí) na vys. šk. techn. v Berlíně a Hannoveru. Pruský
ministr pro vědy, umění a nár. osvětu vydal dne 1. srpna 1930 doplňovací řád pro diplo-
mové zkoušky z oboru zeměměřičského. Při hlavní zkoušce (po čtyřletém studiu) žádají
se důkladné polní práce zaměřovací, práce z vyrovnávacího počtu, z nauky o strojích,
z geod. astronomie a fotogrametrie. Ústně se zkouší mimo toho i výšková měření a
geofysika. -c-

Zprávy. osobní.
+ ..

Ing. fRA NTIŠE~ fRITSCH,
úředně aut.. civilní geometr v Praze-Smíchově.

V Mnichově zemřel 17. května t. r. ve věku 88 let Ing. Dr. Fr. Kreuter, bývalý
profe,sor staveb. moo.ýrství mndcl1oV'Slkétoohnik'y. Rodák mniCihoVlský,studov<ll nJa tech-
nice v Karlsruhe. Působil také jako inženýr při stavbě seve'l'OzápadJIl.idJl"áhyv Oe.cMch
v letech 1874, pak jako profesor n~něIIUe.cké,průmyslovéškole v Bmě do .roku 1889. Pro
geodélSllje výZnJaIllIlýtím, ž,e v roce 1875 konstruoval tachymetr samorooukfui se šikmou
latí a piI'OIpoagovaI,centesiII1álnlidělení kruhu. Spis o tacllymetru vylŠelv Brně 1876 u C.
Winikelfa. Hanák.

Změny ve stavu kat. měř. úředníků na Podkarpatské Rusi (červenec až září): Při-
jat Š arm Václav jako měř. koncip. a přidělen ke kat. měř. úřadu v Užhorodě.

Autorisaci nabyli kolegové: Ing. I. Ne u h a u s e r v Praze, Ing. Dim. P é 1y P i.
w ov i v Praze, A. L ach ve Svij. Újezdě (okr. Turnov), R. Pel z v Nýdku u Karlo-
vých Varů, Ing. A. L o r e nz v Chebu, Ing. A. Žer t ve Zlíně (Baťovy závody), Ing. J.
Ma r e š v Praze, M. H en čI z Dun. Středy na Slov., Ing. J. A. N e u w i r t h, Galanta.

Vzdali se oprávnění kolegové: Ing. Jar. Zvěř i n a v Mor. Krumlově a podle vy
hlášky Okres. soudu v Č. Krumlově zaniká oprávnění civ. geom. O. Pan t ů č k a.

Právo k užívání stav. označení "Ing." nabyli kolegové: I. Bašný, Kežmarok, L
Franc, O. Brod, A. Hrabovský, Košice, L. Nahůnek, Jičín, R. Nentvich, Olomouc, F
Schmidt, MOT. Budějovice.

z': redakei zodpovídá Ing. Joo. Rdžlčlta. - Tiskem Polygralle v Brně.
Nakladatel: Spolek čeokollovenlkýeb zeměmničd v Praze.

1930/152


