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VESTN IK 1 9 3 2
ČASOPIS SPOLKU čs. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XX. ROČNÍK V BRNĚ I. ÚNORA 1932

Dne 15. ledna 1932 rozloučili jsme se v odpo-
letlllíeh hodinách na hřbitově nuselsko-pankráckém
s milým přítelem a kolegou vrchním měřičským
radou Ing-. Dominikem B u k o v s kým, přednostou
katastrálního měřick('!lO úla.([u v Praze. Loučení hylo
tím boJnější, že smrt přišht tak neočekávaIH~ :t vy-
rvala Ing. Bukovského rodině 11. ledmt. t. r. krátce
po jeho návra;tu z úřadu, kde praeovával zpravidla
až do večerních hodín. O 11. hodině noění vydechl
svoji šlechetnou duši, pře8talo bíti zlaté srdce starost-
livého manžela a pečlivého otel'.

Ing. Bukovský byl nejen nadmíru pilným, vzor-
ným a velmi svědomitým úředníkcllI, ale i laskav~-m
rádcem svých podřízenýeh, jak vc věccch úředních,
tak i soukromých. S ním odešel mim nejen vzorny
úředník, nýbrž i dobrý člověk, jenž si získal srdee
každého, kdo s ním přišel do styku. Faleš a přc-
tvářka byly mu cizí, byl vzorem skrolllnosti :t přátel-

,k(. oddanosti. .Jak tichý a prost}· byl jeho život, taková byla i jeho ISmrt.
Ing. Dominik Bukovský narodil se 3. srpna 1879 v Počátkách. studoval na zemské

vyšší reálce v Telči na Monwě a na české technice v Praze. Po nastoupení služby u po-
zemkov(;ho katastru pi'!sobil v letech 1900 až 1903 u b~v. eVlidence kata,:-;tru daně pozem-
kové v Brně, načež byl přidělen triangulační kanceláři min. financí ve Vídni, kde nabyl
h(lha,j~'ch zkušeností zvláště v pracích triangulač,ních a v novém zaměi"ov:Íní měst a říš-
"kýdl hranic. Za světové války dostal se po dobytí 1'řf'myšl\l do ruského zajf'tí, kllf'ž
zlu;tal až do dubna 1920.

Po návratu do vlasti pi'!sobil u nov(lho měření v Pra,ze, naěež byl pov(~řen mini-
,t('J',stvem finaneí organisací služby pozemkového katastru v Podkarpatské Rusi, kdež
Dll1ouč,'n od své rodiny pwvf(] I v letech 1920 až 1923 daný úkol za svizeln~'ch poměri'!
k úplnú spokojen08ti svých představenýc.h. Od října 1923 byl přidělen k dohlétlaeí službě
pOZf'l1lk.kat astru u zem. fin. ředitel,tví v Praze a od 21. března 1931 u,tanovcn v dů-
,-1rdkll resystemisaee přednostou katastrálního měřického úřadu v Prazf'.

;\'a poslední cestě doprovodili zesnulého kromě členi'! rodiny, pr_buzenstva a přátel
řctní úředníci ministerstva financí, trianglllační kanceláře, reprodukčního ústavu, zem-
,k{'\to fin. ]-cditelství, úřednictvo katastrálního měřického úřadu v Praze a jiných praž-
~k~'ch i vl'nkovských úřadi'!.

;\'ad rakví promluvil Ing. Dr. Frant. Mašek vřele procítěnou řeč, již ukončil slovy:
,Sezapomenute!rl}' pane přednosto, spěte klidně po tak pro vás krátké, ale plodnú pouti
života, a země, již jste tolik miloval, o níž jste IS láskou studovaJ, kterú jste své síly
život obětoval, dejž Bůh, ať jest vám lehkou!"

Cest památce ze,rmU'llO! lny. Jos. Nouák.
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Zaměřování vodních toků a zakreslení změn
do katastrálních map.

Ing. Fr. R li Z h a.

Katastrální zákon č. 177 z roku 1927 dJefinlllj.e pozemkový lmta.str jako
gleometrické z,oibrazeni, soupis a popis vešlk,erých pozemků v Českos,IIO'vellSkt·re-
publice, a v JlIásledlujícílmparagrafu vyzna,čuj,e jeho účel.
. Pozemek definován jlest jako čálst při:l1olz.enéhopovmhu z,emského, která

oddělena jest od souSledníc:h č4stí trva.Jie viditelným rozlhraničením, hmnicí
spráJvní nebo držleJ:mostní, nebo se od nich liší "vzdělárváni'm nebo už,íváJním.

V § 21 zmíněného, záikona, rozlišeny jsou veškeré druhy poz,emkiL Vše-
chny pozemky z,obrmz,eny jsou v ka,tastráiLních malpá:ch, jež jISO'llvýsledkem blHf
lllIě,ř:eillíI>'Ů.vodtního('lm,talstr:áJlnfměiiení provedeno bylo v naš,~cthzlemích V1 pr'vé
polovicí 19. století [1817-1860]), nebo výsledk()lll1 zaměřorvalcJc:h p'ra,ci POZo
dlědlMch.Ze života praktického s,lyšíme dJOIStiJěa,sto stiJŽ1l'ostina neplře/sné kat a-
strá:lní mapy; stížarosti - alespoň pokud jde o v)'sledky púvodnrích měření Z· let
1817-1860 - má,lokd~ odůvod'něné. Ze d'odJatelč~lédioplňování, víceneibo méně
d!olmnalál repJ:iodukc1e a podobně nepřispěly k zlepiŠerní jakos.ti o,riginálu, jest
na bíle dni.

Nemá, s,e proto z kruhů odlbomých pouklalzo,va,ti jlen na l1edlostatky, pioně+
vadž pak lai'clké kruhy, jla-kmile Sletjim příležitost nasky:t>ue, nemluví o kata,
stráll1ích mapálclh právě n81jrvidlěčněji. '

Nutnoz:d!e olbháditi i ty staré ka,tastráJní m~.py, kte~'é vyšly ze: s,tolovéhQ
měření, které al21d/odnes jsou vý'značillou porrnůlckoutéměř všem projektům inž'('l,
nýrským a ve valné ČálSitipřípadů j,edinou pomůckou, je,ž znáJzo,rňujlelprávní' sta,!"
dlržby jedlnotHvých vlastníků pOlZlemků. '

Katastrální m:aip~ repres.entuj,í dnes v reIPurblicehodnotu někbUka, miliardi
8, není pl1oto divu, že, Úistřeld'níspráNa pozemkovéiho kat:lJstru klad!e tak zna,čnOl!
Vláih:una sprá,vné jich dlOiplňováJnía dM plřísnými piiediph>ytoho, aby uchráněny
byly od zkáLZYpo'zďějšÍJIlllichybnými zákresy.

Pil10zaměřenÍ změn věrtšího rozsahu jie třeba, si Ulvědiomiti, že podlkladem
zohrwzení detailu map katast,ráJ.n:ích, poř'Ílzenýcih stolovým mě1ř;ením,byla, triau.-
g1wIaceWafi:cká,. Jest proto, nutrno jilžl zam€lření, které, má, býti podlkladem za-
kresleni změ:n" voliti ú.čelněl tak', abIY zapadalo do rámce měřeni původruho'.
Zobrruzet1Únové siJrnic'H,proved~nté regulaoe ř,eky, dáJlezměn Vlzniklých staivlbou
údiohúclh přehmd,a, mnohý/ch, j,iných podiálvá,pfiikJ:ad1takorvé změny. v'ě>t"Jši'horoz!
sa,'hu. Iz,amě,řenÍ původWho struv:u prro' pro1jiekt zlIIJliněnýchsta,veb j1e příkladlem.

PiozorublOd!néje,st zaméřoIV:ánÍ vodních toků, kldle řeka" jelž: jelst význ.ač-
nýJm hospodláJřským čirniite,lemv kraji, kterým pl1Otéká, mění často slvé koryto,
takiže zohra:zeni na, k~tastrální mapě vlivem erosivni činnost~ tokIU neshodlujfv
s,eSe SI1mtelčnostL

Držebnos,tní poměry na některých :řekách jsou vlivem ne'lllsrtálélbo'měně'l1í
toku z,v:l!áIŠťsplletité, a j~ p~oto, nutno, již, Il~i vYPlralcúvámíp!rojlektu zjistiti, zd·a
držba jedJnotlivých vla,stníiků okolních poz.81mk'ů'shodiUj~ Si8118> PiO'zem.k1()1vým1kata-
streml a. pozemkolV'Ouknihou.

Během let ,vtyvolárvá tok v dJržiběolklOlnicihplO'z,emikůznačné změny odpla-
vov:ámím půdy na jled1nědha U!Sa,zováníIllJnáplalvů na jiných mis,tech. Náíp~3.lVY
tyto bývaúí oklUlpováJny maJ~teli pobřežJ1ÍJchpozlemků. Záikronillá us:tan:oveni
() oSit'I40IV/e1ch,opuštěných ř8lčištílCh, napla:Vlernilllácha stf'Žkh obs~huj,e- o. o. z.
V § 407-413. .

NaplaVleniny bývají zříd~a pfipsány knihovně k sQlUlsednÍimpoz,emroům a
na.opak pozemky, které jsou oid:plavené a pod vod'ou, j.S'O/Udlo'SiUdz,a,psáJnyv po-
z·emkovém kataiStru a v pozemkové knize. Vlastník takového po~emk1t případně
platí z, odpla,vené části dlaň, ačk:olLv žádrný hospodářský užitek z této nebéře,
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naopaikJ okupovan'á, napla,venina, lliČ poskytuj,e piliodiny, zaps'áml, bývá dosudi j:ako
součást veř'ejného statku - tuc1:í',žJ,bez, katwstráJliního výtěžku.

Ú6elem z8měření řeky před úpmvou jlest, veškeré tyto :rue1&rovnalosti.oc1-
straniti a získati tak spráNný podklad! Pl'O' výlkup potřebných pozemků, jako,ž
i náJežritý záikJlad pro I10lzdJěleruzas,y:panýlch řečfušť (aJ."g.§ 48 vodního zákona,).

Zaměřování delších trati iieky před úprMrou děje se ob~'čejně metodou
pOJlygolIlJo-tirigonolllletrickÚ'u.PodkladJem pI10z,wkJ1'elslenízměn, způso!benýoh ať již
rušivou činností toku, nebo proved~noll1 ÚlPr:wou, jes:t k~t8strální mapa. Jest
obyčejně základlem pvo vypraicoiVálIl~veškell'ých pláml výkuipní'ch pll'ONzení před
úpravou, jakoiŽ i poolldia&:lm pro vypracován:í polohorpisných plánů, jeiž tvoří
integrujíd součáSt trhovýeh SIIll~Uv,týka,jíic,ích se postupu jed:uotlivých čá18tí
pozemků po p:ro!V'ediené:regulaci.

Při zamě['I()lV'ánátoklu pred úpravou jeslt třeb'a, určiti srpr'áiV1něhřeh toku.
Přihlíž,ímle~li k zákonnými UlSltalllorverumvztahujícím sle na, tento pří,pa.d, je třeba
dbáJti uIst8illlo'vení§ 34 vláidního nař:íJz,e[líze dlne 23. kvMna 1930, č. 64 Sb. z. a n.
k zákonu k~tastráJ:niÍmu, kde j:elst na,znač,eno, ž,e za trvalou změnu pokládá se
jen tako,vá, změna" kteráJ má rá:z, stállosti a neměnitelnosti, neb10 při změnách
nastaJých na,plavením jel1Jtehdy, vystupUljHi nalplaveniny, ostrorvy, nánosy a
podi.,kvale nad nO'rmální vodiní skw.

Za, příklad' zamělřelllí toku před úpraV10u budiž z,aměřmú říčky úshwy
(Lomnice,) v k,radi bllwtell1SkélIlli,k,teré provedJeun bylo aut()Irem toihoto pojednání
v sir!pnu 1930.

Zaměření provedle!Illobyilo v délce ca. 3,'8 km od' místní obce Buzice a,ž nad
mlýn "Lap~,ř;' podle na,ZiI1ačenéskiz,zy z topografické malpy (viz obraz).

lC' . lf?'
Dol ej" 1,,- -,_,,__,~ / \;-=c
____ ---'' ,t. ~ ~'~-~ !~g~ďr- - o l'ace11c

Polygonová síť toalOto mwenJ slou'ží jakozák1ad jec1lnak pro zan€'s,ení
změn vywlaných erOlsivní činnoiStí řeky a sloUJčalsnět,voří základ pro měření
tmchymetrické, p,řičných profiilů, kteJ'élžto' měření je nutné pro vypra.eOlvm pro-
jektu a hude tvořitizáJklad' pI10 zaaněreni a zakI"elsleiIllízměn vyvolaných v okol-
ních pozemcích po plf'ovediené Úipra,vě.

Polygonové bodly po lervém břehu řlekJybyly stabilisorvány ižulovýlmi mez-
ruky rozměrů 12 X 12 X 60 cm, kwrré jsou za.pUištěny úplně db terénu. Za.mě-
ře:ru pll1ov,ooenobylo, na tři spo'jmce p'řezkoiUšeiIl.~chpevných bodů v mapě ka-
tasrtráJIliÍ: I-II, II-III, III-IV. Při10ižiený situační plán znáJzorňuje proSlti'ední partii
a nazna,čuj'e, jakým způsobem provedeno bylo zaměřeni řeky a jak provedena
byla, vazba na pervtn,ékatastráJlní body (viz reprodukce plánu z orig. měř. 1 : 2880
na str. 23). .

Řeka Ús1Java protékál tu tř'emi kataJsrtrá~1mmiúzemímIÍ - Blatná, Pmcelice
a Buzice,. Spojnice, I-II slouží pro katastráJLní území Buzice, sIp10jnice II-III pro
Buzioe a Pa:ceHce, a spojnice III-IV pro BlatiIlJo1u.Pro zaměřenidJetailu iieky
slowžlily polygonální tahy podél řeky po orbou bře1zkh, a sice po praVlém polygo-
noV'é' body 21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11 atd'. a po lev,ém bod:y 29-30-31-32-
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33-34-35-36 atd. Za pevné katastrální body zvoleny byly v této části: mezník
na hranicích katastrálního území Pacelic a Buzic, označený II a mezník na hra-
nicích katastráJního území Buzic, a Blatné, označený III. Oba tyto pevné body
kontro~orván,ybyly v pTIrodlě vzatými měralll1i, a, sice:

1. mezník II vztwhem na bodiy lnoIl, mlIl, m2II a, 13 vesměs mezníky,
2. melzník III vz,tahem na bodty rn oIII, ml III a 3:0.
Podlotknouti slušf, že hranice katasrt,rálních úZleulIÍ na plánu zná,znrněné

byly v přírod,ě olIIl8'zníkovány melzníkiy zvlášť znatelnými (některé z, nich vy-
čnivaly až 80 Cln), což značně usnadnilo r:oz,vrh s,itě a postup měření.

Podobným z[llŮsobem zad,ištěny byly bodly I a IV kioinwol!I1Ímim~ranll
s ohleid!emna, sousední pevné katas,tráJní body. Kromě těchto pelVlnýclhbiodu za-
mě'řeny byly jako bodty vazbové četné meizníky v plřírodlě se vyskytující v blíz-
kosti rozvrženého polygonu, pokud! bez 'zvlálštního zdržovár1Í v prálci n~lezeny.

Pro výpo.čiet polygonu a zákresl změn dio otisku map j:ed!Ilotlivý,ch kata··
strá,lních území vzata byla za základ spo:j!Ilic:eII-III, kt,elfá z,volena byla, za osu
-x pl1"avoúhlýchsouřadnic s počátkem v bodě III.

Polygo!IláJní tah III-29-21-20-19-18-17-16-15-14-13-II !píl'Ovýpočet prra,vo-
úhlých souřadnic byl úhlově uzavřen. (Z bodu III na II a naopak bylo možno
zam:ěřiti.) Měřené oblvodlorvéhlo,riwntáJní úMy v tomto uzavřeném 12 úhél:nílrn
maM dáva,ti dohromady 2160 o. Změlřeny byly repetičním theodolitem fy Breit-
haupt :s,nonickou dlife.ren!clÍ30" a, odlcihylk~,v uza:vř'ení činila, + l' 15" (doiVIolelllo
4' 20").

Při výpo,čtu souiřadJnic byla vypočtena souřadlnÍ!ce!X bodu II = -942·84 m.
SouřadnÍ!ce,Y bodu II má býti 0·00. Odchylka Li y při výpočtu byla - 0·04 ln.

Souřadnice bodu 29-30-31-32-33-34-35-12-13 vypočteny byly tahem od
souřad~lic bodu 29, dřívce již u!I'Člernýlcha vYl"ovmílllYna 80uřaJdiniliCJebodlu 13, při
č,emždifel"ence v uzavřeni úhlovBm měřila 60" a Li y = +0·12 m, Li x = +.0·17 m.

Bro zákres polygolliových bodu db otisků! katastrálních m:a(p j80u mOlžny
dva způsoby. Buď poč,ita~i :SI€! sOillřadlIŮcepodle ,I'lekční'chčar, nebo k vO'I:erné,oVišem
přezkorušlené spojnici dfVIoup1.1.vodníehpevných boiďiL Teoretik biudezasltálVa.ti
princip prvý., praktik v mnoha případech dá přiednostZlpŮisobu druhémfl1, tako-
vému, jaik: piiedvákHm v tolll1ltopojiedtnání, hlavně v případech, kdel jlde zároveň
o dvě nebo viee ka,tastrá,lná,clhúzemi nebo aspoň o dva llIebo vícle Isekčních listu
jedlnolhokatas.t,rálního územlÍ.

V uvcede:ném případě základlna II-Ul je8lt úČielná pro zákl.'es, neboť porov-
náme-li výs,ledek zaměřeni B délkou odmělŤ'e!Irouz katastrální ma,py, shled~lme,
že délka s mi8lzi body III-II s ohledem na srružku P\'lrpiru jelst 943·75 ln. R'ozdlíl
942·84 - 943·75 = 0·91 m je,st vd:ovolené mle1zi(dovoL 4·71 m).

To jiest kontf!Oila ve SIIllěru osy X. Ve směil'u osy Y jsou TOIzdiílyr()IVuěž
v dio'volených me'lích, jlelikolŽ,polygonové bodty mo32-19-mol8-mlII mellníky 810U-
hlasí, z čehož plyne, že osa pm zákres volena byla účeilmě a siprálVl1ě.ROlvněl71
pro spojnice I-II a III-IV b~ly výs.ledky mě~ení s délkou odmJěřen,ou z ma.py
v dbvolených me'zícih předJp:i.sy.

V zalstavcen,ých partiích j'e vel!Ini tNiko vyhleda.ti osu tak, aby s, počáteč-
ního bodu os'y dlalo se zaměřiti na koneČJný bod!. V tom případě n,~~bÝ1V1áJ:rum
provéls,ti prvý výpočelt na. liibov'olnou O'SU a ze souřadmc takto zístlmIDýclhViypO..
čílSltiúhly, o něž nUltniŮlclelé mrěření pootočiti, aby mohla býti provedena trans-
formace na z,volenou spojnici.

V u~eřejiIl.ěném příp~dě ta,to transfol1Illaice odipadá, a v tom lze s.pa,třova.ti
vyhodu, ž,e jeden vý!počet :sou:řadinilc.odpadá. I přímý vý!pooot SiOiUfadlnicna
sekční čáry lz,e pmvésti v t.omto pňpooě jedním počtem. Ze zkUlšenolStidoporu-
čuje se voliti přímky p!ťo zákl.'e.s, jalko, spojnice divou p8lvniých bodlfi.',ne příliš
d~ouhé, ned~Ý:šdo 1000 ln (lépe kratší), aby polygoná,lní m.ěře!Il.ÍJ,které j~st proti
grafickému zaměření zll3ičně ;piíelSll1ěj;ší,přizpůsobilo se mJěfenÍ původnimlUla, bylo
jeho nállelŽitýmd:opWroem.
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Při volbě takové osy je Úičelnopřihližeti podle mO'žll1ostitaké k tomu, kde
byla pŮV10dnístolová staJIliovisklaa rněřeniÍ podile toho zaříditi.

Účelná a .svěd!omitá.prálce v:eIl1kKw&ká'waČrně z:j:ednodušía usnaooi zákres
do otisků katwstrálnillch map, a. jles,t zánIlmu,ž,e provedené mě'řeniÍa tím i vše-
cihny ZiIDěnyna základ!ě tohioto p11o,ved!enéjlsou~právnJé. ZajtMuje vlastl1Íik'ůim
bei~pečnýprá1V1Ú'Stav dr~by a llI'orváidějicímuinž:enýru vědomí sprá,vné!hoplnění
porviulliosti,l).

V Praze v květnu 1931.

Résumé. Les mésurages aupresdels rivieres: (j'est le linéament uupres
des riviěres, qui est bellJuQoup défectueusement dressé dan;; les plans cadaSlÍln1ux ft oause de
l'érOlSion perpé'tueJle de l'eau. Alors avant, ]a, regulads,atiom. de la ri,iere on do'Ít corriger
ces plans ďaprei:l l'état It'éal afin de' pouvoir dédommager justement les prop~'iétaires des
parcelles Httorrulies. Gest pourquoi OIIJtrouve d,ans la natme le,s points, lesquels C'crrespon-
dent avec le linéamént du plan cada,i:ltll:aI.Tels points fixesi:lervent COIII1JOOles point,s fon-
dmnentals pour le lávě ou detai~ dle la riviére et des parcel cdrconvoi~ines. _. Vauteur
décrit le-s travaux d'alt'pcntiage au cas conCl'et qui est de,ssiné sur la tuble ajouteé (1e !inea-
ment mig'iIIJal ·est noir, les limites véritables rouge; les lignes de constrnctlion enchainécs
sur les rpoints fixcs elt polygonaux sont rOHgc r<l,yées).

o stereofotogrametrické základně.
Geom. K. Tom s a, t. č. frekventant školy pro zál. důst.hrubého dělostřelectva v Olomouci.

Že se i v praxi dociluje při svědomité práci žádoucí přesnosti v odečítání
mikrometrického šroubu, ukazuje následující přiklad, vyjmutý z měřického
elaborátu fy Ing. M. Duchoslava. Pro vzdálenost 96-74 m bylo učiněno těchto
12 pozorování s třímetrovou latí:

6'204 6'20 ;l 6·20f)
6'20 4 6'206 6·202
6·205 6'205 6·202
6'208 6'207 6'207
Průměr jest 6'205 +- 0'001 otočky. Při výšce závitu ff;') mm jest prúměrná

chyba asi 0'0005 mm, což vyhovuje teoretickému předpokladu.
Dr. Wild má svoje dálkoměrné zai'ízení pro fotogramctrické účely upra-

veno zajímavým způsobem. - Jeho theodolit umožřmje odečítám na sekundy
:l vzdálenost vypočte z phmo měřeného dálkoměrného úhlu a (obr. 8.).

Vyjádřeno v celých otočkách čili
výškách závitu.

1 ab = - .cotg ~-.2 2 _i
') Pojednání podobného obsahu uvereJlwno bylo ulIJtOJ1emv Techn. obzoru v čÍ3le

16 a 17 r_ 1931 v rámci článku "CidIina", ale bez početních a: grafických výsledků.
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Diferencováním teto rovnice si :ljistíme, že k dosažení relativní chyby
db 0'02 , .b =-100 = 0"0002 Jest třeba, aby úhel a byl určen s přesností:

sin a ,
da .. -b- db= 0'0002Bm a,

da=O'OOOOOO6, da"=3"(cent. dělení), da"=1'2"(sexag, dělení).
Budiž uveden ihned příklad ukazující, že jest možno dálkoměrný úhel

změřiti s takovouto přesností. - Pozorovatelé A a B měřili úhel tímtéž strojem,
za stejných podmínek a tak, že úhly byly odečítány na různých místech děle-
ného kruhu.

Pozorovatel A: Pozorovatel B:
Průměr z '12 pozorování: 1c164G+1'S",Průměr ze 6 pozorování: 1et650+3'O".
Průměr ze 6 pozorování: 1c 1647± 1'7".

Wild zavedl u své fotogrametrické výzbroje lať o délce ~ m, t. j. 1'5708 m,
takže

1i a
b =-4" . cotg 2' (8)

Jednoduchou úvahou zjistíme, že pro b větší 20 m můžeme již oblouk
opsaný nad konci latě pokládati za prakticky stejně dlouhý s dálkoměrnou latí,
tvořící t-ětivu tohoto oblouku.

1i

~
b=--,

IX

a"
a=--,,-

'I

200"
'1=--'1i

Dosazením těchto hodnot do hoření rovnice dostaneme:
100

b = ~' kde a vyjadřuje se v celých grádech.

Prof. Baeschlin, který připouští relativní chybu 3;00 až 5~0' uvádí zá-
sady, podle kterých radno postupovati, aby přípustná chyba v měřené délce
nebyla překročena.

1. Neměřiti delší základny než 150 m. (Při větších délkách třeba postu-
povati podle návodů dále uvedených.) 2. Lať může býti od vodorovné roviny
uchýlena nejvýše o 1"25. 3. Dálkoměrná lať, která má býti postavena kolmo
k měřené základně, mŮže býti vychýlena z této normální polohy až o 1c25.

Tato dálkoměrná lať jest zhotovena jako ocelová trubka. o průměru asi
4 cm, na koncích opatřená malými záměrnými terči. Při transportu lze ji kol
kloubu, umístěného ve středu latě, sklopiti.

Na podkladě praktických zkušeností lze lati přisouditi dvě nevýhody. Pro
měření delších základen zdá se hýti příliš krátká, přes to, že teoreticky vyho-
vuje. Výkonnému fotogrametru, který pracuje snad stále ve velmi nepříznivý"ch
terénních a atmosférických poměrech, není někdy možno docíliti žádoucí přes-
nosti i s krajním napětím tělesných i duševních sil. Jest proto výhodné, zvětše-
ním délky latě snížiti částečně přesnost v měíiení úhlu a. - Ze~ss na, př. pro
diélky větší 100m užívá již 3 m latě.

Lať může nárazem snadno změniti svoji délku, neboť není při transportu
balením dobře zabezpečena proti poškození při náhodném pádu pomocníka, což
v horském terénu nelze pokládati za vyloučené.

Dr. Wild uvedl roku 1930 na trh lať s invarovým drátem 2 m
dlouhým, u které shora uvedené nevýhody jsou odstraněny. Uvnitř trubice,
uprostřed opatřené rovněž kloubem ke sklápění pro transport, jsou upevněny
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dva kusy invarového drátu i (ohl'. 9.), nesoucí záměrue terl:e t, vzdálené od
sebe přesně 2 17l. Konce drátu jsou zavěšeny vzpruhami v ke koncúm trubky,
takže drát jest stále napnut. Zavedením invarové latě chce konstruktér vylou-
čiti vliv teploty na délku latě.- Zaned bává.ním vlivu t8lpJoty u ocelové latě
ned:opoUišt~me se s.ice hrubších chyb, neboť ~měně teploty 50 o C odpovídá
změna. v měi-elllé V'zd3Jenosti asi 5 cm na 100 m. JelSt ale práci na pro~pěcl1,
je-li i tato menší system~ticiká chyba. odls,tra,něna. - Lať tato joest pak d,el:ší

~:::::JI
V

I'V'O
než lať staršíiho typu a j'0st dobře chráněna před porušením své délky_ Změ-
nÍ-lise délka, trubice teplem nebo i nárazem, nemá to vliv na vzdálenost terčů,
jelikož, dráty jsou vzpru:žinami Is,tá[e napínány. K lati jsou s,esta.veny tabulky,
ze kterých lz,e ihned vyč,ísti dlélku odlpoví!dajÍd určitéil11u úhlu.

Měř e n í d 1o u h Ý c h z á k I a den vyskytuje se při topografick)'ch pra-
cích a provádí se zpravidla těmito způsoby:

1. TriangulacL - Protínáním zpětným neb jinak zjistí se souřadnice kon-
cových bodů základny a vypočte 8e délka.

2~omocí mezibodu ležícího na spojnici AB (ohl'. 10.). - Změří f't' úseky
AC a BC a sečtou se.

3~omocí mezihodu ležícího mimo spojnici AB (Obl~l: 1.). Změří se úseky
AC a BC a úhly fj! a 'l/J. Seětou 8e pak redukované délky AC cos fj! a BC cos lIJ.

4. Pomocnou základnou (obr. 12.). Pomocná základna BC b' dlouhá asi
1f" b UII11:fstíse plibližlllě kolmo k b; b' měří se latí. Theodolitem se změří veli-
kost úhlu při vrcholu B a velikost úhlu f3 (přesně). - U Zeissova stroje se
změří přímo tangenta příslušného úhlu mikrometrickým šroubem.- Z těchto
prvků se vypočte b.
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5. Mezi bodem A a 13 položí se vhodný polygonový tah. Není-li viděti
s jednoho stanoviska na druhé, jest nutno se též postarati o zajištění směru
opt. osy komory, zvláště jedná-li se o rovnoběžné postavení os. To se provádí
obyčejně trigonometrickým výpočtem přímo v poli.

A Ó
O-.,..------~--------------------o------__1 (3 .','"---- '

--- - --- --- l/'b'
Obr. 12.- - - - - -. - J' _ \

C
Ad 2. Z fotografií odvozujeme úhly jako směrníky vztažené k opt. ose

komory na základě odměřených obrazových souřadnic a obrazové dálky f. Osu
komory můžeme v terestrické fotogrametrii zajistiti v prostoru s přesností as
18" i méně, z čehož múžeme usouditi, že chyby v určení směru k jednotlivým bo
dům v terénu závisí hlavně na manipulaci s fotogr. negativem. Přesnost, se
kterou lze určiti úhel '/l, sevřený dvěma paprsky (na př. osou komory a paprs-
kem nějakého bodu) odpovídá přesnosti, se kterou se odměřují obrazové souřad-
nice na snímku a délce obrazové dálky f.

V terestrické fotogrametrii uiíváme desek málo citlivých, vyznačujících se
velice jemným zrnem. Obraz lze zvětšiti až desetkráte, aniž by struktura emulse
,ostrost nepříznivě rušila. Letecké snímky nutno zhotovovati na vysoce citli-
vém materiálu, který však má tu nevýhodu, že citlivá vrstva jest hrubozrnná
a při větším zvětšení stává se obraz neostrým. Zvětšuje se zpravidla asi šest-
kráte.

Ke zjištění úhlu '/l (obr. 13.) nutno znáti úsečku x, jejíž délku možno
určiti s přesností dx = +- 0'03 mm. (při zaměření na levý konec vzniká nám

I /

-chyba dX1= +- 0'02 mm, na pravý konec rovněž +- 0'02 mm. Pak dx = +- dX1

.y2....:...+-0·03 mm). Můžeme si nyní určiti, jak velká musí býti alespoň obrazová
dálka naší komory, aby byla docílena přesnost 75" v měřených úhlech.

0,03
f = 75" -' 150 11Ím.
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1\ r o n i k a.
Šimon Podolský z Podolf,

měř i č ze m s k Ý a je h o mil o s t i c i s a ř 118 k é g e o m e tI'.
Šimon Podol~ký namdil se v Olomouci v r. 1562 '). jaké školy navštěvoval, ne-

známo. Na jeho stáři lzo s'ouditi ze zápisu oechu 2) malířského, kde je zane8eno: "Léta
1575 na den sv. Václava zjednán je Símoon Podolský za učedníka k p:1nu Matoušovi 3)
z Lymp8lrka" maliři a má u něho býti po 6 let pořád zběhlých. Rukojmě za něj pllin
Ka~par Kuchla,r a jeho otec." Dále tam~e je zápis: "Léta 1581 na den SiV. Václava 'Matouš
Ornys z Lindpmku propusti! jest z učení Simeona Podolského a ulčil se 6 let. Pokud u mě
byl, i,ak na dobrého náleži, věmi3 a ([ohře se choVlal a u p;ínů mistrů za tovarYbe vy·
hlášen."

Jak s,o dále vzdělá,va,l, neznámo, vi se o něm jen, že maloV'al šlechtice a že 1'. tj\)ס
se podepisuje jalko malíř '10 službá,ch J. Mti pana Petra Va-ka z Rif:lmberka a. že' pro něj
i mapu dělal 4). K'romě toho sloužil v l'Ozelfhch mezních a při vyměřování hranic.

V roce 1589 uchází 8e o právo měšťanské na Starém MC:stě pražSlkém a v zápL~e")
je uvedeno: , Eimeon Podol&ký. umění ma.Iířského. uk.ázav list na perglamenu zachOlva.eÍ
i řádného svého na svět splození. take dobrého chová.ní od práva města Oloffilouce\ ,jehož
datum ve čtvrtek ochtab tří králů let.:! 138!l, přijal mědt&ké právo. Rukojmí za něho
Matouš Ornys z Lintperku, měřič zemský, Petr .Jirák švec." Aetum in cons. Anno 1589.

Brzy na to zakupuje si (1'. 1591) s manželkou K,ate-řinou dům v Dlouhé třídě, mezi
domy "U volka" a Matouše šClvce oboustranně ležic,í od Anny HOl'oměí1cké za 325 kop
čes. groM.

Později (1'. 1(01) zakupuj.e dům na Novém Městě pražském, zvaný Reimhof v dnešní
Soukenické ulici. ktery" ještě i ;iehO' syn držel. Těšil 8e jistě dobré pověsti souoosníku,
neboť Sixt Palma Mořidlanský připsa,l mu též věnO'váni R) svého spisu "Rozjímání, kterak
den Páně svčc.en býti má,." Zdá 00, že ještě za života Matouše Omy,s,e z L<impenka stal se
mě,řiřem desk zemských. (Je-li datum Ornysova úmrtí 19. ledna 1600 správným 7) ).

Královi'lká komora na,řizuje rakovllickému hejtmanu dne 22. listopadu 1509. že se
bude měřiti na Křivoklátě a v Dob-říši: .,Na r01Jkaz císaře Rudolfa II. poloha panství
KřLV'oklátu. Dobřiše, Zb;l1ova. Králova Dvora a Točniku i s okolnimi sousednimi pozemky
a le8Y cizími mají H' vykresliti a co mapa zhotoviti, k tomu účelu byl Symeon Podol-
ský z Podoli na to{a panství s otevřen)'mi pa,tenty na hejtmany a úřrdníky p.olslán, ahy
tit,o co potlřeba zahdili a jellllu a,s,istenci da"Í," Jako nástup<,f} Ornysův skládá dne 11. pro-
since 1599 pnsahu Jako k!rálovský geometr. Kdy dostal erb a přJÍdomek, kte,rý měl spo-
lečný s rodinou Frn veinů z Podolí. ne,ni známo.

Při sV~'flh praeich poznal, že nejsoll všude dodržovány míry zemské. a proto·
žádal aby zemský sněm us1:,anovil nové míry zemské, j,eHo s,taré míry Ipři pOIžá,ru Men·.
šího Měst.a pražského (1'. 1541) shořely. Sněm vyřídil žádost (1'. 1(15) taJk, že ulo'žil Podíol·
skému. aby sám. co se zaehoV'a1o v ústním podáni o mírách, sebral a srozumitelntí'
o důležité věd té pojednal.

Poilolský vyhověl a napsal r. 1617 zprávu pro sněm, jejíž mkopi,s je zachován
v universitní knihovně v Pmze. T1skem vydal tut,O zlpdvu r. 1683 Samuel Glohiée z Eu-
(')]la u Jiřího Černocha v Praze, druhé vydání vyšlo r. 1823 v Hradoi KrMové nákladem
F. Devotyho. tiskem Pospíšila,

Šimon Podolský z Podoli zemřeF) v srpnu 1617. Dle záznamů měl dva syny, Davida
a Samuela a, dceru Annu. Samuel Podo18ký držel Reimhof až do své smrti (1665), neboť
téhož roku dle záznamu 5) archivu pra,žského prodávají poručníci jeho dětí Reimhof.

Spisek Podolského dle vydáni z roklI 1683 obsahuje 26 stránek a má oddíl, v němž
uvádí, od kterého času měl' a měření zemského v království Českém se užívá, dále kte-
rého času staré míry proměněné byly a ty, jichž se nyní užívá, nařízené jsou. O měrách
zemských, kterých se po shoření desk zeffiHkých v království tomto posavad užívalo a
užívá a jak jim od každého rozumíno býti má a konečně o zlém a škodném užívání měl'
zemských. Uvádí, že dříve 42 loket a 2 pěsti dávalo provazec zemský 8) i lesní, 5 tako-
vých provazců dávalo jitro, 5 jiter dávalo prut, 3 pruty dávaly čtvrť a 4 čtvrtě dávaly
lán. Dále určeno, aby hon měl délky 5 provazců, kdežto rybářský provazec má jen 22.-
loket pražských, a mile aby rovnala se 60 honům.

') .Josef Smolík. Ma,temat,ikové v Cechách. Pra.ha 1865.
2) Pražský malířský cech. Zápisy knihy z r. 1490-1582.
3) Mat,ouš Ornys z Lindbe'l1ka (Zem. Vést., 1930, s11r.129).
4) Archeologicl{é památky, 1890, str. 242.
5) Archiv města Prahy.
R) Věnováno mě~ť.anům IPražským Yáclavu Roudniekému 7.e Zhoře, Adamu Linh3Jl'-
z Neyenpe'rka, Mat,ěji Birzohoha.tému a šimonu P,oclolskému z Podoli.
7) Sedláček, Paměti a d(>klady o starvčeských mírách a vabách.
8) J. Petřík: Řecké a římské· míry délkové a plošné. Zeměměř. Věstník, 192fl.
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Uvádí, že v jeho době jsou míry změněny, leč nemůže říci, kdy se starých měr
prestalo užívati.

Nové míry po shoření desk jsou tyto: Prova.zec zemský 52 loket pražských, pro-
vazec viničný dle výsady Karla IV. má 64 loket, míle 365 provazců zemských a lán 192
plOvazců. J. Petřík.

Literární novosti.
Posudky •

• M a z u i r P.: Traité de Télémétrie. Vydáno nákLadem "u Hevue optique" v PaÍ"Íži
(193t). Cem váz. 54 fr.

V tomto dvoudílném a dosti obsáhlém spise (o 330 str.) zabývá se autor, franc.
dělostřelecký důstojník, velmi podrobně vším, co spadá do oboru voj e n s k é tel e-
m e t r i e. Aby učinil snadně srozumitelný pozdější výklad o úpravě a zařízení jednot-
livých dálkoměrll, věnoval p r v Ý díl své knihy - v rozsahu asi 80 stran - optice
II: e o ml' t r i c k é a fy s i o log i c k é. V prvé části tohoto dílu probírá všechny důležité
optické sou(~á.sti telemetrů - zrcátka, hranoly, klínky, planparal. deštičky, čočky, de-
viační systémy -, v druhé pak promlouvá o lidském oku, o vidění monookulámím a
binokulárním (stereoskopii).

Vlasltní telemetrií a, přístroji dálkoměrnými obírá se teprve v dr u h é m díle knihy,
jehož prvé, velmi stručné kapitoly věnuje starším, dnes již neužívaným telemetrům d v ou-
s t a n o v i s k o v Ý m (bistatickým), vyžadujícím obecně dvou nozorovatelů. Zmiňuje se
v nich především o telemetrech s p e v n o u d é I k o u z á k I a dny a dále o tdemetrcch
s p ev n Ý m ú h 1e m dál k o m ě r n Ý m; v závěru této prvé části II. dílu popisuje ně-
kolik speciálních telemetrů dep r e sní c h, užívaných v obraně pobřeží.

V další kapitole se zmiňuje. opět velmi stručně, o dálkoměrech s I a t í, které
ovšem pro vojenské účely mají podřadný význam, a telemetrech jim příbuzných. se zná-
mou délkou v cíli (rozměr lodi, výška. jezdce a p.) Poté následuje nejdůležitější a také
nejobsáhlejší část knihy, věnovaná telemetrům j e dno s ta n o v i s k o v Ý m (monostaitic-
kým), jež představují dnes nezbytnou pomůcku k přesnému určení vzdálenosti střelec-
kého cíle a jichž se dnes téměř výhradně ve vojsku používá. Vysvětliv princip těchto
telemetrů, obírá se autor nejprve prvým jejich typem, telemetry k o i n c i den ční m i
s obrazy vzpřímenými, s obrazy převrácenými (invertními), jakož i telemetry páskovými;
poté přechází k druhému typu, t. zv. st e r e o tel e m e t r ů m. Vysvětluje tu podrobně
konstrukci telemetrů obou typů po stránce optické i mechanické, popisuje zkoušku a
opravu přístroje, zařízení opravná, jakož i způsob užití telemetru. V této části je. před-
posledni odstavec věnován koincid. dálkoměrům per i s k o pic kým pro zákopy. Celý
oddíl je pak zakončen kapitolou, obsahující důležité p,raktické údaje a pokyny, týka.jící
se výběru telemetrů; je tu oceněna jejich zpiisobilost pro určité účely, posouzena přecnost
a výkonnost jednomvYeh typft a na konec promluveno t8ké o praktických zkušenostech
s nimi získaných, jakož i o výběru a výcviku mužstva určeného k obsluze telemetrů (tele-
metr1stů).

Autor připojil ke spisku ještě dva přídavky ve formě zvláštních kapitol. Prvou,
obsahující vysvětlení základních myšlenek předchůdců moderních telemétrů koincidenč-
ních. a to t. Brande,rova, Berdallova, Roskíewiczova, 1e Cyereova, Clerkova, GautierolV:l, n"'--
psal sám. Druhá je přepisem článku Arm. de G ran e t o va "L e s alt i m ě t r e s o p t i-
q u e s" otištěného r. 1930 v pařížské "R e v u e ď O pti q u e". Je to pojednání o nej-
modernějších výškoměrech optických, konstruovaných jako doplňková zařízení telemetrů
jednostanoviskových, jimiž se vybavují voj. oddíly určené k obraně protiletadlové.

Spis podává velmi dobrý a jasný obraz o dnešním stavu vojenské telemetrie; není
mu na závadu ani to, že hlavní pozornost soustřeďuje na přístroje konstruované v zá-
vodech francouzských O. P. L. ("Société Optique et Préc.ision de Levallois") a S. O. M.
("Société ďOptique et de Mécanique" v Paříži) - jichž vyobrazení přináší též na 15
tab. - a teprve v druhé řadě, jaksi mimochodem, zmiňuje se o konstrukcích jiných, ze-
jména anglických (Barr & Stroud) a německých (Zeiss, Gorz). Není pochyby, že každ)-,
kdo přijde s voj. telemetry do styku, naleznE' v každém případě, ať jde o jejich kon-
strukci či o jejich užití, v knize potřebné poučení. Kniha Mazuirova vhodně nahrazuje
dnes již zastaralý spis de Ma r r e ů v ,,Des instruments pour 130 mesure des d1stances"
(Paříž 1880) a jest určena především pro vojenské inženýry a techniky; skýtá však
mnoh(} poučného i pro inženýra zeměměřičského, třebaže se telemetry se základnou vlo--
ženou do přístroje v topografii a měřické praxi vůbec uplatňují jen poskrovnu (invertní
telemetr Hug-ershoff-Heydeova autotachygrafu). Rš

Kalender fiir Landmessungswesen und Kulturtechnik, 1. Tem. 1932, Vydavá pro f.
C. Mti 11 er - Bonn, naklad. Wittwer, Stuttgart. 36 + 112 + 136 + 37 stran formátu 11 X
17 cm v plát. vazbě, řm. 5'-.

Nověvydaný 55. ročník kapesního kalendáře co do textu neliší se od kalendáře
loňského roku, až na desatero přiká.zání pro zeměměřiče a jejich odborný dorost z péra.
zkušeného pracovníka-praktika (na str. 6). Obsahuje zase kalendarium, da,ta astronomická,
sazby železniční a poštovní, pokyny při úrazech, statistická data zeměpisná, tabulky a
vzorce matematické a fysikální, přehled měr, vah a měn, jakož i přehled dovolených chyl)
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pH měi'ení německých a. sousedních států. - Vítanou kapitolou jest i letos pečlivě sesta-
vená 7,práva vydavatele o novinkách zeměmčřičských co do vykonaných prací, nových
konstrukcí stroju a činností publikačních. Vztahuje se na dobu od září 1930 do září 1931
a dozví se tam čtenář mnoho zajíma.vostí, jinak dosti těžko pro něj přístupných.

Kapesní příručka o 500 stránkách malého formátu 8 o byla podrobněji rozebírána
v Zeměm. Věstníku 1931, seš. ú., str. 82/83. Tento druhý díl kalendáře vyšel v nezměněném
vydání jako v roee 1B29. -Fs-

• K u r t z S á n d o r: Fotogrammélria. II. rész. Lé~i fotogrammétria (Letecké
snimikJoměřeni). Vydal M. Kir. Állami Térképés7"et Budapes,t 1929. Stran 276.

Citovaná publikace. Idu'ou napsal plukovník v. v. stá.tního zemep, úst,'1<YUv Buda-
pešti Alexandr Kurt7,. jest pobacovánim") spisu z r. 1927, pojednávajícího o plozemním
snímkoměření. Rozdělení ,díla na části o pozemní a letecké fotogmmetrii da,lo aut;(}m
určiM směrniee, ve kter)'ch na díle pracI;va,], Hodně pi'idržuje se lllezi kapitobmi zcela
odbornými historického vý,vinu aerofotograHletóe a dokumentuje řadou upozornčni dest
dlouhou, ale hlavne pracnou cestu ne" bylo dosaženo výEJledku mnohos,trallnp l1JiJotr8bi-
telných a hospodáJ:Tl)'ch.

Tento historický moment prostu{!uje znalčnč knihou, ta mnohdy lze schváliti auto-
ruv postup, neboť jím znacně interesuje méně zasvěceného čtenái'e a skýtá mu oddech
před studiem komplilwva,néjších staM. Matema;tická IstráJl!ka je dosti kuse podána a lec,·
kde prosvítá spisem typické stanovisko praktilm.. ča,stý ,poukaz a citování odoorné lite-
ratury dlokládá vša.k sbéhlost autorovu i v odborném písemnictví j3Jk Němců, tak Fran-
couzú. Ita,Jů i Ang-ličanú.

O obsahu díla třeba hc.i několik slov. byť i spis sám nebyl nejno.vějGího data a
- ote.v,řeně řečeno - kvantLtativně i kvalitativně pře,klonán T)JIJlzdějšími diJy světové
lůte.ratury oně'ch velkých národu, ktle fotogrametrie na,Jezla ž]vně,Iši pudu:

Po Slpecielně bistorické části, kde jsou též Vlzpomenuty maďa,rsike práce a zak'Jupené
př~StTOje. (s,te,re,opllrunigra.f), je ohsažněji vylIčen stav foto.gr:ml€tríe letecké do války a
z.a války ~větové. p(JToži! auto'r hned kiU,pitolu o pomúckách, umožňujíoíeh snimáni 7,e
vlzduchu. jako je: letoun (jehO' typy 11 zařízení Ipro snírrlání). o způsobu létáni pro mě-
řitké účely, o vyprac.ování plánu letu, o překrytu snílllJku, o určení intervu,lu ve střid<1ní
SiIIímků, o volbě vhodné roční <Loby a POČ3.sÍ, P,ak popisuje typ fotokom01'Y, její hlavní
součásti a Dostup vyvoláváni fotografií.

Otvrt.á ,kalpitola obírá se jednosnímkovou metodoo; vedle hodně podrobného popisu
gl1afických zpfusohú k získání pláJiU ze snímku plochého území věnuje :mt,or paJtřičnou
POZOll'lloSttteorii fotorestituce a 8 L)"pŮm pi'í"'tl1oju přetvořovacích a dále pak Ínveriiorúm.
Lew(')ká ste'reofot.ogrametríe ",a.cíná výkladem o deforma'Ú'i fotografie vlivem tvár1ivosti
území, o rekionstmkci sva,zku pamskú Sní1Jlkové dvojice, o měření úhlu ze snímku třemi
snimjkoměmými toodolity (Grieszel, Hugershoff, Zeiss). Přechází pak' k vylíčení základu
autog'rafú a k detailnímu jich POpiiSU.Zd,c však autor uvádí šíře jen typy německé, po-
dohně jako to činí Ipři !pHstroiírh budovan~'ch na prrinCÍpu dvojítého promítání. Ka.pitola
rua.lší obsahuje zmínku o určení stanoJVbka fotografovacího v prost,oru. kde stránka teOJre·
tická 7,vlášf není rozváděna, a,]e vzpomenuty i metody přibližného a post.upného (grafická,
optickocmechantická) vJ7Ip.<lčtenÍ st.anovi,ska.

Kniha Kurtzova, uzavřená sta,ti o nadirové triangulaci a }lQpísem radiálního trian-
gulátoll'u, je po zevní stránc,c v,elmi úpravná.: tL~k .ialsný, mnc,hté obrazy, vybrané a papíl
kvalitní. Ohinu mohla t.ato prúce, vydaná v r. 1929, hodně překvapíti. neboť dokumen·
tovaLa. že Maďa,ři. kteří podobně jaJko my hyli v pěstování fotog'fametrie hodně odlcá?;áni
na videňské vojenské prosU'edí, drželi sikoro [10 válce bok se zwpadní Evropou i v oboru
snďllllkoměřÍ0kém. J. Růžička a J. Jedlička.

Vyšlé knihy.
Doce'llt Ing. A. K I' e je ar: Nauka o pozemkovém katastru. Díl I. (KaJtast.rální

zákon, jeho prováděcí nařízení, vyhlášky, výnosy min. fin. a ustanoveni o pozemk. dani).
Lítog-ra.fované přednášky pro posluchače zeměměř. ínženýrství. NákT. "Donátova fondu"
na české vys. škole t.echnické v Brně, 1932. St.ran 138. Cena neudána.

Intel'. Archiv fiir Photogrammetrie. (Archiv interna-tionale de Photogrammětríe.)
Svazek VII., dmhý díl r. 1930-1931. Vyšel za redakre Ing. Dr. F. Baeschlina u fy M.
Rohrer, Brno. Cena 140 Kč (pro členy ÚS. spol. fotogrametrické68 Kč).

Ing. Dr. p. We,rkmeister: Vermessungskunde, J. S\tlickm'e~&ung' und
N i v e 11ie r e n. Vydání pHé. Vydal Walter de Cruyter, Berlín 1932. Stran 163. Cena váz 1'8 řm.

Lip s: Formeln und Tafeln 7,Ur Bl'rechnung- der ellipsoidischen, der konformen und
der geog-raphischen Koordinaten mit der Rechenmaschine. Vydal C. Wit.twer. Stuttgart
1932. Cena 3'5 řm.

P. S c h n a lb e I: Die Entstehungsgeschichte des kartograllhischen Erdbildes des
lOaudius Ptolemaios. W. de Gruytell' & Co., Be'r1ín. 1930. Cena 2'5 řm.

The Empire Survey Review, je nový geodetický časopis :Jngiický. Vych:hí za re-
dakce H. St. J. L. Winterbothama v Londýně SW 1, 4. Millbank. Předplátné čtvrtletní
obnáší 3 šilinky.

") ViÍz po~udek Ing. J. Rt1žičky v Technickém obzQlfu, str. 133, roč. 1928.
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G. D ft U d i ber t i e l' es: La Topographie souterraine dans les Houileres. Vydal H.
~Iorin, Paris 17e, 11 ruc D111ong, l'Jku l~JilI. Cena 2 fr.

Odborné pojednánI II (asopisech.
Zprávy veř. služ. technické. K. K uč e r a., 1932. Čí'5. 1.: Je dvojná,&obny gTafick)!

v}'počet výměry parcel vždy nutný':, Čís. 2. Ing. J. K ř o vak: Příspěvek k diskusi
o volbě zobrazeni prrc ČSR.

SbOrnni čs. společnosti zeměpisné, čís. 5 illJ 6 z r. 1931. Dr. K. K uch a ř: Fabri-
elova mapa Moravy z r. 1569. Dr. Jos. Stě h u I e : MeziD'á~'odní sjezd geografický
v Paříži 1931.

Pozemková refol'ma, či&. 12 z 1931. Dr. J. Mí c hl: RozI1Jedy po pozemkové refornw
a pozemkových poměrech v óúna Pol'8ko. (Konec.)

Journal des Géometres et Experts Fran4ťais. ů~s. 134 (pll'osinec IH31). N o i l' a y :
Tmvaux dl' sondage des Lacs d,e mOllt;J,gne pour détermination dl' leur cuba,ture. R.
Dan gel': Evaluittion immobíliair0. G a m b i e~': Trisootrices des angles d'un triangie.
Ne c t o 11 x: Les niwaux des lunetiers.

Bildmessung und Luftbiidwesen, čís. 4 z 1931. v. G r u ber: Ober die j)hoLogram.
Ausru8Itung des "Graf Zeppelin" auf der Arktisfahlrt 1931 ... S c h w i d e f s k i: Ober die
Anwendung der Stereophotogl"ammetrie auf Architekturvermessungen. (Dokonč.) F e y e 1':
Das a,e'rophotogrammetrische Pra:kitikum an der techn. Hochsehule zu Breslau.

Merniecibas un Kulturtechnikas Vestnesis, ČÍs. 11-12, R o m o v s 'k i s: Zál"on chy-
hový. L 11k la t s: O p,řátelsikých stycích zeměmě6čŮi lO~'Y8ských a estonských. Van a g s :
Ka-tast[' a vyměřováni (konec).

GeQdezist, Č. 8-9. Bar a n c e v i č: 'l..praxe společné /p'1'Íce s vojskem v d,obě lEot-
nich evičCl!li. Kr e mp: Určení souIadnic bodu PQInoci jednoho trigonometrického bodu
při fo·toteodolitových pracích. A n t on j 11 žen k o: Metoda předběžného vyrovnání úhlft
trí~onomeltrické scítě, vypočtených z nezávislých směrů. K.: VYPl1aCO'váni tri:oIJn~ulace II.
a III. ř. Předpisy pro výpočty Vojcnsko-gl;odeÍJ1ckěho oddílu UI>T. K.: Okruž11li mapa.
p u š k in: Diloptr vzo~'u 1930. ~ a t a n son: Zkouska centmčnibo dalekohleuu. Vět
vickij: Kinofilm v topografii. Rassadin: GeodetickÉ' přípmvy za boje. N. Š.: Vy-
užití matcriá.lu vojem,ký('h l'fkognoskací terénu pro opr2nl ma,p. B a I taj s: POM,up tOlPO-
grafiClkÝ'ch prací N. oddílu z r. 1931. Va žen in: Novó úlohy -- nově podmínky práce.
Bolavá otázka. Z v r, n o v; O neloga1ritmiekém vý!počtu GallSís-Kri:gerovýeh souřadnic.
D o I g o v: MOilP.J€ntyrytmických sign<Ílů.,Č. 10. Rr o f. Da n i lov: Vyhlídky na, užití
metody parallaktické polygonometrie pro zaměření UKJ(. Rud a k o v;; k i j: Pyramida
Bilby-ho. Mi c h a. j lov: .Jednoduchý způsob předběžného určeni zl'měp. šířky L i z U nI) Y;
Vliv umístění nitklového ki;íž,e na veHkost·dnku okuláJrového mikromotru. R ě d'k in: Stav
starých triangulací a úkol znovuzi"Íz61ú Il'itě. .J e v s ti g Ii č jev: Kartografování 1"raln-
Kuzhwssn. D o I g o v: ~fomel1ity rytmick)"ch sigmálů.. J{ar.

The journal of the chartered surveyors institution, 1931. Čís. 1. Ta,xace pozemkfi
(spolkové memorandum). čis. 3. R';} s t i) n: Výsledky w,konodát1ství o vlastnictví a. spl'<IYě
pozemikfl (kwec v č. 4.). Čís. 5. II e a d: Vliv zanechání zlatého standaJl1tu na. renu po-
zemků. čís. 6. W a g s t a ff: ~ásledky zaostalosti 3, snižování oen s ohledem na hodnotvm~~ .• .

The south african Survey jOll\'l1aJ. čís. 27. (iprosinec) 1931. fi c h r e iher: Teorie
Roui'adnícúlvého systému jihoa,frického (3. část). F o u r cad (': Radiální metoda pro letec-
kou fotogifafh. Me C a w: Meridiánový obloukafric.ký (část). - ZpráiV~' spolkové z 1'r311s"
valu a. Rhodc5pe. - Bre.retomlv úhloměl'llý přistroj.

Maanmitans, 3. sešít, 1931. :No p on e n: O nouzových celstách. S c hne i d C ľ: No·
"osti na geodetických pi'ístrojich fy Ze,issovy. DMe recensoVlána práce Lcinbergova o vý-
sledcích ,astrronomického určm:~inj bod,lI: V0 finské síti, otištěny noticky o plánech měst,
o námohlích mapách, o pozorová,ni tíže zemské, o bonitaei a pod.

Zprávy odborné.
Nový typ samoreduklnfho tBdléomefru Bosshardf·Zelss.

V našem časopise bylo obšírně referováno o nových dvojobrazových tacheometrech
a zvláště samoredukční dvojobrazový dálkoměl' podle Bosshardta-Zeisse soustřeďuje mimo-
řádnou pozornost nejen referentů, nýbrž i čtenářů. Jako ka,ždá nová věc, i tento stroj
měl svoje nedostatky. Předně se mu vyčítala velká jeho váha a jeho neobvykle velké
rozměry. Při polni práci tyto nedostatky jsou zajisté citelné. Dnes krátce poukazujeme
na n o výt Y P tohoto samoredukčního tacheometru; přinášíme jen obrazy s důkladnou
legendou. (O :stroji a metodě polární vůbec informuje dokonale kniha Bosshardtova: Opti-
sehe Distanzmessungo ... , nakl. Wittwer, Stuttgart 1930 a francouzský překlad Mésure
optique ... , nakl. Georg et Cie, Geneve 1930.)
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"cktifikačni šroub ustanovky

přični libela

rektifikačuí šroub redukčniho zařízení
bubinek pro planparalelní desku

(cm - odečtení)
její rektifikační šroub
Iibela vertikálního krnhu
převod pro pozorování horizontálního

neb vertikálního kruhu
ustanovka vertikálního kruhu
škál" pro odečítání opravy součtové

konstanty

vnítřní zaostřování dalekohledu

objímka pro plno- neb poloobraz

} jemná ustanovka

okulár dale'whledu

okulár mikroskopu
krabícová Iibela
její rektifikační šroub
sta věcí šrouby

Iihela pro ni velaci

zrcátko boční
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Lze očekávati, žekoleg;ové, pra.cující tímto strojem polárním způsobem, uvereJlll
zase svoje poznatky z polní - a což jest ne méně důležité - i z pra.xe zimní - kance-
~M~ .

(Podle prospektů Zeiss Ge'Ů 56, 108 ČSR., 120.) -aO-
Ke studiu fotogram~trie na čs. vysokých školách technických. Neni to (bvno, že se

konaly porady pro upravu studia zeměměřičského inžený'rství na, vys,okých školách
technických. K dosud došlým návrhům jednotlivých činit,elů, kleró souvisejí s pro,iektem
lO~šiření zemčmčHč"kóho studia se 3 na 4 roky, lze dodatečně pHpomenouU a opět
7.l1ú'I'awiJti nnt'lliost, llOrnwlisace a J'flzšÍi'ení p"ednášek o fotog'rametrii,

Fotogrametrie jest al]JJikace různýdl encykLopecuiekýc h věd, jako mat.emat.iky, de-
skJriptívy, projektivní geometrie, niž,ší gc,odesie, praktické fotog'J:1afie. fys.íky atd" na urč:t~'
př,edmět (mč,řeni terénu a. libovolnóho plastického předmětu vůhec). Jest sLožkoll hlaiVuč
niži:-í geodesie a řadí se k 11Ietod:im topog-raf1e. HlaVlUě 'PiľOto si ziskala v celém světě,
přellevším v zemčmčřičské praxi, neobyéejného významu jako samosta.tná učební (lis-
cipEna.

'fen~o význam v pra.xi se belprosUedně z,ra,či též v zeměmě>řičském školství. Ve
všech kulturních státech zaujimá Iotogrametrie na vywkýeh technických školách velmi
značnou ěá,st učehní osnovy. ,Již více než 3 roky existují pro tento ,předmě,t alespoll
samostatné honoJ'ované docentury. Přes ve~keré námahy a. Ipetice byla však osnova foto-
g'rametrie !velmi omezena (pro [JGls,luchaú zeměměřiOst.vi tolilko na 1 semestr, obyčejně ve
3. l'OoniÍiku). Výjimkou jest ovšem technika v Bel líně .. kde byLa ji·ž Ipřed rokem zúzEl1a
vzorná stolic,e pro fotogrametrii.

Se zřete-Lem na rozsáhlost foto;;Tametrické nauky jak po ttránce teoTetickl\ tak
i po st1ránce praktiCJkó jest doba jednoho s,emestru příliš kráLká. k tomu když posluc.hači,
kteří se právě v tomto ročníku připravují k II. stAtní 7,koušce, jsou zatíženi studiem a
I'ViČellimi z mnoha obtížných pi'edmětů. tal,že jirn neni m{Jžne, aby se s klidem a intell-
i'iynějším zájmem mohli souE,t.řediti na fotolgrametrii.

Prá,vě P,TO ahstralktní a llli1vně pro nefotlografa nezvykJý rá.z studia slCIreofo'togla-
met,rie je nutno celou 1:',tkllrozdělit.i alespoíi na dv!a semestry. a zvýšiti dotaeí sped,í.lních
přístrojů. Teprv tehdy bude mO/_lno rozšiiiti dosud 'Pouze encyklopedické prednášky roto-
g'ramctrie o eelou Jiadu llutn$-ch p'raktiekých ciVi('ení, bez nichž sama teorie nemůže dMi
trvalých výsledkú.

Vysoké techniel;(' školy vla"tm "dOll dos,pěly již k poi'ízení l'o,t,ogrametrickýeh pří-
strojů, na příklad čoská technika, v Praze disponuje nejen pohún fototeodlolitem, mod"-
lem stereoautografu, stl'reokomparatorem, rlÍ7.llými stereo'skopy a stereometry, restituéním
přístrojem Rom,silhe PI!1) Ietl'okou j,cdno de s,k( vcm fotogmmetrii.

Česká. t.echnik'a " Dmti má totóž instrument<íl'ium a kromě Loho jdtě ~t8reO;)lltv
graf tuzemské 'výroby (,{osI.z1Jrojod,a v Brnč), s nímž Sl" d3J,j,ipro'váděti nejenom c·vičn"
prác.e posluchačú, nýbrž í praktickópráce pro eivilně-tedmioké uěely. Něn1ecká teehn;kn
y Praze nemá "terrm;utcg-raf, zato však mnohem cennější instruktivní pHstroj pro 1'0
sluchač,e, a,e.rosimplex sy:',tému Hug-ershoff Heyde, s nírrnž se dá velmi lJá'ZOrllČ pi'oválHíti
i vŠ€lohecn:ý přip:a<l lE:tecké stereofotogramf;trie. vzájemná ahsolutní o,rr.erJ1ac,c (Ivou stere,)-
g:ramů lo'becné polohy os.

Bvlo by záhocl II 0'. aby 0'< t.a.tni teehniky mi:ílya,les,p'úll primitivJli f'říc'troj pro letcckoll
stCJ:eototogTamctrii, ktcr;\ jest vrcholem v~ech f«,togTame:trie.k,,;ch metod~ staéil by jak$--
kotiv dvojitý stereoprojektor, na p1"íklnd Gass,elrůN. lIJeho Gallus-Fcrberův nebo podobn)-,
BouikJ30Z.ujemena l'řÍslu~nou publikac.i inženýra Rúžičky, kte'rý otpat1'pni podohnéllO Íllsl.ru-
mcnta,rta prupa.goval jíž pl'ed (leseti lf't~-.

Zákony, předpisy a normy měřické.
Zrušení některých eXlloSitur kat. měř. . úřadw v zemi české aJ Moravskoslczské.

Ministffi1Stvo fiDianci stanovilo, aby ěinnost expositur Ikat. mě". úřadů v Nym Lurce, 'fýllě
nad Vlt:ivou a ve Yarnsdorfu v zemi České a v Blansku Buč:(Jvicíeh. I~ančieích, Uher-
i'kém Ostrohu 11, Vizovieích v zemi MOlra,wkos1fzsk-é hyla' ukončena dnem 31. prosince
1931. Od 1. ledna 1932 vztaJhuje se p!'tsolmost katastrálníeh mě,Hckvch úřadů v P.oděrad~cch,
l:e6ikých Budějovidch li v Rumburku v zemi České a v Eoskovicíeh. Shvkově u Brna,
Bmě, Uhe,rskéY} Hr:;,di~ti, a v ~alp':l!edlích v zemi 'NIoravsk0siezské na 'Úhvod~', jak b~ly
"ta.nov('n~' v pnloze k vbdllimu na.řízení č, 205!192S Sb, z. a 11.

Zprávy stavovské.
Zpráva o IV, mezinárodním kongresu zeměměřičském. konaném ve dnedl 11. až 14.

7.:iH 1930 v Cur~"ehu (4. ,i:l1t.emat. Kongre.6 der Geometer ill Zlirich, 1930, - Compte rcnd11
1111 Congres. -- Fourth i,nte'rnM. eonference (jr SUl'veY'ers: official l'eport. of proeeeding-,,).
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Zpráva vydána byla v srpnu 1931 péčí sjezdového výboru v jazyku nčmeckém, fran-
couzském a anglickém na 270 stranách, opatřena předmluvou švýc. spolkového presidenta
Dr. H a b e 'I' ~,j n a, 13 vyo'ocalzeními, 7 podobiznami význačných sjezdov}'cih funkcionářii
<tdoslovem S. Ber t s c h m ,a.n n a, nově zvol€lného president.a meúnárodní federa,ce 'země-
měřičské (F. 1. G.) *). Kongu'es zahájen byl p r vn í p len á r n í se h ů z í dne 11. záJří,
pro.slovy presidenta švýcarské školni rady prof. Dr. Roh n a" dosavadttliho p'residenta
F. 1. G. ln p;. Ph. Jar r e h o a presidenta sjezdového výboru S. Ber t s ch ma, n n a za,
ÚJčastizástupců 31 států s 545 účastn.íky. O e s k o s loven s k o bylo 'zastoup€lno. 11
účastníky. Po prosloveeh byly zvoleny pr':J..Covní kom:se a schváleny zprávy v}oToční a
pokladniéní F. 1. G.

Vědecká práee kongresu zaJ1muta je ve 3 přednáškác,h,p,roslorvenýeh v plenu kon-
gresistů, a to: J. Ba,Itensperg-era •. ,Knihov,ní měření ve Švýc.a.rsku," sl. Th. Dan-
g e r o.V:1, ,.ZeměměHč v urhanismu" u Dr. J. Ba e sc h I i na, "No.vějši švýca,J'ské
mělické přistroje" a v pracích jednotlivých komisí. po případě subkomisi.

K o lJl i seL TJr o .,S j e dno cen í p o.d k I a d ú pro p o vol á n í zem ě měř i č-
s k é, za ,pď'ed8ednictví jugoslávského de~egát:.t prof. Andono'vičel po,řádalai 3 s,chúze a pro-
jednaJa zp>ráNUŠvýcara J. Gean'le: "Sjednoeení kresilířských podkladu a jednotné o,značení
geodetických pojmů a veličin."

Komise II.: Subkomíse lI,u) pro "Měřické metody a stroje. vy-
h o t o ven i a I' o 'zm 11o Ž o v á n í p lán Ů" 'la předsednictví česko810venského delegáta
prof. J. Petříka, p,rojednala ve 3 sc,húzkh celkem 10 zpráv: 1. René Dangera (Fmncie)
,.Rychlá a pře8ná měření"; 2. téholŽ autora, "Spmtovní měření"; 3. [prof. J. W. Dieper-
dincka, (Holandsko): "Rře,sné mělření taihu opticky metodou dvoj'obm.wvou"; 4. prof. Dr .
•J.. RyŠa.vého (Oeskoslovelll&ko): "Přízpůsohení nové trigonometrické sítě síti sta'ré"; 5. S.
Kluzl1'aka (Polsko): .,Technika pozemkové re,formy v Polsku"; 6. Polské dele,gJ!ce: .,Geo-
dctické prá,ce, provedené polskými úřad.y"; 7. G. Stefanesco-Cuna (Rumunsko): ,.Zaměřo.
vad metody v Rumunsku"; 8. ,J. M. Heine8a (Holandsko): .,0rganiSla,ce nového ka,tastru
obce Dierem."; 9. H. Hatryho (Švýcarsko): "Nejdůležitější novinky v měřiekých strojích,
měřických metodáclh, vythotovení a rozmnožování plánú"; a 10. W. Langd. (Švýcary):
.,Výrvoj polárního coordínaťogra.fu 192(}-1930."

Subkomise II.b) pro "Metodu polárních souř.adnic s optickým
měř e ním d éI e k", za přeďsednictví holandského delegá1a .T. M. Heinesa. projednala ve
dvou SC1hÚJzícih'zp'rávu R. Bosshardta (švýc,al'sko): "Dvojobra.zové měření délel~, možnosti
jeho upot.řebení a hospodářs,ké výhody."

S 11 b k o mís e I I. c) pro .,F o t o g' r a mm e t I' i í a t o oP o g' r a f i i" z,a přcilsed-
nictví dánslkl'ho delegáta Lud. SchmidtaprojednaJa ve 3 schú'ZÍch 8 zpráv: 1. Gius. Gian-
niho (Jt.1He): ,.Topografické práce na. ítalských ostrove~h egejských"; 2. N. Tho'rkil-Jen-
sena (Dánsko): .,Topog-rafická měření v Dán8ku .a jich cena se st,anoviskahospodář-
ského, te'Chnického <li katastrálního"; 3. Ge~leráJ,a Ishii (Japonsko): "Topogra,fickó mapy
v Japonsku"; 4. p. Piatkíewi0ze (Polsko): .,ř'otogrammet,ric,ké prá,ce v Polsku"; 5. Oíny:
.,Sta,v topografic.kýc'h měření měď'iClkým stolem"; 6. Spojených států severoameláckých:
.,Topografieká, geodetická, magnetická a llámOlřní měření"; 7. firmy Ing. Brock a. Wey-
mouth (USA.): .,Fot.ogl'ammetricky 'zaměI'ené maT!y 1: 12.{)()() a 8. prof. D. J. BaeschJin.t
(Švýcarsko): "Fotogrammet.rIciká a topografická měření při švýcarském Imihovním vymě-
řován:í."

Komi8e LEI.: Subkomise lIT. a) pro "Zákonné ,podkla.dy" za před-
secln:ctví polského delelg'áta podpJ. L. Surmd,ckiho pJ'Oljednala ve 2 schůzí.eh 3 zprávy:
1. p. Cho.jni0kiho (POI1sko): ,):;nahy po legální organisaei povolání zeměměřÍ>l:e"; 2. E.
Fantiho (ltalíe): ,.Zákoni.tá organisace' a. odborné vzdělání zeměměřiče v Italíi"; a '1. Dr.
L. Hegga (Švýcarsko): "Snahy o zákonitý podklad povolán.í a vzdělání zeměmč'řičl':'

S u h k o m i s e I I 1. b) p'r o ,.0 d bor n é vz děl án í" m přoo.sedn,ictví 'švýcarského
de1leg'á1.a J. Mermoud.a projednUJla ve, 2 sdlůúc,h 5 zpráv: 1. R. DaJlJgera. (Francie): "Yzdě·
lání - zeměmě,řiče"; 2. A. Guíllaumea (Fra.neie): "Postavenízeměměřiěe v Msas-Lotrinsku";
3. Schaur-Kellera (švýcwrsko): "Odborné vzdělání"; 4. v. v!. rady Krackeho (Něme,cko):
.,Poměry y Německu"; a 5. prof.Piotrowskiho (Polskn): .,Vzdělání ·zem:ěm?íř'lčev Polsku".

S II JrJeo m i s e I I I. c) P I' o ,.0 d bor nýt. i fl k" za. pd'edsedlnictV'í italského de'legáta
E. Fant,;ho projedna~ia ve 2 schuzíClh 6 zpráv: L A. V. SOren&CITha"N. ThorkH-Jellsť;na
a 1" 8chmirHa (Dánsko): ..Mťzinárodní spo,lup'rá,ee 'a.Dánsko"; 2. L. Sopocka (JugosJa.V1e):

*) Zeměměři>čský Věstník p.řinesl j:ž několik referátí't o pril:běhu sjezdu. ale teVľve
vydáním oficiá1ní publíka1ce kongresové podá,n jest veřejnos,ti uce1lený ohraz. Proto zn.ovu
šíře v tét.o l"elcensi se ,zabýváme sje'ldem a chceme čs. zeměměřičskou veřejnost na Jeho
velký význam odborný a stavorvský upozornit,
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l.Odiborný tIsk"; 3. Ing. Herm. Blumenberga (Německo): "Zavegení M,sopiseoké hlídky
pro zeměmě'řictví podle jednotných zásad ve vše'ch zeměmmiokýcJh časopisech": 4. Alf.
Triola (It~lie): "Orgamisace odhomého tisku"; 5. D. H. Fluck:t (Švýcarsko): ',Odhorn,'
tisk" a 6. R. Dangeira (Francie): "Odborný tisk." . .

K o m i s e IV. pro o t áz k u .,Z e m ě m ě i' ič a p o 'z e m Iko vád r ž h:1" za před-
sednictví bellgického delegáta E. Bodyho pirojednala ve 4 schŮJzích 3 zprávy: 1. E. Sauve-
gardea (Belgie): ,.Zeměmě1řiČ a nemovitý majetek"; 2. N. Tevwootta (Italie): "Zeměmmič
a ,p.ozemková držba"; a 3. D. FomÍ'ho (Švýcarsko): "Zeměměřič a pozemková drlba."

K o m i s e V. pro ,.S ,c,e·l o v ái ní p o zem k ů a ú p r a v y půd y" za .před!sed-
nic.tva anglického dele'gáta pluk. Coleho projednaIa ve 3 schŮ'zkh 9 'zpráv: 1. M. O. Ba.ger-
.Jorgensenru (Švédsko): "Zeměměřič a dělení půdy"; 2. D. A. Ra,WI1en,ce(Anglie): "Náměty
pro hospodárnou správu městský'ch a zemědělských pozemků"; 3. B. E. La.wrenlee (Anglie):
,.Několik podrobností v správě stavelbníC!h pozemků"; 4. A. J. Chennelse (Anglie): "Can-
be'ra, její pozemkocvá ď<I1žha a ceny půdy"; 5. J. P. Rhysa (Anglie): "Účiruky sítě silnic
na pozemkoV'ou držbu"; 6. K. Kasinskiho (Polsko): .,Poz,emková refo,rma cv Polsku v oh·
d'o'bí 1918-1929": 7. B. Dohrowskiho (Polsko): ,'pozemkový ka,tastr v Polsku"; 8. J.
BaltenspergTa (Švýcarsko): "Scelování po'zemků s úpracvami !půdy" a 9. ředitel Sitze
(Fmncie): "Úpra,vy půdy v departemeutech Horní a Do~ní Rýn a Mosela,."

K o m i s c V 1. pro .,M ě s t s' k é a za s t a v o v ac í p lán y" za, předsednictvi
francouzského delegáta p'rof. Raymonda Dangera prodedna,la cve 3 schŮJzkh 4 z,p,rávy:
1. Th. Baumgartnera (Švý,ca,rsko): "Zeměměřič aJ zast,avocvací plán"; 2. Ing. Slawika
(Německo): "Úkoly a cíle zemskýeh úprav (lJandes.plianung)"; 3. C. Pena,tiho (ltalie):
"Městské a zast:wo'V'a.cí plány" a 4. René Dangera (Fmncie): .,Pop,isy městskýeh plánů."

Zprávy referentů uvedelny jsou ve výtazíeh, poU!ze 'zprávy referentů š,výea:rský,eh
byly ji'ž ,pro kongresovázasedání vydány tiskem němeeky :vce 'z,VIláiítní brožuře o 99
stránkách s 8 obrazy a 1 obmzovou přílohou, kte,rá tvoří dio'plněk zprávy kong're'sové.

Subkomise n. a), b), c) a nI. a), b), c) sešly se j.eště ve zvláJštmieh plenárních sehf!-
zícn. prvé za. předsednictví .J. M. Heinesa, druhé ppI. L. SUrID\1lckiho, kde,ž prozkoumány
a urovnány byly výsloo!ky porad: jednotlivých subkomisí pro plenMní 'zasedání kongresu.

Výsledky porad v komisíeh byly pak předneseny ipd'edsedy komisí v od r u h é P I e-
n á l' n í s c h ů !zi kongresu, konané dJne 13. září za předsednic,tvi S. Bertschmanna., podro-
beny rozsáhlé diskusi a kon€!čně formulovány v řadu r e s o I u e Í', t.vořídeh jednak ho-
tová dO'b:rozdání kongresu o projednané lá,we, jednak dopOO'UČení, aby ,stá,lý výhor F.
1. n. f:e jimi zabýval. je propra,eova,l a připravH jil'Jh konečllllé řešení. (Znění resolueí viz
v čhinku prof. Ing .. J. Petříka ov č. 8. Z. V.. roč. 1930.)

Nato projednána otálzka místa příštLho kongresu. Došla 4 pozvání, od Polska.
Anglie. ltalie a Jugoslavie. Rozhodnutí odloženo do če'rvene,e 1931. určen však rok
,příštího kongresu: 1984. NáJ8iledlocvalavol b a pře d s t a ven s t v a F. 1. G. pro příští
4 roky. Zvoleni: presiodentetm S. Ber t s c nm a.n iIl',gen. sekretářem J. J. A 11 e n s p a,oeh,
pokladníkem V. K iib 1e r, všichni Švý,eaři, podle normy stálým výborem F. I. G.ptři-
jaté, že tito 3 členové p,ředstavenstrva delegováni jsou státem, pořádajícím kongres.
Voloo. čllenů stálého vý!boru (Comité permanent F. 1. G.) provede se' podIe stanov no-
minaeí jednomvými státy co nejdříve.

Oficiálně ukončen byl kongres 'biaJnke,tem, pod'ádaným dne 13. 'září v Grand Hotelu
Dolder státem a kantonem Curych, proslovy nově ,zvoleného presidenta F. 1. G., S.
Ber t s e h m a n n a, spollkového presidenta Dr. Ha ber I in a. odstupujkího .p'resid~mta F.
1. G. Ch. J a ff e h o a čestného presidenta F. 1. G. kol. E. E. R o li P ci n s k y h o.

Ve dneeh 4.-16. zád'í 1930 uspořádal IV. mezinárodní konlgreszeměměřičů spo-
lečně s mezinárodním kongresem pro fotogrammetrii v budově vysokého učeni technic-
kého odoomou výstavu. Předlsednietvi výstavy sestávalo z J. B 'a 1ten s 'Pe' r g e r a.kanL
zeměměřiče A. Lee ma n nia a Dr. M. Z e II e r a, vesměs Švýcarů. Výstava" jejímž účelem
bylo dáti ná,zorný p,řelhled o dneiíním Sit:aVU zeměměříctvi, fotogramm€ltrie a kulturni
teehniky vrů1zných státech, uspo,řádána byla podle oborů:

a) Zemské měření (tJriangulace, kat1astr, tripografie), speeielně s použitím fotogram-
metrie; b) kulturní teehnika (seelo'vání, odvodňocváiIlÍ. zácvlahy); c) stroje, přístl'Oje a hmoty:
d) l'O'zmnOiŽovániplánů a map. výstavu obe,lalo 17 států. 42 úřady a 97 &oukromými
firmami, a to: Něme,cko 48, Rakousko 5, Ko'um:bie 1, Španělsko 1, FNlJIlJcie40, Řooko 1.
Maďarsko 1, Ja,J}onsko 1, !talie 2, Norsko 2. Holan.ds'ko 2, Polsko 8, Rumunsko 3, Rusko
L Švýcarsko 21. Jugos~vie 1. O e s k o s loven s k o 1. Výs!tava byla četně navětívena
:.l vykonala jistě svoje posláni *); &polečná n'íNštěv,a kOlllgresistů se konala 11. září, věcný
výklad omtaraili velmi pečlivě švýearšti odborníei.

*) Podrobnosti o cvýlstavě jsou uvedeny cve článku Ing. A. F i ,ke, r a: ,,0 výsta.vě
uspořádané při mez-iná,rodním fotogrammetriekém a z,eměmmičském sjezdu v Cury,chu",
Zeměměřičský Věstní!k 1931, čis. 2 a 3,
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Pro úča,stniky z cI'zlny hyl prlJemným zakončením zájezdu výlet na Rigi dne
14. září, spojený s programovou jízdou Curych-Arth-Golda1u-nchol Rjbi--VitzUlan~-
-Viel'waldštiits,ké jezero~Lucern-Curyc<h.

Z p,elčilivč v)'1pr,a,vené a. podrobné zprávy, kteTá podle sJ,ov Dl'. ,Haberlina v před-
mluvě h u (1e' čes t n Ý m c1o k u m e n t e Ul pro s t a,v g'e o m e t I' o V s k Ý v o c e -
nění jeho věrné práce k dobru vlasti a lidstva v I1ne,šních stísně-
n ýc h po m Č I' ech", ze:iména z resolucí navržern.)'ch pracovnímí komisemi a ze sjez-
dových projevů je 7Jřejmo, že od po,sledrnJho koc,gresu v PaHži r. 1926 byl učiněn zase
mohutný krok kuplředu ve vše'ch obme,chzeměměřictvi i ve sna,hách o povznesení stavu
geomertro-vského. Kongresové práce s výstavou poskyUy účastnikúm dokonalý ob-mz dneš-
ního stavu všech otáz,ek souvisících s povoláním geomet'ra na celém světě.

Uspo'řádání kongresu, po st,ránce odborné, representativní a pokud ~e týče pořada-
telů co hostitelů po stránce spole1čenské hylo hezvadné, Vlzbl1'z,ujicíuznání, obdiv i chuť
ku plráci, bohuže,l v'ša,k také u tak mnohých ,úč,'!stJníků kongresu i hol·ké vědomí, že při
v,ši teoretické i pl',lkt.kké v~~~pělo~ti příslušníků stavu z různých a přečctných dúvodii
obecněznámvoh na podobav podnik doma ne1směJib)" se oďvá:žiti.

Je však jisto, že i tito odná,šeli si ,domů mnoho zkušeností a dojmů, které ne-
mohou n ne~měji zústati h07, vlivu 1101 jojich d:alší práci, systemaHckou a houževnatou,
směřující k ja.snému cW: stanouti ve všech obmech ,z,eměměři6ství hok po boku kolegům
Z,fl zemí nejvyspělejších! Inq. O. Krčmář.

Uchazečům o místa ze'měměi'ičsl,á na Slovensku a Podk. Rusi. Pro 1nformiaci o zú,
va,zlm spojeném s v)"platou R100 Kč. uvádíme níže text prohlášení, l:teré musí podepsati
kažilý zeměměř. inžený:r, žádajici náhradu studijnich výloh:

Finoo.čni ředhelství (v Br:a.tisla.vě. v Užhoroc1ě) vYíplatí mi poštovní opořitelnou }a,lw
náhradu s,tudijních výlohčáSltku 8100 Kč (slovy osmtisíc jedno sto komn č~t).

P'I'ohla,šuji, že, za to pl'ijímám vůči finančni s,právě tyto záva zky:
1. Zavazuji se k,onati st.áMí měi'iekou službu 11 pozemkového k,atastru G roků v ob-

vodu fin. řed. v Brati~lavě (v Užhorodě) a slo'l1žůti po tui{) dobu naslužebnich miMech
a u úřadÚJ, kterým bud.u shIJžebně pi'idělell. Beru na vědomí, že nemohu býti od lét,>
povinnoSoti 'osvobozen, ani kdybych vypla,ccilou částku V'fátliJ anebo byl ochoten 5loužiti
v jiné státni služihě než finanční, resp. v o1.n"odu jiného z,eQll,skéll{)fin. úřadu.

2. Kdybych zá,vazku svému z jakéhokoliv důvodu nedo8táL nebo kdyby fina,nč,pí
úřad mě do státní služby přijavši na základě mncu zi8vinčných skutečnosti. které llují
podle platných před,p,i,;:ů za následek propuštění ze 5h" 11 í ~lužby (zvláště také podle § 11
sl. pmgm.). prohlá5íL 'že na moji da~ši s,lužbu nereflektuje. z,1iVazuji se ž,e vrátím vypla-
cenou čá,Sltku 8100 Kč na vvzvánÍ ihned úřadu. kterÝ mč do státní služby mě,řičsk(;
(u pozťmkového katastm) přijal, Kdybych zemřel, po'zbude pla-tnosti prúvní z,ávaze,k HÚ-
titi tuto čá'st,kll.

3. Pro 'Všechny z tohoto pl'ohlá'š,eni vzniklé prálVní spory jsou při"lušu)"mi s,orHl:,
v "ielIť finančni prolmratury v Bra.tislavě.

Zají'mavost z činnosti Vatikánu za;znamenúvaji zahranični zeměměřičfiké ča,&opi",~-:
Papežský ~tát má, slVÚjvyměřovací úřad.

Tiskový fond. Dal~i p:říspěvky zaslali; kpt. Ing. Jar. Pa.yer v Praz,e 50 Kč.
Risiko práce. Podl-e nOlvinářských zprAv z Holanclska, došlo bhíž,eDordrechtu k smrtel-

nému úrazu t!ři státních z,eměměřič·íL Pře,~leehIi blížící Se vlak a bv,li lokomotivou us 111 r-
cen i. - Komentúře k tétO' zprávě není třeba. '

Zprávy spolkové.
Ze Spolku inženýrú sfáfnf měfické slnžby.

V Ý b o I' o v á s c h ů z e hude ~e kOIH'ativ sobolcu dno 13. února 1932 0 16. pod. v ,lni
('. IV v 1. poschodí Inž,ený'rského domu.

VýrtičnÍ valná hromada bude se kona,ti v neděli dne 14" února 1932 o 9 hocl. v z~&e-
daei :sini ,č, III tamtéž I> ohvyklým progTamern zlP'ráv činovníků revi~orů úctů a voJnýeh
návrhů. Před zahádením valné ,chúz,c proslOví kol. Ing. Tůma, měř. 1a(il:1, předná8ku
.,0 poměrech v pozemkoivém kat,astru na Slovensku".

V sobotu 13. února 1932 o 20. hod. koná se tamže (síň c. IV) P i' á tel s k:1
s c h ú z k a 3 kolegy již do Prahy přibyl)'mi.

Volné náivrhy pro valnou hromadu nutno zaslati aleepoň t)'ucn před óChúzí kol.
1. jedna,teli, a to rpísemně s náležitým oduvodněním.

U p o z o I'n ě n í. Při revisi členských seznamů bylo shledáno, že c,elá řada kolegfl
ve státní měHcU elužbě neni dosud organisována v našem spolku. Žádáme proto koleg'y-
členy. aby agítovali ve svých lúadech pro vstup do spolku. Přihlášky nV\~'ch clenú řia'te
na adresu 1. jednatele (t. č.: Ing. JuI. Mikula. Praha XL, 8likova G).

ZpráVa o řádné schůzí výborové Spolku inženýrů stát, měř. služby. konané dne
13. prosince 19111v mÍstnost,i hotelu "Beníl1ek" na. Král. Vil1olwadech. Přítomni kol. Súra,
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ŠrŮJték, Škopek, Hlaváče,k, Mikula; koL }{ařík za MoravHkou a, kol. Roziííák za Sloven-
skou odboČJku. Omluvil se kol. Šulc. Předseda zahájil E,ehllzi o 10. hod. dop. I. jednatel
kol. Mikula. podává otrubnou zpnivu o činnosti E,p01kOiVľ) a zmiřlUje se o a,ktuálnÍt'h otáz-
káeh stá,tně-zaměstruaneckýeh. Podává, též rrferá.t o valné schůzi Stavov&ke R~dy a po-
slední výLJorové schllzi Vys. Svazu. Upozol'lmje, žc dota,zy, jež zasílají kolegové Vys.
Svazu, postupuje týž našemu spolku. Předseda doporučuje, aby v,e věcech rázu pnívniho
bylo vyžádáno před vyřízením dotazu dourúzciání právnika,člena H.avovské Hady.

Poté přikročeno k čtení došlých dopisů. Spolek čs. zeměmčnčů žádá &P'0lek o pří-
spě'vek na za'koUlp,ení řetězu pro dékana vys. f';koly speciáLllIíeh nauk v Pra,z,e. K ná.vrhu
moraV1ské odbočky usneseno, aby pIislušnoll částku věnovalo ústi'edi spolku; schvalen
ohnos 300 Kč.

Za členy přija.ti kolegové: l'~tross, Zdeněk, Vodíčka z Čech a kot: Horák. LUP'lC,
Pavlik, Čtvrtníček. Skopal: Vi:wlovsk}', Svoboda éiha.l, 8chmidt a Exler z Mm;)·vy. Ze
spolku vystoupili koL: Volf, KilliDgel' a. Biťiiitě v C. a koL Zhožinek na Mor.

Na podnět jednoho z kole·gů za·i=,lespolek Ip,lípi" ministerstvu fin:meis,e žád06ti, ahy
byl s urychlenim vydán ZJku~,cblli řád ustanov,ovac,ich a povyšov;1eich zkoušl'k,

Memorandum, jež za8la1Í sl.JJ,lku kolegové z triang. kanceJáře, doplnil kol. 8růtek.
pokud se týká požooavků úředIlÍiků v jiných měř. službách, a. ta,kto upmvené pl;ed]Jží
,polek mini"terstvu fina':lci.

PokladIDJík kol. škopek 8Itěžuje si na liknavé. iP,lacenri členských přispěMku; uvádí,
že nedopla,tky za r. 1!l31 činí témě,ř 4000 K,č. Rozeslal vš,em dluhují<lÍm upomínky a doufá,
že do konce r. 1931 většina z nich zapla.tí. V dalš,ím zmiňuje se o splátkách členů, miml-
lou valnou "chůzí vyloučených. Usneseno, aby těm, kteří neprojevili ani dobré vůle, byl~'
za,',lány platební příkazy.

Delegátem do komíEe noveHsační ustanOv·en k,ol. Menčbk, do komíse hytové I\OL
Po,korný. V daAším projednány přípra,vy k výroční vdně schůzi.

Zapsal Ing. D. Hlaváček.
XIX. řáduá valná schůze Spolku h. zeměměřičů koná se dne 6. března 1(JB:?

o púl 9. hod. <lopot v sále č. XVI čes. techn. y Praze (Karlovo nám.).
Nesejde-li FIC dostatečn:j" POČf>t člemt koná se valná. :whůze o !pú'l hodiny pozdčji.
Po řad: 1. Zahájení. 4 .• Jmenování z:i:stupců do E'vazu

2. ZprálVY čínovníklJ. 5. Vohre n.:íJVTh~'.
3. Volby.

Volné náv:rhy buďtež podány výboru 8 dní před valnou schúzÍ.
Z )ednotv čs. úř. aut. dvllufch geometrů v Praze.
Správní výbor Jednoty konal svoji řádnou schůzi v sohotu dne 9. ledna t. r. Z:1

pht.omllostí 11 členů.
Kiol. FtiT"t referoy,al o vol běl' e v i s o r a úcti't:, který se má voliti do Inženýrsk&

komory pro 'běžný rok 1!l12. Hrvisvr přísluší ka:u'g'orii eivilnieh gCOIIDl'trll, a doposud jím
byl Ing. Rukl[]JČz Českého Brodu. Usne&~)I\o dopOl'ucíti nJa,šim ,kolegúm,aby opětně byl
volen kol. Bukač.

KoL F altus referoval o n:í v I' h u s a Zl e b z a p r á c e kol m Ia s a čni. JiJterý po-
dalo mi.nist.erstvo zemědělstvi :1, ve kt.erých se spll'ávně poukazll~e. že návrh S1a,zcbp0(lan:(-
Stá,tním pozemkovým úřadem jest podk:l.lkulován . t:vk'že hy žMná civilní firma nemohla
za navrhO'V'ané ceny Ipráce komasační IP~Ov0Stj,. Návrh podaný mini~terstvem zemooGlstvf
jest pil'O nás pr·ija,t.elným a j,en v nělkterý<:h polo~kách jest poměrně nízký.

K,oil. Prok.ůpl'lk referovalo žádosti kolegů! ze Slo,vensk'a ve věd prová-
dění mě'Jiclk}'ch pmci spojených s pozemkovou lťefiO'rmou. Státní [pozemkový úřad na podání
Inženýrské komory oÓipověděl, ze zadává a bude í nadále z~dá.vati měřické práce s,po-
j{lné s prováděnim poz.emk'o~'-é reformy na E'lovelli3!lm ci,vilním technikům.

Dále bylo jednáno ° ná,V1rhu j,eunollO kol. ze Slovenska, aby byla uzákoněnI, p o v i n-
nost zaknihováni novostaveb. Ve vooi té rozpředla se delší debat:1, ve které
konst.atomino, že zápi[; nových domll do vcr;ejnýc,h kniÍh mů'že se státi podle vládniho
na.řízení 'č, 64/30, § 37, odst., 21. jen na žádost strany, doloženou geometrickým plánem
o půd,otrysu budovy. Jelikož okremlí 8lfudy usta.noveni to llIe(lodlržovaly, bylo na 1.ádost
Inženýrské komory příslušn:j"mi vrchními ""oudy na.ři,zeno pi'osm.é dodrž()váni vládního nu.-
řízení. V zájmu civilních geometrů jest, ahy na ustanovení vládniiho nařízení upuzo,r;liH
m]~tni fIleně,ž'I1íú8ta.vy, aby hypotekární iivěr bez zalklllihování novosLavby nebyl poyolován.

V posledním čase se staJo, že o udělplJiÍ aut,OI1iiSaCec!Íví1níllO' geomet.ra, žád,ll uc1U)-
Z{'č m, základě t. zv. v:i.1ečných úl{w. Usneseno, domáhat,i 8'3 pir'ostřednictvím InženýrsktÍ'
komory z ruš·e n í on ě c h v á leč 11 Ý c h v Ý hod, ježto (1dvá~ky již uplynulo 1:J let.
a v této době mohl každý, kdo se chce vřlloV'atí povolání dv. t,echnilm, ZÍ3kati potl"ebnolt
4 až 5 letou praxi, bez započítá,Di válečné SbIŽ!hy.

Kolegové ze Slovemikll1 si stěžovali, že v Tloslední době bylo uděleno více a ut 0-
r i s a c í civ. geometra bývalým I' li ~ k }' m p ří 8 flu š n i k ů m ;,., t,ím p1'ilcházej,í kolegové
usedli 11a Slovensku .o 'práci. Podobně se sta10 i v ,několika pdpadech v Čechách. UElne-
seno po~ádati ln.ž,e,nÝl'skou komoru, aby spolu skomo'-ou lélm,řskou, advokátní a notá,ř-
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>ikou zakročila, na příslušných mi"t.ech, jeHo blahovolným udělováním státní pi'blllšnosti
cizincům }SOll naši příslušníci těžce poškmováni a tlrpí nezamě,stnanos,tí.

Poté přednesena pokladníkem zprávcl pokladní za ro!( l!í31 a byla v)'borem
schváIen:a,

Příští výbowvá Ischůze bude se konati v sobotu dne 6. února t. 1'. a bude na ní
stanoveno ](onáni Ipříští vaJné schůze Jednoty, jalkož i joe,jípořad. Ret. Ing. Prokllpek.

Člens1{á schůze měřic\,é skupiny SIA v Hrně dne 19. listopadu 1931.
V zahajovacím proslovu zdůraznil předseda Ing'. J. Peňáz, že jest v nynější hospo-

dái'1Ské situaci povinností stavu zeměměřičského, aby se staral o zhospodárnění své práce
a přinesl náměty, jlli\: zeměměřickou práci zO'fganisovati vak, aby přinesJa za, nynějdH:o
náJkladu výsIedky pro IP!aktJie.ký život lepší než dosud. Zc'1 tím účel;,m podniknuta byla
dota1Jllík01vá akce mezi členy skllipiny a to jako výsledek rpřednášek v minuló sezoně
pořádanýclJ. IJot.aznÍ[mm dány byIy tytu pokyny:

1. VYlspělost ,okolních StáitŮ v obom měřkkých a upravo"v~cích prací nutí nás k roz-
boru našich prací po stránce účeInosti a úspornosti.

2. Nová měření katastrái. územi, konaná Pito obnovu Ipozemkového katastru nelJo
pro účely ,stal\'ební, podmíněna budtež předchozím hospodárným uspořádáním pozem-
kové držby a souvisejících pr>!v i závazků.

3. Spolu,práce minist.erstva f1nancí s min1flterstvem z,emědě>1ství (agrálr. olperace a
meliorace) a SPD. k docílení účelnosti ve vyměřováni a upravovacích pr~ich.

4. Účinná podpora ministerstva spra,vedlnosti (knih. soudů) pN zaknihováni prová-
dl'ných k,oma,sací a pa,rceIací; případná změna lJl,ozemkov,ého ka,t,astru mt právní katastr.

5. Uskutečnění jed'llJotné sitě t.rig\onometrické a niveIačnL
6. VypraoováIDí a uzákonění jasných piíedpisů o mě'i'ických pracích (im;trukce) a

novodohých úpravách držby pro účely zeměměřic,ké a sta,vební (komw,ace, arond,ace):
7. Navrhované směrnice a zrněny vyrůsti musí 7, dornác,í půdy a vei'ejnost mm,1

b),t !přesvěděena o jejiiCJhnutnosti a ÚSpOrllC,StL.
Došly od!povědiod kolegů Šimka, Vilimce. Hanáka. Kožou~ka, Ing'. KoneILu. prof.

Dm Tichého a prof. FHkuky. Ko:]ega. Faltus referuje o došlých odpovědích, z nichž lze
shl'l1outi tyto náměty:

Hospodárnému provádění zeměměřických prací vadí:
Roztříštěnost měřlícké služ,by, nedostatek jednotné mě:řickéillllstrnkce pro úřady a

civilní gelQ[lwtry. vystihujíd netoUko nové, aIe i dopIňo'Vaeí měřeni, chybějící studijní
kancelář rpro zeměměHcké prá.ce, chybějící celostáJtní zákony stavební, ohčanský-, vodní.

Bořizování nov:í'ch map má zásadně předcházet,i úpralva pozemkové dr,žby pro účely
zeměděIské a lltavebni. Zřúzení vyměřovaciho la sceIovac,iho fondu jeví se nutnosti. Uiiady
nechť dbají co nejužší sou,čím1JostÍ s c.ivHními .geometry.

Debaty o došlých námět(~ch zúěasvnili s,c klolegové: ČtV11tHk,Fi1kuka st., Kúrzelt.
šimek a Vilímec. Kolega Filkuka st. hJedi pesimh,ticky na možnost jakékoliv reorgani-
sac.e zeměměřictví; vidí pře1kážllm každé novosti ve staleté příliš zakořeuěné tradici kata-
stráJuího měíeni. Podle jeho míněni hyIo by nehospodálfllé nemslPektovati hodnotll našeho
starého katast,rálniho ()Iperátu. Svýcarský vzor použíti Lze u náJs jen v určitých smě~·ech.
Zdůl'.'lZňuje, ž,e pře'sto, že doplííovad měřeni tV101l-Ívíce než 50% celé naM praxe. zl1stá.vaj1
taJto měření prací neuportřebitelnou pro pořízeuí nových malp, nemá,me vhodných předpi"ll
pr,o tato měi'ení. Hovoří proti hezučelnému stereotypnímu mHimetrováni a· zdůrazňuje po-
třebu přizrpÚ80biti jak Tn'etJody, t~'k i organisaci měJ-.ení potiíebě praktického živoLa.

Usneseno. aby ústřední spolek českQsl. zeměměřičÍl v Praze byI VYZNán k podobn;!
akci za tím účeIem, aby Ipruk na základě námětu praJdJic,ké zeměměř. vdejno&ti nwhlo
b~'ti s,estwveno podání lila příslu~náJ mini5ter,tva.

Zprávy osobní.
z katastrál. měř. l,lužby v Podk. Rusi vy1Stoupil smluv. zeměměřič AI. Prozreck)'.
Osobní změny ve stavu měř. úředníků poz. katiasbru lila S loven s k u (Iistopad-prn-

sinec 1931):
I. Při jat i: za měř. koncipis,ty Wa.lter Staffenberger (Michalovce) a Ing. Micha!

Rymarevič-AItmanský (Ban. Bystrica), za smIuvní měř. úředníky Vasil Voskresenskij (Ko-
šice, i. k. v.), Ing'. Juraj Lukin (Lipt. Sv. MikuIáš), Ing. Nikolaj Kakurin (Prievidza),
Ruben Šach-Nazarov (Rim. Sobota) a Boris Bezsmertný (Lipt. Sv. Mikuláš).

II. Měř. komisařem jmenován Frant.. Kotouček (Trenčín, i. k. v.).
III. Pře I o žen i: m. r. Eduard Ženíšek do Turč. Sv. Martina a m. kom. Ing-.

Václav Elznic do Košic.
IV. Z e s 1u ž byv Y s t o u pil měř. konc. Ing'. Jan Šťastný.
Ve stavu vojenských zeměměřičů stavebnictva povýšen Ing. Jar. Payer na kapitána.
Právo k užívání stavovské!1O označení "Ing." zisikaili kolego\'8: K. Zajířflk v Pre-

60vě a R. PeIz v Ne.jdku \K~lrl. Vary).
Oprava. V potlledním J'ádku na, str. 15, čís. 1/1932. chybně vy tištěnou cifru 6°2' třeba

zmooit na sprá,vnou 6'2'.
L.ia·redakd zodpovídá Inp:. Jos. Ružička. - Tiskem Polygrafie v Hrné.

Nakladatel: Spolek československých zeměm,Hlčf1 v Praze
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