
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Napsal Dr. Jo's. Kounovský.

Geol1letrickIÝmpodkladem Roussílheovy metody rekOll-'
strukce plánu horizontálniho rovinnéhO!území z leteckého snímku
jest perspektivní vztah mezi dvěma rovinnými soustaYiami, řezy
to trs u (prostorového svazku) paprsků, procházejících optickým
středem objektivu při exposki. Jednou touto rovinnou soustayou
je8t rovné územi a druhou jeho ohraz na fotografické desce.
Tento perspektiYní vztah dyl()Urovín jest jen zvláštním přípa-
dem obecnějšího vztahu projektivníh'O, mezi dvěma rovínnými
soustavami, kolineace dvou rovinných soustav, jež jest určena
čtyřmi dvojicemi prvkú (bodů neblolpřímek) polohy obecné, když
žádné tři z daných čtyř bodli neleží v téže přímce, nebo duálně žádné
tři z danlých čtyř přímek neprocházejí týmž bodem. Podmínkou
zachování íncidence prvkú (bodu ležícímu na přímce v jedné
soustavě jes,t přiřazen bod na sdružené přímce v druhé soustavě
a obráceně) jest tento kolineámí vztah ze čtyř daných dvojic
prvkú úplné určen.

Jsou-li dány dvě rovinné soustavy perspektÍ\iní, obdržíme
jich přemístěním soustavy obecně kolineární, kele neprocházejí
již spojnice přiřazených dvojic týmž perspektivním středem. Ta-
kovými sousta,vami jsou žádaný plán území a jeho (letecký) sní-
mek, vyjádřený třeba diapositivem. Známe-li tedy přesně situaci
čtyř bod:ú terénu a jich obrazy na. snímku, lze provésti ze
snímku rekonstrukci celého situačního plánu pomocí vhodné
sítě; tato metoda, í jinak ,;1 perspektivě hojně vžitá, se zove g ra
t i k o 1á ž í. V obr. 1. vytčen základní čtyřroh situace mnpq (a
podobně jeho obraz), sestrojeny v obou konstrukcích jeho dia-
gonální rohy xyz a· diagonální strany, a dalšími spojnicemi a
pn1sečíky obdrželi bychomohě přiřazené sítě.

Podobně jakio v perspektivě lze na, situačním plánu vy-
tknouti čtvercovou síť a na snímku zříditi její perspektivní
obraz. Při tom lze použíti projektivnieh vztahú bodov}Och
řad na kterék!oli dvojicí !Sdružených přímek. Si,tuaci múžeme na
pi·. zak:resHti na, prúhledný papír, položený na, čtercové sítí na-
rýsovali.é na papíru neprúhledném, při čemž sleduje konstruktér
snímek, přes který jest pOlloženprúhledný papír s obrazem této
čtvercové sítě.

Jsou-li dány dvě obecně koHneární rovinné soustavy, lz(~
vždy konečným počtem zorú a řez:ťl, tedy řetťzem útvarú
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souvisle perspektivních, přejíti z jednoho útvaru k druhému, tak-
že obě rm-linné soustavy jsou krajními členy tohqto řetězu.

Perspektivní vztah dvou rovinllf'ých soustav jest zaručen,
jes.tliže prusečnice obou rovin jest geometrickým místem bodů
samodružných, v nichž protínají se dvojice jejicli sdružených
přímek. Jsou-li r0y;ny (>1 a (>2 a jejich průsečnice X a jsou-li
ml'nl ... a 1nz nz • " body oibou kolineárních bodových polí, pro-
tínají se ml -nI a m'lnz na, p'růsečnic~ X; i leží spojnice m, mz a
nI nz v téže rovíně a protínají se. Protože se po dVl()uprotínají
spojnice všech dVío1jicsdružených bodů obou kolineárních rovin
a neleží při tom v téže rovině, procházejí tlýmžbodem s, perspek-

rn /
/

I

Obr. 1.

, tivním středem obou rovinných soustav; X jest jejich perspek-
tivní osa.

•Je-li dána 'Obecná poloha situace roviny a jejího snímku,
převooeme je do polohy perspektivní, zaručíme-li, že spojnice
čtyř dvojic přiřazených prvků (bodů nebo přímek) procházejí
týmž bodem. Stejně lze použíti, k tomu zmenšeného plánu celé
situa,ce v jistém měřítku zmenšení M. Neboť je-li v obr. 2. rovina
situace (n) Cm)... a její snímek n'-m' ... (obě roviny jsou
z,voleny klolmo k nákre1Sillě,procházející středem s a vyznačeny
svými nálrysy (n)2 a n'2), lze zmenšený plá,U!situa,ce považovati
za řez trsu paprskového s 'vlfcholem s v optickém st,ředu objek-
tivu, zoru to situace (n),a to rovinou n II (n). Incidence čtyř prvků
na př. mnpq r'Ovinyn s příslušniými paprsky sm', sn', sp' a sq' za-
ručuje tedy i perspektivní po,lohu rovin n (n)a'. 'Měřítko M dáno
jest poměrem vzdáleností

l:M=s-ln:s-Hn)
na paprsku svislém. Perspektivní vztah rovin n a (n) s úběžnou
perspekthlnlí osou jest homotetií.

TentJoperspektivní vztah, který tvoří podklad rekonstruční
metody Roussilheovy a jiných, odlišných různým sestavením pří-
slušných rekonstrukčních přístrojl1 fotomechanických *), jest jen

*) Viz o tom podrobný refe,rát v článku Ing. J. Růžičky ,.0 fran-
couzském měření fotokatastrálním", Zeměměřičský Věstník, roč. XIV,
č. 1-5 (Bl"1lo 1926).
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zvláštním případem obecnějšího vztahu tří rovinných soustav,
jichž roviny náležejí témuž rovinovému svazku. Jes,t vyjádřen
větou:

J s o u - I i dán y. tři r o v in n é s o u s t a v Y (11' (12 a (13

pro c h á z e j í c í t>oU Ž o s o u X t a,k, ž e (11 j e s t per s p e k -
tivnís (l2 (střed s"') a (lI perspektivní s (13 (střed
S"), pak jest i (12 perspektivní s (l3 (střed s'); vše·
c h n y per s pe k t i v n í st ř e d y s', s" a s'" na c h á ze jí se
n a též e pří m c e, O.

Na přímce X protínají se trojiny přiřa.zených přímek a. tím
jsou zaručeny všechny tři perspektivní 'V·ztahy s touž perspek-

H"00 2

tivní osou X. Perspekt,ivní středy s''', SN a s' nacházejí se po-
stupně na paprscíclt ml m2, ml m" a m2 ma tedy v rovině
ml Jn2 ma - ,..,.; obdobně leží v rovině nI n2 na va tedy na prů-
seěnici O ,..,.. v, jíž procházejí i roviny PI P2 Pa, ql q2 '13' ....
Tím jest věta dokázána.

ZM:leďme ještě jinou specielní příbuznost dvou p,)rspek-
tivních rovinných soustav, afinitu, při níž střed se na,cházi v ne-
kOl1l.~čnu.Obdržíme ji na př. otočením roviny kolem některé její
přímky (persp. osy' afinní) o jis.tý úhel; směl' afinity jest dán
rovnoběžnými tětivami otáčejících oblouků.

Jsou-li tedy dány dvě perspektivně koli-
ne á r 11í r 101 v i n y n a n' (p e r s p e k t iv ní st ř e d s) lL o t 0-
oČ í m e - I-i j e dnu z nic h, na p ř. n, k o lem per s pe k ti 'VIní
osy X do polohyn", jest i otoěená poloha n" per-
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spektivně kolineární s rovinou pevnou n' dle
středu (s).

A této skutečnos,ti užívá Roussilhe k přefotografování
snímku n' do roviny n", jež pmchází průsečnicí X .roviny n'
snímku a roviny n plánu, zmenšujícího území dle poměru 1 :M.
Plán objeví se pak v-i rovině n" afinně·shodné s rovinou n. Nový
střed perspektivní (s) nachází se (obr. 2.) na přímce O, procháze-
jící původním s,tředem s rovnohěžině s,e':směrem te,tiv otáčejících
oblouků. Obdržíme jej na př. v průsečíku přímky O se spojnicí
m' mOl jedné dvojice boldů. Jež,to 0.1. X, jest afinita rovin na n"
pmvoúhlá.

Sestrojme pro perspektivní vztah snímku n' a plánu n
obě úběžnice H' a U, jakožto přímky sdružené k jich přímkám
úběžným roH resp. roU', což stane se rovinami procházejícími
středem s rovnoběžně ku n resp. n' (a v obr. 2. také promítacími).
Úběžnice U přejde rotací kolem osy X v úběžnici U" sdruženou
ku roU', úběžnice R' jest sdružena k úběžné přímce r:x,B" roviny
n". I musi býti

(s) U"2#H'2X2 a (s) H'2 # U"2X2= U2X2=sH'2'
Obdržíme tedy nový persp. střed! (s) otočením původního

s,tředu v témž smyslu a o t,ýž úhel jak'Obyla otočena rovina n, a
to kolem horizontu R' na snímku.

Nemíním se dále obírati vlastní fotoiI"estituční metodou
Roussilheovou; jest uspořádána v uvedeném pojednání pana ko-
legy J. Růžičky. Chtěl jsem jen v stručném článku zdúvodniti
toutb speciá,lní aplikací projektivních vztahů hlubší vzdělání
našich geometrů v oboru konstruktivní geometrie, která má ve
fotogrametrii vhodnou půdu k svému použití, zvlláště pří výchově
na na,ší nové vysoké škole zeměměřičského inženýrství.

V Chrášťanech u Rakovníka, v dubnu 1928.

Résumé: La base géométrique de la méthode de
I'o u s s i I h e. Cet article succes a pour but de recueilIir les éléments
géomé,triques de la méthode de photorestitution de Roussilhe, traitée
dans l'article du rédacteur l'ingénieur J. Růžiéka, dans la XlVěmeAnnée
de "Zeměměřičský Věs,tnik" en liaison ave,c les transformations colinéa-
tiques des formations du Hěmeordre, vn que la "transphotographie" n'est
qu'un simple transfert des deux pJans généralement coIinéa.ire,sdanb la
posiltionrperspective: d'un dessin diminué et de la photographie aérienne
du terrain plan. Le,procédé résulte des deux théoremes:

ler théoréme: S'ils sont donnés trois sy,stemesdes plans PI' P2 et P3'
passant par la meme ,axe X, le pIan Pl étant ,perspectif avec P2 (centre
s'''), et Pt perspectif avec P3 (centre 8"), alors c'est le systeme P2 qui est
aussi perspectif avec Ps (centre s'); puis tOUI>les centres perspectifs s',
s" et s", sont posés sur la meme droite O. Hěmethéoreme résulte de la
spécial1sation dli ler: S'ils sont d'olYlésdeux pJans perspectivement coli-
néaires 1t et 1t' (centre perspectif s) et si nous tournons l'un d'eux p. e.
1t autour de l'axe perspective X dans la position 1t", la sit.uation tournée
1t" l"este perspectivement colinéaire avec Ie plan fixe 1t' d'apres Ie
centre (s).

C'est ce seconde théoreme qui est utilisé par M. RoussHhe. Comme
I'axe de la rotation pour la transphotographie on se sert de FarMe hori-
zonmle, formée p'ar 1e plan de la photographie avec le defls,indiminué se
trouvant avec Ie premie'r dans la situation homotétique. Pa.r le tournoie-
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ment du centre de ľobjectiv autour du horizon sur la photographie dans
le méme sens et du méme ang1e, on reQoit 1e centre perspectif entre
la photographie et la position nouveUe dlll dessLn, dont 1a confectionse
peut ailnsi effectuer par 1a voie mécanique.

Rozb~aničovací p~áce na pomezí česko-
stovensko-~umunském.

Ing. O. Kr Č m á ř. (Pokračování - Suite.)

Postup V)'počtů byl tento: Vypočtené směrníky bez pro-
jekce byly převedeny na. kouli připočtením sférického excessu;
tak získané směry považovány za m ě i' e n é a pomocí vypočí-
tan,lých "stereografických oprav" převedeny do stereografické
rO'-'iny, ve které s pomocí stere'ografických souřadnic daných
bodů určeny příbližné stereografické souřadnice bodů počíta-
ných; tyto pak metodou nejmenších čtverců vyrovnány na de-
finitivní buď jednotlivě neb současně pro více bodů.

Tím způ~obem získána hla,vní síť, obsahující 23 bodů
I.-III. řádu, jež byla základem pm výpolčet všech dalších bodů
vsunutých a detailních na základě pozorování z r. 1924se směry
opraventými o hodnoty centra,ční a převedenými do stereogra-
fické roviny.

Opra~y do stereo grafické roviny vypočteny dle vzorce
maďarské instrukce

" Y2Xl -YIX2e 1-2=------,
4R~sin 1"

v němž x a Y jsou přibližné souřadnice bodu 1 a 2 a konstanta
1

4R2 sin 1"= 12'6744,
v níž R jest střední hodnota, poloměru zemského dle Gausse.

Pro určení příbližných souřadnic byly metodou nejmenších
čtverců vyrovnány souřadnice všech bodů až do III. řádu buď
jednotlivlě nebo ve skupinách, z bodů IV. řádu a bodů detailních
pak pouze ony, jichž určovaCÍ visury byly delší než 10 km; pro
ostatní body byly ponechány co definit.iv-Inís.olUřadniceutvořené
aritmetíckým středem z přibližných souřad[}jic,vypočené ze všech
možných, nejméně však ze tří určovacích trojúhelníků. Výsledek
vyrovnání sOiuřadnicmetodou nejmenších čtverců jeví se násle-
dovně (viz tab. str. 330).

Body zde uvedeny jsou ,-I tomto pořadí, jak byly počítány.
Vyrovnáno tedy celkem 58 bodů, jichž střední chyba. pozorování
se pohybuje mezi 1'1" a 6'3", vlýs.ledek tudíž na.dmíru příznivý.

Pro oba konečné body hranice československo-rumunské
byly určeny též zeměpisné 'Souřadnice hodnotami:

Zem. délka: Zem. šířka:
Triplex CS-R-M. O.: 40° 33' 49'52" 47° 57' 16'54"

" ČS-R-P.: 42° 13' 50'79" 47° 58' 08'41"
výpočty provedeny na plat.ných tiskopisech pro ten neb

onen stát a oba souhlasné operáty vzájemně ovlěřeny oběma
vedoucími počtáři vř,e,tně trriangulační mapy, prorvedené rovněž
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Body vyrovnané . -8 00 Body vyrovnané 'ť -;;8 15", >0

>Ň

I

>~ ..o >Ň

I

>~ ..o
>0' jednotlivě současně

.•.•>,
>0' jednotlivě současně w~>:Q

U2,.<:l >:Q'" '"
1/1 Pop Iván - II 3-1 30 - Rotuuzilor II} 5'5
2 Gutin I - t 3'3 31 - Cikanka
3 - Pietros III l 2'8 32 - Frazin

} 4'04 - éerná Hora I 33 - Ursoaia
5 Neniescu - 1'1 34 --- Várhegy

} 3'66 -

I
Hurgon

} 4"1
35 - Sa!doboš

7 - Občina II 36 - Piatra Sapantei }
3'78 - Občina I l 3'0

37 - Neresen
9 - Suliez I 38 - Kápolná }10 Kobila - 3'1 39 - 1. III. ČS. 1-6

11 Kičera I - 4'5 40 - Apša
} 4'712 Poporodiště - 6'3 41 - Sarasau

13 Salvany - 2'8 42 - Sa!avan
14 Lopušovka - 3'8 43

1

- Lysina

13'315 Repega - 2-0 44 - Sčevora
16 Tempa I - 1'8 45 - Žoltyj J17 Viskiko - 2'4 46 - Meneu! III.
18 - Perechrest

} 4'5 47 -- La Ciuhe
,,} 4'019 - )[encu! IV 48 - Ciferaia

20 Babeni - 4'3 49 -- Holozin
21 Hom!ocz - 3'1 50 Copilas - 1'8
22 Feketehegy - 2'5 51 - Magura

} 5'523 .- P'et'''' II l 52 - Sighet
24 - Mezipotoky 5.•.• 53 - Hegyeshegy
25 - Mihai!ecu! i) 54 Coparce - 4'8
26 - Oh!an I 55 Vinic a - 2'8
27 - I 56 Bedevle - 1'2MagUraJUdeleVal}
28 - Tomnatecul 2'8 57 Tekeháza -

I

2'l
29 - I Dluhij II 581112. III. ČS. - 3·3

ve dvou exemplá.řích; tato mapa a seznam souřadnic potvrzeny
ještě oběma přednosty technické služby co konečný resultát tri-
angulačnich prací a na konec oběma zúčastněnými komisaři a
presidentem komise.

Veškeré zá.pisníky, výpočty, seznamy al mapy během tri-
angulačních p·rací vylwtovené spojeny na. konec v jednotné tri-
angulační dílo, kte'1'é je připojeno s'ouboru hraničních dokladů,
patřících každému ze zúč.astněnlÝ'ch států.

IX.
P o ly g o n i s al c e.

Veškeré hraniční body, určené za základ pro podrobné mě-
ření hraničll,í čáry a. obioustranného hraníčního pruhu, byly spo-
jeny ,I pořady, připojené na detailní body trigonometrické sítě.

Vzdálenost polygonálních bodů od sebe nepřesahuje až na
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nepatrné výjimky 250 m, rovněž tak až na několik případů
v horských úsecích hranice nevyskytují se strany kratší než
50 m. Body polygonální z,t~tožňují se na suché hraníci 8 mezníky
základními a hlavními, při čemž každý základní a hlavní mezník
je polygonálním bodem, u hrarůčních vodních toků pak s ka-
meny polygonálními, tV10lřícízde hraniční demarkaeí po obou
březích toku.

Výjimku tvoří vedlejší polygonální tahy, volené mimo hra-
níci pro zaměření hmničn,ího pruhu území a připojovací tahy
na trigonometrické body, v1zdálené od hranice na více než
jednu délku polygonní Sltrany.

Body těchto pOlřadů nebyly stabilisovány, n)~brž jen pro
dobu měření označen~ dřevěnými kolíky.

Topografie polygonálních bodů byly vyhotoveny jen v pří-
padech, kdy poblíže hranice se na,cházejí nějaké pevné objekty;
ve většině případů však podobných objektů v přír'odě není a tu
topografické zajištění nutíIl'ě se omezilo jen na délky k oběma
sousedním polyg. boldům, a úhel jimi sevřen}'.

Poněvadž pak body hla:vlllích polygonálnich pořadů bez
Vlýjimky se ztotožňují s hraníčními mezníky neb kameny, nebyly
již žádným zvláštním způsobem čísl'ovány, nýbrž nesou ve všech
zápisnících, ná,črtech, vtýpočtech, seznamech a hraničních operá-
tech společná čísla, a,označení s oněmi mezníky neb kameny.

Body vedlejších a přípojovacích tahů, nestabilisované, byly
různě označovány a číslovány, buď číslem bodu hlavlllího pořadu,
z něhož tah vychází s indexy a, b, c, atd., literou m neb M s in-
dexy 1, 2, 3 atd. neb konečně římskými číslicemi (body vo,lené ve
směru příčných profilů na Tíse); ozna,čení tl1.tofigurují jen v mě-
Hckém operát,ě, do sloručástek hraniční dokumentace nebyla
. pojata.

1\1:ě ř e n í. p o I Y g o n á I n í c h str a n.

Polygonální strany byly měřeny přímo buď ocelov}Tmpás-
mem 50 neb 20 m, nebO' měřickými latěmi 4 až 5 nt dlouhými;
před započetím měření byla tato měřítka srovnána s normálnim
metrem a jejich délkové rovnice zanešeny na jednu stranu zápis-
níku délek. Strany hlavních hraničních pořadů na suché hranici
byly měřeny každým ze správců pracovní skupiny dvakrát, po
každé v opačné.m směru, takže celkem každá strana byla mě'řena
čtyřikrát. Měřené h'Odnoty opraveny dle délkových rovnic měří-
tek a po vystře dění doplněny ve zvláštní rubrice středem měření
druhého správce skupiny, načež po vyloučení případných nedo-
volených rozdílů novým společným měřením utv1o,řeny středy
z měření českos,lovenského a rumunského, které pak vzaty co
konečné h1odnoty do vYpočtů a hraničních dokumentů. Souhlas
obojích zápisníků ověřen vzájemně oběma správci pracovní sku-
piny, přednosty technické služby, zúčastněnými komisaři a pre-
sidentem komise.

Délky vedlejších pořadů měřil každý ze správců skupiny
na svém území, délky připiojov'iacích tahil však měřeny oběma
jako u hlavních pořadů. U vodních toků měřil každý ze správců
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skupiny polygonni strany na území svého stá,tu dvakrát, pořady
po obolU březích pak spojeny co nejčast,ěji příčným měřením
u úzkých toku přímo, u širokých nepřímo pomocí trojúhelníku.

Měř e n í h o ri z o' n tál n í c h ú h 1u.
Na bodech společných hlavních pořadu (na suché hranici)

byly měřeny vodorovné úhly ka,ždým ze správcu skupiny ne-
odvisle od druhého, tedy dvakrát, na lostatních jednou každým ze
spráYtCii na příslušném území. Stroj stavěn buď na stativ nebo
přímo na, stabilisační kámen a úhly odečteny v jedné skupině
v obou polohách dalekohledu. Měřená, data zanášena do přede~
psaného zápisníku, upraveného rubrikou pro zanešení redukova-
ného středu druhého správce skupiny, při čemž postup byl týž
jako u měřentých stran a stejným zpusobem pak konečné Y";?-
sledky navrájem potvrzeny.

Výpočet souřadnic polygonálních a měříc-
ký c h bod u.

Z konečných hodnot polygonálních úhlu a délek, získaných
dříve popsaným způsobem, byly vypočteny pravoúhlé souřad"
níce bodů ve stereografícké projekČiIlí rov~ně dle předpísů in-
strukce pro polygonální měření z roku 1904.

Nejdříve počítány byly hlavní pořady hraniční, pří čemž
body připojovacích tahů na t.rigoIl!ometrické body mimo hranici
stojící byly pojaty do pořadu předcházejícího i následujícího,
z obou výsledků pak vzat aritmeUcký střed. V ostrých zákrutech
hraniční čáry vypočteny nejdřív vypřímené pořady mimo zákrut,
z těch pak teprve body v zákrutech. Pomocné body mimo hranici
počitány bu(I spojené ve v'edlejší polygonové tahy, nebo co
rayony, nebo konečně pouze pomoci délek z měřických linií.

výpočty dály se vesměs loga,ritmicky směrem od západu
k v:)'chodu v každém úseku; stejným směrem očíslovány pořady
počínaje jedničkou v každém úseku a zanešeny do přehledných
náčrtků poly~onální sitě v měřítku 1: 10.000, 1: 20.000 nebo
1: 37.500, v níchž naznačen vždy směr pos.tupu výpočtů a způ-
sob připojení na trigonometrické body.

Kontrola výpočtU provedena, určením úhlov-\é i délkové od-
chylky pořadu, při čemž za nepříznivých okolností měření dovo-
lená mez zvýšena o 25 až 50 % ; mimo to pmvedena u všech poL
pořadů kontrola dle tabulky X. polygonální instrukce z r. 1904.

Poněvadž pak sterografický. projekční systém budapešťsk,ý,
v němž veškeré výpočty byly provedeny, v1yka,zuje při vzdá,le-
nosti větší než 80 km od souřadnicového počátku větší délkové
skresleni, než možno zanedba,tř, bylo třeba, aby v polygonálních
pořadech měřené délky v tuto stereografickou deformaci byly
opraveny. Hodnoty deformace byly převzaty přepočtením se
sáhů na metry, z maďarské příručky ,,}Iinták es melléklétek" pro
řadu bodů 'lZdálených od 90 do 413 km od počátku souřadnic.
Pro každý polygonálni pořad zjištěna vzdálenost středního
bodu od počátku souřadnic a pro tento bod interpolací vyhledána
příslušná hodnota ve zmíněné řadě. Jelikož pak hranice česko-
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slovensko-rulllunská leží ve vzdálenosti 58 až 79 km severně a
287 až 412 km východně od počátku souřadnic, pohybO'Vala se
hodnota stereografické deforma,ce mezi 0'60 a 1'02 m pro 1 km.
O vyhledanou hodnotu skreslením opravena> při každém polygonál-
ním pořadu kontrolní diference L-L', protože do výpočtu byly
vMty délky přímo měřené a opraveny a.ž při VYrDIvnánípořadu,

Současně s československými pracovními skupinami' pro-
vedly tytéž výpočty rumunské pracovní skupiny, s tím pOuze
rozdílem, že do výpočtů vzaly orientační směry polygonových
pořadů na jiné trigon:Ometrické body než skupiny českoslo"\'18n"
ské; po ukončení výpočtů pak společně provedly na zvláštním
f l,v.ČS+R Vt 'h 'hl'h vd' 'tOonnu an -2- vypocenyc pra.vou Iy"c S:OlUramc a aZ1mu u
společně ještě s absolutními výškami; výpočty i vystředěné vý-
sledky pak stejným způsobem vzájemně ověřeny jako zápisníky
délek a úhlů; vystředěné hodnoty pak pojaty' jsou do všech
hraničních operátů.

Polygonové pořady podél hraničních vodních toků počí-
tány byly jen jednou, každou z pracovních skupin na vlastním
břehu a konečné v:ý-sledky pouze vyměněny a připojeny k vystře-
děným ze společných výpočtů.

Čelkový výsledek výpočtů jest sestaven v následující tabulce:

Polygonních pořad1l Vypočtených bod ů
Úsek

hla vnÍch Ivedlejších rayonů z hlav-i z vedlej-I o I', h v, h z rayonu Uhrnemmc SlC

I. 43 I 3 105 I 625 I 10 I 105 I 740

I
I

I II

II. 19 2 5 412 4 3 419
III. 56 74 55 784 147 46 977
IV, 12 4 - 392 11 - 403

V. 9 1 _. 127 1 -- 128
---- --- -~-I-----Celkem. 139 84 165 2340 173 154 2667

'Dle kontrolních výpo·čtů jsou dosažené výsledky co do přes-
nosti naprosto uspokojivé, jak zřejmo z následující tabulky:

Úse k Úhlová odchylka Délková odchylka 8tereografická
v % dov. meze L·V V % dov. meze deformace v m

I 60 0'60-0'65I 25
II 20 85 0'65-0'75

III 25 35 0'75-0'90
IV 10

I
60 0'90-0'98

V 20 I 60 0'98-:-1'02
Celkový 20 I· 60 I

-
průměr
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x.
U r č e n í výš e k p o I Yg o n á In í c h bod ů.

Současně s měřením horizontálních úhlů byly na všech
polygonálních bodech hlavních pořadů měřeny úhly výškové -
zenitní vzdálenosti - mimo úsek nL, kde již během hydrografic-
kých prací byla provedena nivelace všech polygonálních kamenů.

Zamě,řováno bylo při normální poloze stroje s,třední vodo~
rov~ou nití kříže buď na prů:s:ečíkvýtyčky 'S<horní plochou ka-
mene, neb na pevný úsek výtyčky. Měřeni dělo se podobně jako
u hoTizorrtáJnich úhlů a déle.w na bodech společných hlavních
pořadů oběma správci skupiny, na bodech :Ul vodních toků se-
pa.rátně. Vz:hledem k tomu, že při tomto p,ostupu měřená dMa
nebyla, stejná, bylo ponecháno :srovnání a vyst,řec1'ěnídvojnásob-
ných výsledkfl až pro' absolutní vý,šky, vypočtiené každou pra,-
covní skupínou zvlá,šť.

Po skončení polnich prací utvořeny p1"ibližnézenitní vzdá-
lenosti mezi jednotlivými body, současně tímtéž pos:tupem vy-
počt,e:nopřetVýšení rumunskou pracovní skupínou, načež prove-
demo společné srovnání, případně opravení větších ,odchylek no-
vým společným zaměřením. Pomocí vypočteného převýšení a
absolutních lmt bjÚdůodvozených nivielad z fixních bodů prrecisní
llivelace vypočteny pak za,seodděleně absolutní výšky bodů, jež
pak ve zvlálštním formuláři :spol'ečl1ěse souřadnicemi a a,zimuty
vystředěny a tak získány konečné hodnoty a co úplně shodné
v operátech obou pracovních skupin ověřeny obvyklým způ-
sobem.

Připojení na, fixní body přesné nivelace bylo provedeno
v náiSledujícímrp'Zsahu.

~ Připojeno na fixní boil přesné O abs. ~~
Q) Z hranič. bodu :O)~'" nivelace výšce:..p ~3

I
I

Triplex Na nádražní budově v Mikole (R), . 128'786 7'0
P. I. 91 Na strážním domku č, 99 dráhy Ki-

1. ralyháza-Halmei 128'980 -
P, I. 198 Na nádražní budově v Černém Ardově 133'478 5'0
P. I. 240 Na nádražní budově v Tekeháze 143'404 3'0

I P. I. 283 - týž - I 143'404 8'0

I P. P. 21 9S. Na nádražní budově v Tiačevu . , ,I 218'120 1'0
P. P. 83 cs. Na strážním domku č. 146 v Terešvě 237'443 (1'25
P. P. 193 ČS. Na. schodech kat kostela v Sigetu (R) 270'615 1-5
P. P. 297 ČS. Na pilíři mostu přes Tisu ve Vel.

Bočkově 302'677 -
P. P. 298 ČS. Na schodech řec.-kat. kostela ve Vel.

II. Bočkově .. 303'922 -
P. P. 407 ČS. Na kamenném mostě ve Valea Visaului 335'735 -
Rep. O. IV ČS. Na poštovní budově v Trebuši 3600fí05 2'0
P. P. 132 R Na strážním domkuvCampulung la Tisa 250'756 1'0
P. P. 165 R Na strážním domku Č. 165 v Sub Denl 264'634 0'5
P. P. 191 R

I
Na mostě přes Tisu ze Solotviny do
Sigetu 269-686 -

IV. I Rep. O. IV R I Na mostě přes Tisu v Trebuši, nulový I
346'730 I 2'0bod vodočtu . . . . . , , . . . .
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ZenLtními V'zdáleno'stmi a nivelad ve III. úseku urč,811o
výškově československými pracovními skupinami celkem 1771
bodů; dle úseků a pře:sllOlstijeví se výsledky takto:

-"l o Průměrné Oprava-"l >" ::l I'l,=, OdchylkaOJ '>'~ od ku )~ rg převýšeni pro 1 m" i> '"'0 vm.0- p..o v m v mm

1 I Triplex I I. 91 137 I 0'350 0'049 I 1'021
2 1. 91

I
1. 198 143 4'661 0'022

I
0'033

1.
3 1. 198 1. 240 53 0'321 0'026 1'530

I I I4 1. 240 1. 283 43 2'769 I 0'161 1'353

I I I I

,

5 283 II 136 14'060 0'212 I 0'118
I i I1 II II. 310 372 13'022 0'329 I 0'068

II.
, I !

1 R. O. III P. P. 21 22 I 0'488
I

0'000
I

0'000
2 P. P. 21 1'. P. 83 62 ! 0'602 I 0'114 3'081

,
I3 P. P. 83 P. P. 193 no 1"112 0'115 I 0'943

III. 4 P. P. 193 P. P. 298 105 0'713 0'028

I
0'373

5 P. P. 298 P. P. 407 109 1"580 0'026 0'151
6 P. P. 407 R.O.lvČS. 18 1'447 0'000 I 0'000

IV. 1 1 I R. O. IV R I I I 11'7ii6
I

0'276
I 0'071v 332 I !

v.1 1 I V I E. E. I 129 I 16-466 i 0650 I 0'306!

1771

K tomu j'e1š:těbody výšklové určené samostatně rumun-
skými pracovními skupinami v úsedch I. 115, II. 52, III. 370 a
IV. 67 bodů, ae&em 6 O4, takže celkový počet bodů výškově
určených jest 2375.

Absolut.ní výšk:a počátečního bodu hranice, triplexu česko-
slovensko-I1U1l1lunsko-ma,ďa>l1skéhohyla. urč,ena.nivelací od fixního
bodu na nádraží ve stanici Mikola. v Rumunsku, absolutní výška
trip:lexu česk!o!s,lovensk:o-rumtU1lskio-polskéhopak utvořením
středu z hodnot, s,tanovených dvěma, neodvislými výškov}'mi
tahy od výškJové z,11iačkyna mos,tě přes Tisu v Trehuši.

XI.
'Mě f' e ní pad rob n é.

Zá,rovreň s měřením poIygonálním hylo provedeno na zá-
kladě sítě poIyg'onových a měI'ických bodů - podrohné zamě-
ření hraniční čálry a přilehlého pruhu území v šířce 300 m po
obiou s,traná,ch hranice a to za tím účelem, aby jednak všechny
hody hraniční čáry mohly býti př:esně vynešenydo map, jednak,
aby VI přírodě co nejrychleji a nejpřesněji mohly býti rek;ons:truo-
vány v případě potřeby. Pohraniční pruh území pak zaměřen za
účelem vynešenÍ hra,niční čáry do katastrálních ma,p, jakož i je-
jího mísltního zajišt.ěnÍ a, orí<entoválIlÍ.Princip,j:elně hyly oběma
zúč,a,stněnými de1liegacemipřijaty pro podrobné měření předpisy

1928/335



instrukce z r. 1904, doplněny však specřelně pro hraniční účely
:nodrobnýmnávodem zvaným "Procédure ft suivre pour le levé",
v němž smluven postup mě'řeni způsobem' jasnýma pro obě
s~rany závazným. (Dokončení pH'tě - ASUIVl'8.)

Zp~ávy tite~á~ní.
Recense.

Nomografie. Výňatek z přednášek dra F. Fialy. Vydáno nákladem
ústřední komise pro vydávání přednášek a Spolku posluchačů země-
měřického inženýrství při českém vysokém učení technickém v Praze.
Cena Kč 13'50.

V moderní době, kdy ve všech oborech práce je snaha po největší
úspoře, jak vynakládané energie duševní, tak i času, nabývá důležitosti
u inženýrů, fysiků, astronomů a všech, kteří pracují v přírodních vědách,
každé zjednodušení početních úkonů a zavedení grafických metod po-
četních tam, kde dostačují vyžadované přesnosti. Veliký význam této
části aplikované matematiky vystihli naši sousedé, Němci, zvláště za
války a možno zájem jejich o tyto otázky sledovati z velikého množství
spisů v tomto oboru, po světové válce vydaných. Je potěšitelno, že na
našich technikách byly discipliny o grafických metodách početních za-
vedeny mezi povinné učebné předměty.

Spolek posluchačů zeměměř. inženýrstvi na čes. VYB. učeni tech-
nickém v Praze obohatil vydavatelskou svoji činnost. publikací před-
nášek o nomografii, která pojednává právě o jedné metodě grafického
počítání, pro geodety zvláště důležitého. Tato knížka vykládá o všech
důležitějších a v praxi technické nejvíce užívaných typech nomogramů,
grafických to tabulek, zobrazujících vztah mezi dvěma i více proměnými.

Po úvodní části, kde vyloženy jsou základní pojmy a stupnice
v nomografii přicházející, probrány jsou postupně nomogramy o dvou,
třech i více proměnných, a to v soustavě pravoúhlých os souřadnico-
vých, v soustavě hexagonální i v t. zv. nomografických souřadnicích.
Poukázáno je na výhodné upotřebení logaritmických stupnic a papírů
pro řešení rovnic často velice složitých a proprány důležité typy nomo-
gTamů průsečíkových i spojnicových, a to jednoduché i složitějši.
Veškery metody nomografické doloženy jsou příklady z geodetické praxe,
takže geodet nalezne v jmenované .knize cennou pomůcku pro svoje
počtářské práce.

Knížka je opatřena pěti tabulkami, na nichž jsou narýsována
schemata jednotlivých typů nomografických.

Knížku tuto, určenou pro posluchače zeměměřického inženýrství,
možno vřele doporučiti i inženýrům v praxi. Doc. Dr. Karel Dus!.

Prof. Ing. Dr. Fr. Čechura: Připojovací čtyřúhelník úhlový. Zvlášt-
ní otisk z Hornického Věstníku 1928, str. 2~.

Při měření v šachtách, které je povahou okolností značně omezo-
váno v tom, aby zachovávalo aspoň nejdůležitější zásady geodesie. je
velmi vítané každé zařízení. které podstatně snižuje chyby systematické,
jichž ostatně není prosto žádné měření ani na povrchu země'. Takovou
systematickou chybou jest při polygonovém měření na př. chyba
z výstředné polohy ve,rtikální točné osy teodolitu,' jež se uplatňuje tím
spiše, čím častější jest nepoměl' v sousedních délkách polygonových
stran. V těch případech je nutno používati měřických souprav, jichž
dostřeďováni na polygonových bodech je samočinné a jež umožňuji
rychlou záměnu úhloměrného stroje a signálu.

Jednou z takových souprav je souprava freibergská od Maxe Hil-
debranda, o níž autor zevrubně pojedIlJává,; její teodolit podá,vá na 8 cm
limbu nejmenší odhad noniem 1'.

Autoru jde o to, aby zjistil, s jakou průměrnou chybou lze tímto
malým strojem zaměřiti úhly přÍipojovadho čtyřúhelníku, jehož se po-
užívá v dolech za tím účelem, aby výsledky měření bylo možno zhod-
notiti v téže soustavě souřadnicové, jako při měření na povrchu. Sluší
uvážiti, že připojovací měření je neobyčejně obtížné a že vyžaduje nej-
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vyšší přesnosti, poněvadž strany obrazců, připojujících polygonové po-
řady na známé strany promítnuté s povrchu země do jam dolů, jsou
velmi krátké, nedosahujíce mnohdy ani 5 m. . .

Měření, která autor vykonal 1Jímto úhloměmým strojem v nučic-
kých dolech, vztahují se na 17 orientač. obrazcŮ! různých tvarů, rozdě-
lených na 2 skupiny podle. úpravy repetičního pozorováni, a docíleno při
něm průměrné chyby v úhlu skupiny A ... ± 14'4", skupiny
B '" ± 7'5". K posouzení této přesnosti udává autor některé výsledky
podobných prací pozorovatelů cizích, docílené většími stroji a zjišťuje,
že účelným uspořádáním pozorování lze dojití í malými noniovými
stroji uspokojivých výsledků a že tedy nedůvěra proti jejich používání
není níjak oprávněna. . .

Zpracování měříckých údajů a rozbor výsledků je proveden v ta-
bulkách velmi důkladně a pěkně. Autor tu poukazuje na okolnosti. jež
podle jeho mínění ovlivňovaly výsledky. měření. Zajímalo by ještě znátí,
jak se mu při zaols,uování na různě' vzdálené cíly uplatňoval pohyb
optické osy dalekohledu, způsobený pastorkem očnicové trubice. štv.

Ford a my. Pod tímto titulem vyšel prá,vě spisek., v němž čs. inže-
nýři uvádí své zkušenosti z americké praxe u Forda, se zřením na naše
poměry. Z obsahu uvádíme: Nástin povahy Američana, tedy i Forda. So-
ciální poměry Fordových dělníků. Oprúdovej výrobe zo stanoviska psy-
chotechnického a význam jej zavedenía u nás. Jak zlepšiti naše v)'robní
poměry a které americké metody zde uplatniti. Vliv Fordova způsobu
práce na jakost a ekonomii výroby. Je možný u nás levný vůz domácí
'výroby? Siť automobilových stanic Fordových a možnosti použítí tohoto
systému u nás. Použití Fordových metod u nás. Fordovo letectví. Prou-
dovOlIl výrobou k stabilisaci konjunktury. Č1s;' inženim'ská v)'prava
v Amerike. Závěr, Spisek má 68 'Stran. Cena Kč 5'-, členská 3'50. Objed-
návky vyřídí Jednota přátel MAP., Praha II., Fiignerovo nám. 5 a každý
knihkupec.
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New York 1926.
S c h a r o o - W í II s: Gebiinde und Geliinde fUr Gymnastik und

Sport. Berlin 1927. Verlag BaumgarteJ.
Jan G e b a u e r: Aplikovaná matematika. Vydal čsl. vědecký

voj. ústav. Praha 1927.
W i II i a m B o w i e. Isostasy. New York. Dutonf Co. 1928.

Odborná pojednáni v časopisech.
T e y s s 1e r - K oty š k a: Technický slovník naučný. sešit 79 až

88 obsahuje hesla: čočka, čtvercová síť, čtvrť městská, obchodní.
obytná, průmyslová, Dalekohled, Dálkoměrná lať, Dálkoměrný daleko-
hled, Dálkoměry, Dělené kruhy, Dělení čtvrtkruhu, Dělení limbu, Dělení
pozemků, Dělicí stroj. Delimitační, Dělitelnost čísel, pozemků, Délková
jednotka, měřidla, měřítka, Délkové číslo, měření, míry, Dělnické osady.
Dělostřelecký plán, Deviace, Diametrálni nooie. DiazenitáJ. .

Ing. Jan Ji n cIr a: Technický slovník všech oborů, díl II. ně-
mecko-český. Vyšel dosud sešit čís 1.-4. (a 9'60 Kč). českoněmeckých
hesel od A do EinkuTzungsleine. Vydává E. Weinfurt,er, Praha IL. Vo-
cIičkova 33.

Lesnická práce, čís. 5-6. Prof. Ing. V, K a i s 1e r: Hrazení bysUin
v republice československé. - J. F r i č: Názory o pozemkové lesní
reformě.

l'eop;eslIOT (Geodezist), čís. 4. Š i lov: O vyrovnání říšských
triangulací. L e b e d i n s k i j: Kontrola napnutí invarových drátů k mě-
ření základen. P ran i s - P ran e v i č: Výpočet koeficientu prodlou-
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žení invarového drátu. K e 11: Terminologie a označení úhlových ve-
ličin při přechodě k sy,stémům pravoúhlých souřadnic. Čís. 5. I sa k o v :
Horizontální lať a tangentový šroub při mě,řeni ddek polygonáJnich
tahů. Ke 11: Polygonální triangulace metodou Gastovou. Čís. 6. Č e-
bot are v: Zkouška přesnosti triangulačního tahu. S k i pilo v :
Určení koordinat fotogrametrickým měřením. N. B. Třetí sjezd meziná-
rodní geodetické a geofysické společnosti v Praze (29. srpna až 10. září
1927). Bel i k o v: Deformace papíru na měřickém stolku. Čís. 7. V i-
n o hra d o v: Určení astronomických azímutů způsobem prof. Kra-
sovského bez logaritmických výpočtů. V y s o c k i j: O užití nomografie
v geodesii. Dan i lov: Pokus užití přenosných pyramid při triangulaci
II. řádu na sev. Kavkaze. Čís. 8. C h r e n n i k o v: Pokus optického
měření vzdáleností. B 1o c h in: Nahodilé a systematické chyby pří po-
zorování výšek hvězd. Bar a n c e v i č : Reforma zeměměříckého studia
v Československu. Résumé: Rozšíření studia zeměměř. na 3 roky nevyho-
vuje plně požadavkům služby katastrální a civilní, přece však dává
absolventům šíršího vzdělání a tím i možnost uplatnití se v praxi ve více
oborech než to bylo dosud.

Merniecibas uo Kulturtechnikas, Vestnesis, čís. 3, 4. M e i j s :
Lotyšská trigonometrická síť (pokračování). - K r u t a i n i s: O svá-
zání různě se křižujících měřických přímek. - D a u g u I s: Ku pěti-
letému trvání časopisu Mernieclbas un Kulturtechnikas Vestnesis. -
Čís. 5-6. M e i j s: Lotyšská trigonometrická síť (pokračování). -- R 0-
ma n o v s k y: Letecko-fotog-rametrické měření měst. - W i t t e :
Moderní měření mořských hloubek. Čís. 7 a 8. B uch hol t z: Nadi-
rová triangulace. D u c m a ni s. Roztřídění území při melioracích. X2

:

Oddělování pozemků.
Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde. Červen. Boe r :

Nová ekonomícká metoda vyměřovací pomocí leteckých snímků (po-
kračování v čísle srpnovém). - K a t e r: O prismatu Bauernfeindově.
- G o rte r: Z praxe (konstrukce čtyřúhelníku). - Srpen. H.: Mezi-
národní federace zeměměřická.

oster. Zeitschrift f. Vermessungswesen. Čís. 3. B a stI: uber die
Exzentrizitat der Alhidade. - Ka 11b run ne r : Beoba,chtungen uber die
Grundstiickzusammenlegung in den Niederlanden. - W ode r a: Die Hu-
gershoff-Heydeschen photogrammetrischen Instrumente. - Čís. 4. H e 11e-
br a n d: Obelf die Genauigkeit einer eingeh1ingten Dreieckskette. -
T ráj ber: Der Auftragsapparat System Szovátay. - W 01 der a : Photů-
grammetrie und ForstvermessUiIlig.

Bildmessung und Luftbildwesen. Čís. 2. U n g e w i t t e r : Aus der
Praxis des Luftt,echnike,rs. - R i c h t e r : Aus der Praxis der Entzerrung.
- Boe r: Neues Verfahren zur La.ndesvermessung mittels Luftbilde'r.
(Konec.)

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten. Čís. 22. S c h mi e d e-
b ach: Wertbegriff in Wissenscha.ft., Gesetzgebung und Rechtsprechung.
- Normalblat,tenentwiirfe fUr techmisches Zeich6lnger:it. - Oís. 23. K r a h-
m e r: Ergitnzung der terrestrisc.hen Triangul:ation mít Hilfe von Luft-
meBbiLdern. - Čís. 24. C z e r w a t zk y: Ruckwartseinschneiden-Ver-
wandlung in Vorwartseinschneiden. - W í m m e r: Richtlinien fUr die
FWcheninhaltsberechnung. (Konec v čís. 25.) --- Čís. 26. For st e r :
GrundfHichem und Eigentum. - S c h i <J f e r d. e c ker : Tafel zur Berech-
nUJng der StreckenIangen s aus dem Koordinatenunterschiede. - Čís. 27.
J e r š o v : Aus der Praxis der photo-topographischen Arbeiten in RuB-
land. (Č:íJst.) - Čís. 28. Di e per i n k: me Feldermillimeterteilung im
praktischen Gebrauch bei mittelbaren Entfernungsmessungen. - Čís. 30.
S ie w ke: Die konstruktiven Grundlagen der Kartenwerke des R. f. L.
Berli:n unter besonderer Berucksichtigung der PreuBischen Polyeder-Pro-
jektion. (Pokračování v čís. 31, 33, 34.) - S c h u 1t e: Die Emscher Ni-
vemerlatte. - Čís. 32. S a mel: Zur Koordina,tenumformung.

Mitteilungen des H. D. I. Čís. 8. Prof. Dr. L o s c hne r: Das Ver-
messnngswesen auf der Au~stel1ung Zeit~enossischer Kultur in der ČSR.

The south african Survey Journal. Čís. 17. C a w: Tři metody ne-
přímého měření. - W i t t ing dalI e : Měření v Malaji. - Týž : Ham-
mer-FenneIův tacheometr.

1928/338



Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů konané dne
6. října 1928. Přečt€n a schválen zápis o minulé schůzi výborové. Za n()vé
členy přijati pp.: Karel, Kašpar, Veliš. Hlásícímu se kol. Šponerovi se
zašle přihlašovací list. Na návrh prof. Petříka zvolen do studijní komise
ještě Ing. Páleníček za železniční geometry. Usneseno, aby referenty pro
dotazy o skl;idání druhé státní zkoušky podle přechodných ustanovení
byli: pro evid. geometry Ing. Hlaváček, pro civilní Ing. Krejza a pro
železniční Ing. Páleníček *). Prof. Petřík předkládá redakčni vyúčtování
za slavnostní číslo Z. V., podle něhož povolený náklad 5000 Kč byl pře-
kročen. Vyúčtování se schvaluje a usneseno do příštího' čísla Z. V.
vložiti lístek s výzvou, aby kolegové - pokud tak ještě neučinili -
zaplatili za slavnostní číslo 10 až 20 Kč, současně s výzvou k placení
příspěvků členských. Ing. Páleníček podává zprávu pokladní, podle níž
hotovost pokladní je skoro vyčerpána. Na uhrazení eventuelních větších
účtů bude na návrh Ing. Krejzy požádána Jednota o půjčku. Po refe-
rátu Ing. Páleníčka o bezúspěšném upomínání fy. Srb a štýs za dlužný
obnos 1280 Kč za inserci usneseno poslatí ještě jeden dopis s oznámením,
že záležitost bude předána právnímu zástupci. Schůze pak předsedou
skončena.

Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů. Pracovní výbor Jednoty konal
svoji řádnou schůzi v Praze v sobotu dne 6. října t. r. za účasti 9 členů.

Kol. Furst sdělil výsledek intervence zástupců Jednoty (kol. Furst,
Krejza a Prokůpek) ve věci prováděcího nařízení k novému zákonu o po-
zemkovém katastru. Celý návrh prováděcího nařízení nebyl pro nedosta-
tek času projednán.

Dále sdělil kol. Furst výsledek jednání zástupců Tnž. komory
v m1n. financí ve věci výnosu minísterstva financí o výhodá.ch. které se
povolují úřadům a úředně opra.veným civ. geometrům při používání po-
zemkového katastru podle ustanovení § 8 zákoll1a ze dne 16. prosince
1927, čís. 177 Sb.· z.a n. o poz,emkovém katastru a jeho vedeni. Při ná-
vrhu na znění tohoto výnosu min. fin. přistoupilo na některé oprávněné
požadavky zástupců luž. komory, o někte,rých ,"šak vyhradilo si rozhod-
nouti dodatečně.

D:ile se projednávalo na schůzi pracovního výboru několik přípisů
Tnž. komory. S povděkem vzato na vědomí pozvání Inž. komory na
slavnostní schůzi představenstva. Na schůzi tu delegován za Jednotu
kol. Černý z Nuslí, kol. Černý z Lysé nad Labem a kol. Faltus z Brna.
Členové Jednoty, pokud jsou současně členy předstaV1e111stvaTnž. komory,
se zúčast.ní slavnostní schůze všichni.

Svaz civ. inženýrů pozval též Jednotu na večírek, pořádaný Sva.
ZE·mdne 8. října t. r. Za Jednotu delegován k účasti na večírku kol.
Furst, kol. Kre;za a kol. Černý z Lysé.

Ve věci znovu udělení autorisace civ. geometra zemskou politickou
správou jednomu civ. technikovi, kterému aut. civ. geometra byla na
návrh Inž., komory trvale odňata. usneseno žádati u Inž. komory, aby
proti takovému postunu Se Inž. komora ohradila z důvodů, že nebyl
ani předem vyžádán posudek Inženýrské komory.

Na stížnost bývalých evid. geometrů (J. Karbuse z Loun, F. Ján-
ského z Písku, K. Schafra z Litoměřic, J. Lebedy z Holešova a O. Pýrka .
z Kojetína, kteří získali oprávnění civ. geometra podle § 15, min. na-
řízení ze dne 7. května 1913 s obmezením sídla na určitý soudní okres
s prominutím studijního průkazu) podanou Inž. komoře. ve které byla
naše Jednota zcela bezdůvodně napadena, usneseno odpověděti zvlášt·
ním podáním k Inž. komoře.

Kol. Krejza přednesl referát o právě konané výborové schůzi
Spolku zeměměřičů a podal návrh. aby Spolku čs. zeměměřičů byla
povolena ze jmění naší Jednoty půjčka 1000 Kč ke krytí mimořádných
výloh na slavnostní číslo Zeměměřického Věstníku. Usneseno půjčku po-
voliti, když Spolek čs. zeměměřičů bude o ní u Jednoty žádati.
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Dále usneseno, konati v měsíci prosinci jubilejní valnou schůzi
Jednoty na oslavu 201etého trvání. Zvoleno přípravné komité, kterému
uloženo .vypra,covati detailní program pro jubilejni schůzi do příští schůze
pracovmho vyboru Jednoty.

Příští schůze pracovního výboru koná se v sobotu dne 3. listo-
padu t. r. Zapsal Inž. Prokůpek.

Ritzné zp~ávy.
Několik statistických dat o městských aglomeracích přináší Zprávy

stát. úřadu statistického .čSR. v čís. 139-141 z roku 1927. Týkaji se měst:
Prahy, Českých Budějovic, Liberce, Plzně, ústi n./L., Kladna, Pod-
mokel, Teplic, Karlových Varu, Brna, Olomouce, Prostějova, Mor.
Ostravy, Opavy, Bratislavi a Košic. Nejvýznamnějši pro interesenty
v oboru výstavby měst (urbanismu) jsou cifry o plochách, budovách,
bytech a obyvatelstvu, jeho povolání a sociálním rozvrstveni a o do-
pravě železniční.

Firma R. Reiss továrna geodetických přístrojů Liebenwerda-
Sasko, vydala nový katalog svých výrobku A. 281, na jehož konci uvá-
děny jsou měřické přístroje nové konstrukce (počfu1aje čí,slem 8000). Jako
výtah z tohoto německy tištěného katalogu, pořídila dílčí katalog
A. 2810 v řeči německé, anglické, francouzské a španělské. Katalogy
dodává fa Reiss na požádání zeměměřičů zdarma.

Počet posluchačů na české vysoké škole technické v Brně v zim-
nim semestru 1928-29 čini 1192 řádných a 48 mimořádných. Z toho za-
psáno 71 na oddělení zeměměřičského inženýrství, 126 na oboru architek-
tury, 433 na odboru inž. stavitelství a 516 na odboru strojně-elektro-
technickém.

Zp~ávy osobní.
Změny ve stavu katastrálních měřických úředníků pro Slovensko:
I. Za měř. koncipisty přijati: J. Čech pro Nové Zámky.

Ing. J. Veselý pro Košice. J. Lizálek pro Košice. V. Kl'ál pro Bratislavu.
I I. Pře I o žen i: Měř. kom. Josef Podstatný do Michalovcu, měř.

konc. Alex. Neuwirt do Galanty.
III. Systemisované místo v 6. platové stup. s titulem měř. kom.

propůjčeno Jar. Procházkovi.
IV. Ze služby vystoupil: Měř. konc. S. Veselý v Košicích.
V. Z a 8 ID 1u v ním ě ř. ú ř e dní k y P i' i jat i: J. Tjutčev pru

Košice. I. Akimov pro Bratislavu. I. Petrunkjevič pro Bratislavu. V.
Krasněnko pro Nové Město nad Váhem. A. Širjajev pro Komárno. G.
Šišolin pro Levice. G. Ananskij pro Trenčín. S. Sobolevskij pro Prešov.
G. Rudněv pro Nitru. V. Morozov pro Košice. Ing. M. Kiričenko pro
Trnavu. J. Vladykyn pro Krupinu. Ing.S. Makar pro Bratislavu. F. Škvor-
cov pro Turč. Sv. Martin. Michal Rymarevič-Altmanskij pro Báňskou
Bystřici. .

U Státního pozemkového úřadu jmenováni byli: 1. v ústřední
správě: přednosta odboru IV. vrch. měř. rada Ing. Jar. Fa n t a mini-
sterským radou ve 2., Ing. J. Raiter, měř. radou ve 4., Ing. Z. Vacke,
Ing. K. Šulc a Ing'. J. Pech, vrch. měř. komisaři v 5., J. Petrlík,
J. Živna a J. Bičiště, měř. komisaři v 6. plat. stupnici. 2. V obvodových
. úřadovnách: l).lg. K. Parýzek a Ing. J. Hauk měř. rady ve 4., B. Tržický,
M. Dobrovolný, B. Glaser, F. Chmelař, V. Kitlinský, O. Knodl, A. Lech-
ner, J. Purš, L. Rmoutil, A. Řeřucha, L. Tesař, O. Vrána a K. Zajíček
měř. komisaři v 6. plat. stupnici.

Úmrtí, Dne 18. února 1928 zemřel pan A n t o n í n Jan d a, úř.
aut. civilní geometr v Pelhřimově a 5. května 1928 pan Leo Bar t 1,
úř, aut. civilní geometr v Jablonci n. N.

Změny ve stavu úředně oprávněných civilních geometrů. Opráv-
nění získali: Antonín Prokeš se sídlem v Brně, Ing. Jan Kovalski
v Praze, Max. Scholze v Mikulášovicích (okr. Šluknov). Předepsanou
přisahu složili: Čeněk Kruml v Rájci u Golč. Jeníkova, Ing. Ervín
Hener v Praze, Antonín Prokeš v Bmě.

Za redakci zodpovidá Ing. Jos. Ril.žička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nak1adat~l: Spolek čeRkodovenllkýeh 7.směměfoičft v Praze.

1928/340


