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Zvolením Už hor o d u za hlavní město země Podkarpatoruské přibylo správě ~ěsta
mnoho těžkých úkolů, spoje?ých s )eho vybud?váním. Př!chod~. větší~o p?čfl~ úředr,llc:.V~
do nově zřízených úřadů mel za nasledek vz ru,st . obchodu. a yvnostl ~ ~Im I v.el~tl v~~r
stavební ruch. Tím nastala opět nutnost provestl regulacI mesta, ktera Je z neJdulezlteJ-
ších zájmů veřejnosti. K usměrnění vzr,ůstajícího s~avebního. ~uch~ .v~ zdárn~h,o v:,t~.?je
města po stránce hospodářské, dopravm a zdravotm bylo neJprednejslm a ne.JduleZlteJsnn
úkolem opatřití přesný zastavovací a upravovací plán města, ~terý b:: jed.nak. vJ;~ovo:vaJ
moderním požadavkům a potřebám úřadů, jednak byl srozumitelný I lalkovl-ZaJemcl.

Pokud jde o regulaci města Užhorodu, činí značnou potíž již sama jeho poloha.
Místo, kde stojí dnes Užhorod, bylo v minulosti hradištěm. Pod hradem vzniklo podhradL
které se rozšířilo i na levý břeh Uže. Obě části města jsou spojeny pouze jedním mostem
pro pěší a povozy, k němuž směřuje většina ulic. Stavělo se bez přesného plánu podle
okamžité potřeby, a tak vznikla hlavní tepna města, úzká a klikatá ulice Dra Rašína, ve
které se soustřeďuje doposud veškeren dopravní ruch města. Netušeným rozvojem města
doprava vzrostla a stále ještě roste tak, že bylo nezbytno započíti stavbu druhého mostu
přes řeku Už, čímž se otevl'e nová komunikační tepna od železniční stanice k nové čtvrti
na GaIagu.

Jiným neméně důležitým úkolem pro správu města bylo, opatřiti podrobný plán
pro výstavbu vodovodu a kanalisace k zamezení epidemických nemocí. K tomu bylo za-
potřebí kromě přesné katastrální mapy též výškopisného měření. A konečně stavební
ruch a hospodářský i průmyslový rozvoj města vyvolal četné převody nemovitostí, které
pro větší právní jistotu vyžadovaly rovněž přesných map a nové pozemkové knihy.

K ziskání polohopisných a regulačních plánů pro uvedené účely bylo hl:wnímu
měRtu Užhorodu zapotřebí přesné katastrální mapy ve větším měřítku, protože město mělo
k disposici nedoplněnou a skutečnosti neodpovídající katastrální mapu z 1'. 1863 v měř. 1 :.2880,
které nemohlo býti použito. Za daných ok 01 nosU nebylo jiné možnosti, než předem nove
zaměřiti celý obvod hlavního města ve větším měřítku a vykonati. zároveň ..výškopisné
měření. ",,""~' .i . ,

Přihližejíc k těmto zkušenostem, dospěla městská rada k závěru, že vyřešení vy-
jmenovaných úkolů v dohledné době je nad síly města, a proto v roce 1924 požádala
ministerstvo financí za provedení nového měření a výškopisného měření územi Užhorodu
úředníky pozemkového katastru na náklad státu, při čemž se město zavázalo hraditi vý-
daje za dělníky a potřebný materiál. Ministerstvo financí vyšlo v roce 1925 této žádosti
vstříc. sjednalo s městem dohodu a povolilo nové měření města.

Při vybudování trigonometrické sitě l.až 4. řádu triangulační kanceláři ministerstva
financí a stabilisováni 62 trigonometrických bodů byla zároveň vybudována místni trigo-
nometrická síť, při níž bylo stabilisováno 9 signálů a vykáceno 8 průseků. Poté příkročil
katastrální měřický úřad v Užhorodě v letech 1926-1929 k provedeni podrobnéhú měření
metodou polygonálni, při čemž bylo určeno 1407 polygonových bodů o 265 polygonovýcb
pořadech a 17 uzlových bodec~, 2069 měřických bodíl a 4741 měřických přímek. Z celé
plochy 2161 ha a 7061 parcel Je zastavěné plochy 130 ha, rolí, luk, zahrad, vinic a pastvin
1544ha, lesů 303 ha a jiné plochy 184 ha.

U veřejných komunikací byly zaměřeny stálé základní body, uložené ca. 20 cm pod
povrchem ~anketu, dále na silnicích státních a župnich hranični body silničního tělesa,
b~kto-, a kllo~~tr.ové kameny, propustky, mosty i silniční příkopy, a konečně kanalisační
Slť a uprava flClll stavby.

K vstabilisaci polyg-onových bodů v zastavěné části města bylo užito 60 cm dlou-
hých (svetlost 6 cm) plynových rour, v polních tratich pak čtyřhranných otesaných ka-
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menů. Obecní hraníce bylo zapotřebí v mnoha místech znovu vytyčiti a omeznikovati. Od
všech trigonometrických a polygonových bodů byla provedena topografie. Katastrální
mapy (70 sekčních listů) byly vyhotoveny pIO vnitřní město v měřítku 1 : 1000 a pro ven·
kovské tratě 1: 2000. Se zakládáním vložek nové. pozemkové knihy bylo započato v roce
1932. Nové měření bez vyhotovení nových map katastrálních vyžádalo si úhrnného ná·
kladu 1,075.984 Kč, k čemuž minísterstvo financí přispělo částkou 608.221 Kč.

Po skončení podrobného měření vykonal katastrální měřický úřad v Užhorodě
v roce 1929 výškopisné měřeni, které je podkladem k provedení prací vodovodních i ka-
nalisačních a k vypracováni regulačního plánu hlavního města Užhorodu.

Při výškopisném měření bylo osazeno 250 výškových značek, a to: 218 ěepovýchi
(svorníkových), zasazených do budov a objektů z tvrdého materiálu, 29 hřebových, za·
puštěných do polygonálních a trigonometrických kamenů. Kromě toho byly určeny výšky
3 polygonových bodů, stabilisovaných železn ou rourou se zabetonovanou litinovou záklop-
kou. Všech zaměřených značek bylo 260. Celkem bylo 2374 přestav (97 km = 2 X 48'5 km),
z toho 182 kontrolních a opravných. Denní výkon byl 63 přestavy a 2'6 km. Polní práce
trvaly 81 den .. Kancelářské práce trvaly 42 dní, a to 16 dní topografie výškových značek
a 26 dní výpočet a vyrovnání nivelační sítě, seznam výškových kot, popis značek, t. zv.
zápisů o umístění výš. značek, a technická zpráva.

K měření byl upotřeben nivelační stroj fy. NeuhOfer, čís. 8979, 2 latě, porovnané'
s normálním metrem, s kruhovými !ibelami a litinovými podkladnými deskami. Nivelo·
váno bylo vždy ze středu ve. stejných vzdálenostech stroje od latě vpředu a vzadu, pod
úhlem visur rovnajícím se 180°. Délka visury nepřesahovala nikdy 60 m. Vzdálenosti byly
odměřovány přímo pásmem. Každá trat od značky ke značce byla nivelována dvakrát,.
tam i zpět.

Do nivelační sítě bylo pojato 10 výškových značek přesné nivelace čsl. vojenského
zeměpisného ústavu, které jsou na území užhorodu. Tím byla dána dvojí možnost pro.
vyrovnání celé sítě, buďto ponechati výškové koty všech 10 značek a vyrovnati ostatni
výšky nových značek lineárně, anebo voliti jednu z 10 uvedených značek za základ a celou
sít vyrovnati pak metodou nejmenších čtverců. Zvoleno bylo porovnání metodou nejmen-
ších čtverců, a to po úvaze, že sít výškopisná zaujímá velkou plochu, vztahuje se. na celé'
území, a že podle sdělení vojenského zeměpisného ústavu jsou výškové koty uvedených-
10 výškových značek jen prozatímní, a budou teprve po konečném vyrovnání metodou nej-
menších čtverců o příslušné (lpravy změněny. Zvoleným způsobem docílilo se jednotného
přf;snějšího celku jako základu pro práce vodovodní a kanalisační. Proto byla za záklaď

, volena výšková značka 8260 přesné nivelace čsl. vojenského zeměpisného ústavu a výš-
kopisná sít rozvržena na 10 hlavních polygonů, které byly vyrovnány pozorováním zá-
vislým. Přesnost celé nivelační sítě je vyjádřena průměrnou chybou v jednotce váhy
m = ;:!: 3'9 mm a pravděpodobnou chybou r = ± 2'6 mm.

Na výškopisné měření přispělo hlavní město Užhorod částkou 14.635 Kč (10.035 Kč'
za dělníky a 4600 Kč za materiál), kdežto osobní náklady, které hradil stát, činily
15.000 Kč.

Vyhotovením nových map katastrálních a výškopisným měřením získalo hlavnÍ'
město Užhorod podklad pro upravovací plán slibně se rozvíjejícího města.

Ač již' uplynulo od té doby des e t 1e t, přece samospráva města Užhorodu neuč i-
. nila dosud ničeho, aby byl pořízen zastavovací a upravovací plán města. Je skutečně těž-

ko pochopitelno, že odpovědní činitelé města, které v československém státě obdrželo nej-
větší dar pro svůj hospodářský rozvoj, stavši se z malého městečka hlavním zemským
městem, neusilují uskutečniti tak naléhavé a pro příští vývoj hlavního města nezbytné
opatření. Nevěřím, že by nebylo pro to potře bných peněz, když předchozí technické práce'
byly vykonány s finanční pomocí státu, čímž město nesporně získalo úspor, jejichž zlomek
by stačil n,a úhradu poměrně malého vydání za regulační plán.

Résumé: SUl' le plan de la ville d'Užhorod. La ville ďUžhorod étant choisie
comme capitale de la Russie Subcarpatique, la question vu la solution de la régulation, cana-
lisation et de la construction de l'aqueduc s'est présentée a l'administration de la -capitale
croissante. Une carte cadastrale précise n'étant pas a la disposition, un nouveau mesurage-
a été entrepris a la demande de la ville en 1926-1929. Pendant la construction du réseau
trigonométrique 1.-4. du réglement triangulaire des bureaux du Ministere des financee
62 poiDts trigonométriques et 9 signaux ont été stabilisés et 8 percées ont été abattues. Le
mesurage détail1é a été fait par la méthode polygonale pendant quoi 1407 points polygonaux
ayant 265 séries polygonales et 17 points noueux, 2069 points géométriques et 4741 lígnes
géométriques ont été déterminés. 2161 ha et 7061 parcelles ont été mesurées. Les frais dn
mesurage nouveau se sont élevés a une sommes de 1,076.000 Kč. Peudant le mesurage des
hauteurs 250 signes de hauteur out été placés ce qui avait couté 29.600 Kč. La carte cada-
strale (70 feuilles de section) a été faite pour la ville intérieure en échelle 1: 1000 et pour-
les lignes de la province 1: 2000.
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Polní práce při letecké fotogrametrii 'a vyvolání fotomatriálů.
Ing. S ta n i s 1a v K o n e č n Ý •

, V době raci6nalisace ve všech odvětvích techniky nutno si všimnouti i v měřictví
nových metod, které nám umožňuji odtrhnouti se od pomalých a často nehospodárných
způsobů zobrazování terénu po jednotlivých bodech, kdy inženýr je vydá,n obtížím terénu
a povětrnosti a dovolují nám zobraziti terén pohodlně z letadla, kde obtížné pozorování
je nahrazeno strojem, fotografickou komorou a zápisník zmechanisován fotografickou
deskou. Obojí obsluhuje pohodlně táž osoba, fotooperatér, při čemž se jako při každém
strojovém pozorování vyloučí osobní chyba pozorovatele. Otázkou je, jsou-li tyto nové
metody tak dokonalé, aby mohly cenově a přesností konkurovati starým; a dnes možno
konečně říci, že vhodnou kombinací dosavad užívaných způsobů měření s leteckou foto-
g,rametrií možno docíliti velkých úspor. Pokud ,8.ElJýče přesnosti, byly během války tyto
letecké komory tak zdokonaleny a vybáVerry- tak dokonalou optikou, že vyhovují zcela
měřickým požadavkům. Též přístroje vyhodnocovací jsou již do té míry zdokonaleny, že
výsledků dosažených možno použíti i pro plány v měřítku 1: 1000.

Za stávajících okolností při měřických podkladech, které máme na území našeho
státu, uplatní se letecká fotogrametrie hlavně pro regulační plány měst, silniční a vodo-
hospodářské projekty a pro zhotovení hospodářských plánů lesů, poněvadž tu zobrazují
velmi levně potřebné -území a to skutečně poslední stav bez chyb a nepřesnos.tí katastrál-
ních-map. Mimo to řadový neb prostorový snímek podá názorný obrázek území, takže při
projektech možno vše i v detailu shlédnouti přímo v kanceláři bez obtížných cest do te-
rénů. Pro regulační plány možno při návrzích komunikačních tepen, zelených pásů, sta-
novení regulační čáry a způsobu zastavení, spolehlivě postupovati dle fotoplánu s nále-
žitým zřetelem na skutečný stav, který z fotografie je jistě názornějŠí než z kresleného
plánu. Mimo to skýtá prostorový fotosnímek cenné doklady pro historii urbanistiky.

Pro pOřízení plánu je třeba jako při jiných metodách trianl!ulačního podkladu.
Ten lze získati buď vhodně navázanou leteckou triangulací neb ofotografovati dříve v te-
rénu vyznačenou, strojem zaměřenou a pro fotografický nálet náležitě signalisovanou
síť triangulačních bodů. Z obou metod jest voliti hospodárnější. Signalisace bodů děje se
kříži, jichž velikost se mění dle výše letu. Pro výšky od 1000 m du2000 m mož!1o použíti
bílých křížů o velikosti ramen 1'5 m a šíři 0'5 m. Tyto ofotografovány skýtají dosta-
tečně patrné body na snímku. Užívání shmálů trojramenných se nedoporučuje, poněvadž
z nich při větších sklonech letadla je dosti obtížným určiti střed a tím též signlMiso-
vaný bod. Velmi se osvědčily kříže natřené vápnem na půdě z níž byl odstraněn porost.
Pracuje-li se na větším území, kde by byla těžká doprava a opatřování vápna, možno po-
užíti též křížů z bílého balícího papíru na zem připnutého. Dražší, ale za to trvanlivější
jsou JligIj~ly plát~llé. které mají tu výhodu, že jich možno pouzftí pro několik prací.
Signály musí býti tak trvanhvé, aby byly znatelny po dobu až 3 týdnu, po které
nutno mnohdy čekati s provedením letu na vhodné počasi. Hustota bodů volí se tak, aby
na každém snímku byly nejméně 4 body, poněvadž z nich možno libovolné další potřebné
vlícovací body určiti projektivní methodou.

Pro pořizování snimkii se používá spe ciálních leteckých komor o různé fokálnf
délce. Pro měřické práce je nejvýhodnější 1<'= 16--20 cm, ale pro různé účely jsou uží-
vány i komory o větší ohniskové dálce (až 50 cm), zvláště tam, kde se vyžaduje fotogra-
fování z velkých výšek. Neužívanějšími formáty jsou 13/18 cm a 18/24 cm. Jako objektivu
užívá se speciálních anastigmatli světelnosti 4'5, u Zeissových komor bez cloněni. Pokud
se týče uzávěrek opouští se dodnes velmi užívaná štěrbinová uzávěrka a je nahrazena
uzávěrkou kulovou (komory firmy Zei~rIÍebuzávěrkou lamelo vou (komory Eagle IV).
Obsluha komof"dě'je se--buď ručně neb automaticky. AbySe-~ztsk::tn>"!t téhož stanoviska více
snímků a tím i velká zobrazená plocha územní, zvětšuje se zorné pole tím, že se složí dvě
neb více komor o různých úhlech sklonu optické osy. V tom případě mluvíme o komorách
spojitých. Používání jich je hospodárné pro větší práce.

K fotoletu možno použíti každého letadla, které má dostatečnou stabilitu a není
příliš rychlé. Přednost dáváme letadlum hornokřídlým a dvojplošníkům před letadly dol-
nokřídlými, poněvadž tato mají poměrně malo11stabilitu. Šikmé snímký1božno bráti přímo
přes palubu, snímky kolmé buď přes palubu z ruky, což je dosti obtížné, neb ze závěsu,
umístěného na podlaze letadla. Ministerstvo veřejných prací užívá pro tyto práce le·
tadla Aer() 23. Je to typ dopravního dvojplošníku, upravený v dílnáchC. S. A. jakó
letltdlo fotográmetrické. V podlaze kabiny je vybrán otvor, nad nímž je v závěsu umís-
těna leteQ.ká komora. Za kabinou je zřízena temná komora, kde možno opI:avovati event.
zádržky, příp. při delším letu vyměniti nega tivní materiál, a vyvolati zkušební desku pro
vyzkoušení exposice. Posádku letadla za let u tvoří pilot, navigátor a operatér. Navigá-
tor sedí vedle pilota a dává mu potřebné pokyny ústně. Do kabíny s operatérem jest
spojen telefonicky. Výška letu a ostatní disp osice volí se jednak dle měřítka, v němž má
býti pořízen plán, jednak dle fotografovaného území a to tak, aby letu bylo využito co
nejhospodárněji. V zásadě jest voliti výšku letu tak, aby při řadovém snímku celé foto-
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grafované území bylo zachyceno jedním náJetem. Při snímku prostorovém' jest voliti
jednotlivé dráhy vždy proti větru.

Tabulka pro plochu zaměřenou jedním kolmým snímkem (komorou Zeiss, F = 204 mm):

Výška letu
a a I " ~ I Plocha

I
Měřítko 1:vm ~ =v.tg 2 2 =v.tg 2 ha m

500 129'31
I

191'93 9 9272 I 2.381
600 155'17 230'02 14 2956 2.857
700 181'03 I 268'70 19 4572 I 3.333
800 206'90 307'09 25 4244 3.810
900 232'76 I 345'47 32 1648 4.286
1000 258'62 383'86 39 7096 4.762
1100 284'48 422'25 48 0488 5.238
1200 310'34 460'63 57 1808 5.704
1300 336'21 499'02 67 1100 6,191
1400 362'07 537'40 77 8304 6,667
1500 387'93 575'79 89 3464 7.143
1600 413'79 614'18 101 6568 7.619
1700 439'65 652-56 114 7592 8.095
1800 465'52 690'95 128 6604 8.571
1900 491'38 729'83 143 3512 9.067
2000 517'24 767'72 158 8380 9.522
2100 543'10 806'11 175 1192 10.000
2200 568'96 844'49 192 1924 10.476
2300 594'83 882'88 210 0652 10.952
2400 620'09 921'26 228 7268 11.428
2500 646'55 959'65 248 1848

I
11.905

2600 67241 998'04 268 4168 12,381
2700 698'27 1036'42 289 4800 ]2.857
2800 724-14 1074-81

I
311 3352 13.333

2900 750'00 1113'19 333 9568 13.810
3000 775'86 1151'58

I
057 3860 14.286 I

Pořízení řadových snímků s náležitým (alespoň 33%) překrytem z výšky 500 m při
průměrné rychlosti letadla 120 km/hod. je velmi obtížné, Proto se odporučují výšky větší
a zvětšení fotoplánu do žádaného měřítka. !Lineárním dvoj- až trojnásobným zvětšením
obdržíme stále ještě zcela ostrý fotoplán, Nejvhodnější výška pro fotografování při ohnis-
ko\-é vzdálenosti 204 mm je od 1000 m do 2000 m, Interval mezi jednotlivými snímky
řady je postačující pro převinutí filmu, natažení uzávěrky, neb event. výměnu kaset při
fotografování na desky. Pro větší výšku než 300 m je třeba použíti speciálního negativ-
ního materiálu,

Tabulka sledu snímku, při překrytu 33%, pro různé výšky a různé průměrné rychlosti
letadla ve vteřinách:- R y c h I o s t km/hod

Výška m

I
I I I I I

I
100 110 I 120 I 130

I
140

I
lrlO I 160 165

500 6'2 I 5'6 5'2 I 4'8 4'4 4-1 3'9 3'8
600. 7-4 6'8 6'2 5'7 5'3 5'0 4-6 4'5
800 9'9 9-0 8'3 7'6 7'1 6'6 6'2 6'0
1000 12'4 11'3 10'3 9'5 8'9 8'3 7"8 7'5
-1200 14'9 13'5 12'4 11'5 10'6 9'9 9"3 9'0
1400 17-4 15'8 14-3 13'4 12'4 11'6 10-9 10-5
1500 18'6 16'9 15'5 14'3 13-3 12'4 11-6 11'2
1600 19'9 18'0 16'6 15'3 14'2 13'2 12-4 12'0
1800 22'3 20'3 18'6 17'2 16-0 14'9 14'0 13'6
2000 24'8 22-6 20'7 19'1 17'7 16-6 15'5 15'0
2200 27'3 24-8 22'S 21'0 19'5 18'2 17-1 16'6

I I I I
Při stanovení rychlosti letadla dlužno uvažovati rychlost skutečnou, t, j, k prů-

měrné rychlosti letadla dlužno přičístí též tu složku síly větru půs~bící ve směru letu,
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Při fotografování povodí řeky, kde směr letu se mění, dlužno stanoviti průměrné rych-
losti letadla ve dvou hlavních směrech letu k sobě kolm$'ch. Síly větru nutno zjistiti
přímo před letem u povětrnostní letištní služby. Při ploché zatáčce větší než 45° jest
třeba, aby nevznikla v snímku mezera, zmen šiti interval na polovinu.

-Ne gativní materiál a vývoj leteckých fotosnímků.
K pořízení snímků vhodných pro fotogrametrické vyhodnocení jest důležitá volba

negativního fotomateriálu, jemu, povaze fotografovaného území, výši letu a exposici
odpovídajícího vývoje (v zásadě vždy dlouhodobého). Negativni fotomateriál dlužno voliti
vždy dle fotografovaného objektu, dle výšky letu a dle počasí. Pro nejvíce případů od·
povídá dobrá isolární ortochromatická deska, citlivá alespoň 23 Sch. Poněvadž zároveň
s citlivostí zvětšuje se i zrno negativního materiálu, dlužno pro technické snímky, potře-
bujeme-li větší citlivost materiálu, tento zvlášť zcitlivěti. V tomto případě nutno mate-
riál okamžitě zpracovati, poněvadž zvýšená citlivost se velmi rychle ztrácí. Pro větši
výšky a zamlžené dálky nutno použíti silnějších filtrů a emulse panchromatické. Tato se
zvlášť osvědčuje při fotografování měst v kouřmu a terénů zamlžených. Z našich domá-
cích výrobků možno pro tyto účely odporu čiti letecké desky "René A" a Fotochema
"Superchroma-antihalo". Táž emulse je dodávána i na pásovém filmu. Odporučuje se
brzké zpracování, protože lehko ztrácí uskladněním cítlivost. Z cizích firem možno od-
poručiti jako nejlepší negativní materiál firem Agfa a Pe.rutz, která uvádí letos na trh
jako pan chromatickou novinku pro letecké a dálkové snímky film značky Pervola.

Poněvadž, jak bylo již podotknuto, v ětšina materiálu uskladněním ztrácí citlivé
vlastnosti, dlužno před větší prací provésti zkoušku citlivosti. Na základě zjištěných
vlastností a dle výšky zamýšleného letu, dále dle povahy fotografovaného území, doby
roční i denní a dle počasí, stanovíme exposici (možno použíti tabulek). Při volbě ex-
posice nutno dbáti též toho, aby zkreslení vzniklé pohybem letadla, nepřesahovalo veli-

kost zrna negativu. Při kolmém snímku se toto zkreslení jevi vzorcem z = ab~ t, kde

f značí ohniskovou dálku komory, V výšku letu, ab je dráha, o niž se letadlo posunulo
za dobu exposice. Jelikož tu působí též nahodilé propadání letadla a chvění stroje, které
se i při dobrém závěsu může přenésti na komoru, jest voliti dobu exposice pokud možno
nejkratší. Dle podmínek při fotografování dlužno voliti vývoj. Aby nel'ativy byly stejné,
odporučuje se tu vždy vývoj hromadný. V zásadě ovšem je dlužno, dříve než přistou-
píme k hromadnému vyvolávání negativů v dose neb tanku, vyvolati jeden exponovaný
negativ zkušebně a dle výsledku zkoušky stanoviti zředění vývojky a dobu vývoje.
Vždy se tu odporučuje vývoj dlouhodobý v uzavřené nádobě, pokud možno potmě nel>
při filtrovaném světle červeném neb zeleném s odcitlivujicí předlázní. Tim způsobem do-
cílíme jemného zrna a ubráníme se závoji, který vznikne i při nejlepších filtrech del-
ším působením světla na vyvolávaný materiál. Stálým ponořením negatívů do vývojky
ubráníme se vzdušnému závoji. Pro vývoj odporučují se všechny vývojky působící po-
zvolně, mající jemné zrno a při tom dostatečný kontrast. Velmi dobře se pracuje s vý-
vojkou paramidofenolovou, uváděnou do obchodu pod jménem "Agfa Rodinal". Dodává
se v koncentrovaném roztoku velmi trvanlivém, k jehož zředění není třeba destilované
vody. Pro vývoj se ředí 1 : 10 až 1: 40. Při ředění 1: 10 působí rychle a kontrastně, při
ředění 1 : 40 velmi zvolna a měkce. Pro negativ přeexponovaný hodí se Rodinal 1: 10'
až 1: 15 s přidáním bromidu draselného. Tím se docílí i při značné pře exposici krytého
a kontrastního negativu. Pro silně přeexponované negativy jest dříve vykoupatí desky
v 10 %-ním roztoku bromidu draselného. Při podexposici dá koncentrovaný roztok velké
kontrasty, t. j. světla se kryjí dříve, než se objeví podrobnosti-ve stínu. Proto je třeba
vývojku řediti 1: 30 až 1: 40 a vyvolávati dlouho (až 1 hodinu). Jak jest z uvedeného
patrno, možno správným ředěním Rodinaln velmi snadno a dobře opraviti chyby expo-
sice. Poměrně lepší výsledky dodá při podexponovaných a normálně exponovaných ne-
gativech vývojka Parafenylendiaminová sp ojená s desensibilační lázní fenolsafranino-
vou, jéjíž značnou výhodou je velká trvanli vost i v roztoku.

Pro jeden litr vývojky: Parafenylendiamin 10 g, siřičitan sodný (bezvodý) 15g,
hydroxyd sodný 10 g. bromid draselný 2 g, voda (destilovaná) 1000 cm3•

Továrna Fotochema předpisuje pro své filmy a desky s emulsí 8AR vývojky
tohoto složení.

A) Vývojka pro normální krytí: 1 litr vody, 2 g metolu, 50 g ~ii'iěitRnu sodného kry-
stalického, 3 g hydrochinonu, 30 g potaše, 1'5 g bromidu draselného.

B) Pro brilantní krytí vývojka se neředi.
Ci Vývojka pro zvlášť jemné zrno: 1 litr vody, 1 g metolu, 100 q siřičitanu sodného

kry stali ckého, 4 g hydrochinonu, .3 g boraxu, 0'5,q bromidu draselného.
Ředěním se prodlouží vývoj.
D) Kontrastní krytí a zvlášť jemné zrno: 1 litr vody, 1 g metolu, 5 g hydrochino-

nu. 60 g sířičitanu sodného krystalického, 40 g potaše, 2'5 g bromidu draselného.
(Neředí se vodou.)
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Těchto předpisů nutno používati opatrně, poněvadž hydrochinon vyvolává příliš
kontrastně a hrubozrně. Jinak možno použíti i vývojky metolové, která pracuje jemno-
zrně. V dalším uvádím ještě několik osvědčených předpisů:

Vývojka glycinová (skýtá krytá světla a při tom stíny úplně bez závoje).
A) Vody 250cm3, siřičitanu sodného bezvodého 15g, glycinu (es Ho 03N) 10g.
B) Vody 500cm3, potaše 50g.
C) Vody 100cm3, bromidu draselného 10g.
Ředění této vývojky pro různé účely:

A -B C
Při momentním snímku 20 díll1 40 díll1 0'3 díll1
Při normálním snímku 20" 30 0'3 "
Pro měkký negativ (dostatečná exposice) 10" 40 " 0'2
Pro dosažení velkého kontrastu 20 " 20 " 0-5 :
Pro trvalý vývoj 12'5" 25 " 460

Vývojka hodí se velmi dobře pro dlouhotrvající vývoj, jímž vyrovnává rozdíly ex-
posice a podexponovaný i přeexponovaný negativ vyvolá normálně. Při tom se odporu-
čuje vynechati bromid draselný a místo něho zřediti uvedené roztoky 10krát. Toto
trvalé vyvolávání nutno prováděti v tanku neb v dosách. vývoj trvá 30 až 80 minut.

Při rozdílném charakteru krajiny, kdy se střídá zastavené území s lesy, a není
možno řádně stanoviti exposici, odporučuje se, je-li to možné, velmi přeexponovati sní-
mek, aby stíny byly ještě normálně exponovány. Přeexposici světel potom vyrovnáme
vývojkou neolovou, která nám vyvolá kontrastně osvětlené desky v normálním negativu.

Seststvíse dle tohoto předpi"u:
A} 1000g vody, 5 g ISjiřičiltanusodného bezvodého, 3'5g neolu.
B) 100g vody, 40g hydrátu sodného (NaOH).
C) 100g vody. 10g bromidu draselného.
Ředění této vývojky pro různé účely:

A B C ~O
Při dostatečné exposici ve stínech 50 díll1 1 dílu - dílu 15 díll1
Při trvalém vývoji 25 " 1 1 250 "

- Tato vývojka má též význam při negativu, pořízeném aparátem s kulovou uzávěr-
kou, kde se zvláště při podexposici velmi často stává, že hustoty snímku podstatně
ubývá ze středu, směrem ke kraji desky, což působí pří prostorovémsnímku velmi rušívě.
To se dá dostatečně zlepšíti delší exposicí a vyvoláváním ve vyrovnávaci vývojce.

K ustálení jest možno použíti libovolného, dosti kyselého ustalovače. Odporučuje
se ustalovač pokud možno čerstvý. Ustálené negativy jestl řádně vyprati v proudící vodě.

Jak jest z uvedeného patrno, možno menší nedostatky negativu zcela odstraniti
vhodnou volbou vývojky a náležitým vývojem. Stane-li se však, že je nutno fotografo-
vati za podmínek krajně nepříznivých, neb dostaneme-li z jiné příčiny negativ vadný,
jest nutno jej opraviti. To se děje buď sesílením neb seslabením negativu a to buď ce-
lého ponořením do lázně, neb jeho části omýváním vatou smočenou v patřičném roztoku.
Jedná se tu hlavně o sesílení zvlášť chabých negativů. V tomto případě nutno postupo-
vati opatrně, aby se při sesilování příliš nezvětšilo zrno, takže by negativ byl pro měřic-
ké účely bezcenný. Z toho důvodu nelze tu použíti ve fotografii oblíbeného sesilovače
s dusičňanem uranylovým. Velmi dobře se sesiluje a při tom zachová jemné zrno podle
tohoto předpisu:

A) 110'% dvojchroman draselný, B) kyselina solná koncentrovaná.
Pro sesílení 10cm3 roztoku AjI + 2 cm3 roztoku B) se .doplní na 100cm3 vodou.

V této lázni se negativ vybílí a pak pere asi půl hodiny ve vodě se sodou. Opláchnutý
negativ se potom normálně vyvolá v amidolové vývojce.

Předpis amidolové vývojky:
A) 200g vody, 40 gsiřičitanu sodného krystallického, 5 g siřičitanu draselného

krystalického.
Látky rozpustíme v horké vodě a potom roztok svaříme. Po ochlazení roztok sfil-

trujeme. Normální vývojka se z tohoto roztoku vytvoří rozpuštěním 1 g amidolu ve 40g
rozt. A) a zředěním 50cm3 vody.

Při přeexponovaném neb převyvolaném negativu třeba negativ seslabiti. To se děje
nejlépe v lázni: 10% sirnatanu sodného a 1 %-ní červená krevní síl.l.Seslabovač se mísí
1 : 1 až 1: 0'5. Tímto seslabíme stejnoměrně negativ. Chceme·li na negativu bez závoje od-
straniti kontrasty, používámeseslabovačeLumiere-Seyewetzova.Jest to 5o;.-níroztok persiranu
amonného. Seslabovaní se zastaví v 5"/o-nímroztoku siřičitanu sodného. Tento seslabovač
působí nejmocněji na místech, kde je největší zčernání. Na místech světlých nepdsobí vl1bec~
Tím dosáhneme vyrovnání negativu.

O všech negativech nutno vésti řádnou evidenci a zapisovati všechna data expo-
sice, vývoje, event. dalšího zpracování negativu. Tímto postupem docílí se řádného foto-
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~rafického podkladu dostatečně trvanlivého a způsobilého k fotogrametrickému vyhod.
'nocení jak restituci, tak i stereoskopickému.

Résumé: L' ex é cu t i on p r a t i qu e d e I a ph ot og r a ph i e a é ri eTI n e et d e 1a ph o to-
-grammétrie. - Dans la premiere partie de cet article J'auteur traite les travaux préparotifs
avant le vol, le choix des matériaux et l'établissement des éléments de la volée; la seconde
partie no=ée "Le développement du négatif aérien" contient les formules des matériaux
produceurs avec les directions pour leur ut.ilisationet pour les correction des négatifs défectueux.

Renovace a regenerace katastrálních map.
Nejeden z našich kolegů pozastaví se asi nad názvem tohoto článku. Obnovení a

obrození mapy - kdo vše to dělá a kde? A přece je to jeden z význačných úseků čin-
nosti zeměměřičských inženýrů, činnosti značně odlišné od běžné měřické služby; není
tedy bezvýznamné seznámiti se s ní poněkud blíže.

Málokterý zeměměřič má tQlik možností, nabýti poznatků a zkušeností o našich ka-
tastrálních mapách, o jejich provedení a nedostatcích v té míře, jako měřičtí inženýři
'Zaměstnaní revisí map v reprodukčním ústavu ministerstva financí, kam docházejí každo-
ločně katastrální mapy z více jak 300 katastrálních území ze všech končin státu. Přichá-
zejí nejstarší původní mapy přes sto let staré z jižních čech, o něco mladší ze Slovenska
a Podkarpatské Rusi; ze slezských okresů první otisky z let třicátých mínulého století.
vyhotovené t. zv. mokrou cestou, jimiž bvly nahrazeny požárem zničené původní mapy.
V historických zemích převládají t. zv. suché otisky z vídeňského litografického ústavu.
Obojí vyhotovovány byly (až do roku 1908) pomocí pantografu. Jejich hodnota je touto
'skutečností ovšem poněkud zeslabena. Tu a tam objeví se též budapeštské otisky. Cel.
kem tedy mapy přerůzných hodnot a ročníků. Mezi nimi vynikají mapy nových měření
od nejjednodušších až po "dernier cri" na aluminiových deskách. Vše to dohromady před-
1ltavuje nejrůznější mapový materiál: mapy původní, nové, reambulované, scelovací, pře·
vzaté, konkretuální. segregační a jiné, provedené různými metodami, v různých projek-
'cích a v různých úpravách. Téměř všechny mapy jsou již desítky let doplňovány podle
1lkute.čnéhostavu v přírodě. Na nich můžeme sledovat přeměny povrchu zemského způso-
bené prací lidskou i zásahy přírody. I vývoj politických událostí stejně jako národnostní
útisk lze posouditi z popisu map, z bědných zkomolenin nebo z bezohledného potlačení
nežádoucích názvfl a popisů od vládnoucích činitelů v bývalé monarchii. Všechny pak,
jak ty které jsou vetché stářím a přeplněné změnami. tak ony svítící novotou a bělostí,
jsou výsledkem více jak stoleté činnosti zeměměřičů. Celé generace našich předchůdců a
dlouhé řady našich kolegu pracovaly na těchto mapách, množství různých zákonů, naří-
'Zenía předpisů ovládalo jejich práci.

Každý snadno pochopí potíže, s jakými je spojena snaha, apy tento ruznorodý ma-
pový materiál byl pokud možno jednotně usměrněn ve smyslu vydaných "Návodů". Je
přirozeno, že "Návody" nemohou vyčerpávat a řešit přeruzné případy a kombinace, jaké
mohou nastat při provádění změn v katastrálních mapách v době nejbližší a mohou jen
rámcově obsáhnout práce starší provedené podle ruzných instrukcí. Muže tedy leckdy
vzniknout nestejný výklad některých nařízení. K tomu r,mtnovzíti v úvahu, že v mapách
'Zůstávají nedostatky, kterým se nelze vyhnout ani při bedlivé přípravě, nemluvě ani
{) případech. kdy prací přetížený měřický úřad připojí na mapu bohužel jen okrasnou
doložku: "K reprodukci přinraveno." Avšak ani dohlédací orgán (inspektor) pro přemíru
povinností nemá možnosti tak 'podrobně revidovat činnost měřičských úředníku za dobu
minulou i přítomnou jak by toho vyžadovala katastrální mana, ten hlavní a nejdůležitější
výsledek činnosti katastrálních měřických úřadu, jejíž hodnotu velmi dobře vystihuje
§ 3 kat. zák.

Tato podrobná kontrola katastrálních map s jednotného hlediska všech předpisů
jest prováděna v reprodukčním ústavu měřiěskými úředníky ministerstva financí. Pečlivá
revise koná se nejen u těch map, které pro svuj nepřehledný, změnami přeplněný linea-
ment jakož i špatnou zachovalost jsou navrženy k reprodukci, ale i u map pocházejících
z nového katastrálního řízení, neboť i u nich projeví se někdy nejednotnost výkladu na-
řizení nebo nedostatečná příprava, nehledě již k tomu, že nikdo nepracuje bez chyby.

Revise katastrálnich map jest prováděna ve dvou částech a sice jako povšechná
předrevise a potom vlastní podrobná revise.

V předrevisi měřičtí úředníci zkoumají stav každého listu hlavně se všech těch hle-
disek, jichž dbání umožňuje nejpříznivější výsledek reprodukce. Věnují největší pozor-
nost provedení lineamentu, pruběhu katastrální hranice, zejména při změnách této, zkou-
mají vyznačení sekcí, styku, číslování listů a jiných náležitostí. Zjišťují správnost popi·
sové úpravy mapy, zejména s hlediska jazykových předpisů. Není-liposlední stav na listu
mapy příliš pozměněn od stavu na původní mapě, uvažují a navrhují možnost reprodukce
il použitím původní mapy. Mimo to nařizujf a dávají pokyny pro všechna oddělení, jimiž
mapa při reprodukci v ústavu projde, řídíce se při tom jak stavem každého listu mapy,
-.tak i katastrálním úřadem projevenými přáními, objednávkami a pod.
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Podrobnou revisi katastrálních map provádějí měřičtí úředníci současně s kontro-
lou "nátisků", t. j. otisků negativů map vyrytých na aluminiových deskách. Již po dobu
~ytí na desce poskytují rytcům žádaná vysvětlení v pochybnostech vznikajících u nich-
Jednak z nedostatku teoretických a praktických vědomostí zeměměřičských, jednak z ne-
jasnosti a vad zákresů na reprodukovaných mapách. Při podrobné revisi nátisků kontro-
luje se provedení rytiny jak povšechně, cf} se týče stejnoměrnosti lineamentu a ostrosti
lomů i navázání, tak detailně, zkoumáním každé parcely, jejího čísla a označení stano-
venými značkami, jakož i přezkoušením polohy různých měřických bodů, sekčních čar,
styků atd., neustálým srovnáváním nátisku s reprodukovanou mapou. Považují-li všeobecně
odborníci vyrytí správného lineamentu ze spleti platných a neplatných čar na katastrál·
ních mapách za obdivuhodný výkon rytecký, nutno uvážiti, že přesný a dokonalý výsle-
dek jest dosažen jen přesnou kontrolou rytecké práce měřičs:kými úředníky, prováděnou:
pečlivým porovnáváním s originálem, při úplné znalosti všech nařízení a předpisu. týka-
jících se katastrálních map.

Současně, když každý detail na nově vytisknutém nátisku je porovnáván s repro-
dukovlj,nou' mapou, měři čský úředník musí znovu podrobně zrevidovati, zdali zákres sa-
motné mapy je proveden a vyznačen tak, a by vyhovoval všem zákonům a předpisům.
Všechny v mapě zjištěné vady, nedostatky a nepravděpodobnosti zapisuje revidující úřed-
ník do výkazu chyb s citátem příslušného paragrafu zákona, instrukce nebo nařízení, po-
dle něhož se má zjištěná závada odstraniti. Tam také poznamená případy, ve kterých se-
odchýlil od reprodukované mapy podle důvodného vlastního uvážení na základě věrohod-
ných pomůcek a vlastních praktických poznatků ze služby katastrální, takže potom se
velmi .často vrací výkaz chyb od měřického úřadu s poznámkou: "Reprodukce správná,
katastrální mapa opravena." Z výkazu chyb jest zřejmá jistá přetíženost katastrálních·
měřických úřadů, neboť někdy vyžádané opravy a doplňky zdají se býti často provedeny
jen pomocnými techniky, kteří pak řeší některé případy skoro humorně.

Neméně duležitá jest i popisová část mapy, které často není u katastrálních úřadů
věnována žádoucí péče, jíž státní a někdy i mezinárodní důvody vyžadují. Na všechny
okolnosti v ohledu národnostním, na změny a přesuny v poměru jednotlivých jazykových'
skupin v soudních okresích, musí býti brán v revisi náležitý zřetel. Aby bylo vyhověno
požadavku používání správného spisovného jazyka v četných textech na katastrálních ma-
pách, musí revidujícíměřičtí úředníci ovládati slovem i písmem alespoň jeden menši-
nový jazyk, kromě značné pohotovosti i v ostatních menšinových řeřích, neboť nápisy na
mapách jsou také slovenské, ruské, polské, německé, maďarské, ba i rumunské; správnost
všech nápisů nutno posuzovati a případně k opravě navrhovati podle zákonného poža~
davku O správné spisovné formě názvů a obecných pojmenování.

Revisní služba měřických úředníků v reprodukčním ústavu jest tedy neustálý zá-
pas s nedostatky v mapách, které vznikly během desítiletí buď u měřických úřadů nebo
při předchozích reprodukcích. Tento zápas za dokonalou mapu vyčerpává zrak i nervy,
vyžaduje nejen velkou soustředěnost a pozornost, neúnavný a bystrý postřeh, ale také
dokúnalé ovládání zákonů, nařízení a předpisů. Při tom neomezuje se činnost revisních.
úředníků na pouhé odstranění zjištěných závad v mapách, nýbrž citováním příslušných,
výnosů, jakož i navrhováním jednotného řešení labilních případů, má jejich služba také
význam unifikační a výchovný, nejen pro daný případ, ale i pro budoucno. Veškeré při-
pady v instrukcích neuvedené nebo připouštějící možnost různého výkladu a řešení, bývají
prodebatovány na společných poradách vše~h měřičských úředníků reprodukčního ústavu;
přednosta pak řeší tyto otázky nejvhodnějším způsobem, pro všechny revisní úředníky
závazným. Ve všem jest uplatňována zásada postupovat v souhlasu nebo v analogii s před-
pisy. V tom vězí velký význam revise v reprodukčním ústavu, že z různorodého k re-
produkci různě (ne)připraveného mapového materiálu pomáhá vytvářeti v mezích před-
pisů typy jednotné. Reprodukční ústav - toť skutečná srdeční komora se stálým přílivem
opotřebovaného a odlivem regenerovaného materiálu, vracející vše pokud možno nejlépe,.
přiměřeně daným poměrům, upravené i nedostatků zbavené.

Revisní úředníci musí být také značně obeznámeni s postupem prací ve všech od-
děleních reprodukčního ústavu, aby mohli udíleti proveditelné pokyny. Musí umět posou-
dit kvalitu aluminiové desky, průsvitnost papíru mapy, technickou možnost rytecké práce
v hustém lineamentu, musí znát postup práce tiskařské, typografické i práci fotomecha-
niky a retušérů při rtlzných reprodukčních metodách. Nemohou také nevěnovat svou po-
zornost různým novotám, které přináší téměř denně pokrok v grafickém průmyslu. Je
tedy činnost měřičských úředníků reprodukčního ústavu od katastrální služby velmi od-
lišná; obyčejně trvá až dva roky, než nově přidělený úředník - zkušený katastrálník
jest v novém prostředí přiměřeně zapracován.

Avšak činnost revisních úředníků neomezuje se jen na praktickou stránku jejich
služby, nýbrž vykonávají i různé výzkumné práce o jakosti a použitelnosti papíru pro
nové výtisky vzhledem ke srážce a pevnosti materiálu; stejně tak zkouší i aluminiové·
desky, filmy a různé preparáty. Zbývá ještě zmíniti se o poměrech vznikajících přetížením
poměrně malého počtu revisních sil. Ve vídeňském litografickém ústavu byly prováděny
kromě předrevise ještě dvě podrobné revise. V čsl. reprodukčním ústavu nutno se zatím
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spokojit S jednou podrobnou revisí. Tím ovšem je až k hranicim možnosti napínána zra-
ková i čivni potence měřičských úředníků úpornou pozorností a pílí, aby byl vyvážen
nedostatek druhé podrobné revise. Její umožnění bylo by velmi žádoucí již z pouhého
ohledu na jistotu revise, neboť dvěma revidujícím stěží unikne, co jeden snadno přehlédne.
Přes tento nedostatek vycházejí nyní z pražského reprodukčního ústavu obnovené mapy
nepoměrně hodnotnější a dokonalejší než z dřívějšího litografického ústavu ve Vidni.
Práci ~amějších revidujících geometrů, kteří se omezovali téměř jenom na porovnávání
otisků, tudíž jen na kontrolu vlastní rytecké práce, není však vůbec možno přirovnávati
k činnosti měřičských úředniků čsl. reprodukčního ústavu, v jehož čele ovšem stojí vy-
nikající odborník z řad měl'ičských inženýrů a níkoliv neodborník, jak tomu bylo ve
Vídni.

Pokus v největší nouzi pří nepatrném počtu měříčských úředníků svého času pod-
niknutý, kdy byli k "revisi" přibráni i zaměstnanci bez zeměměřičského vzdělání, patří snad
navždy minulosti; jen nevymýcené nedostatky v mapách zůstanou svědkem této "dětské
nemoci" reprodukčního ústavu. Mějme na paměti i pro budoucno, že v mapě může s úspě-
chem pracovat a ji i revidovat jen zeměměřičský inženýr. Jen ten má onen vzdělánim
i praxí vypěstovaný cit pro ni. Je něco zvláštního, nedefinovatelného v úzkém vztahu
me.zi mapou a zeměměřičem citově srostlým s dílem, na něwž lpí odraz nadšení, dech
strá.dáni a pot neúmorné píle jeho předchůdců. Je to onen zvláštní cit, vypěstěný osobní
zálibou k stavu, odborným studiem a tradiční výchovou v prostředí, prosyceném dechem
katastrální minulosti, v ustavičném styku s dílem mnohých generací, nadšených převza-
tým dědictvím a toto dědictví žárlivě střeží cích.

Revidující měřičtí úředníci reprodukčního ústavu patří k těm skromným průkopní-
kům svého stavu, kteří svými znalostmi a neúnavnou pílí snaží se zdokonaliti katastrální
mapu, ten nejdůležitější výsledek činnosti zeměměřičských inženýrů. Bohužel, není činnost
těchto revisních orgánů, vedených v ministerském statusu vždy tak hodnocena, jak .by
jim po zásluze přináleželo. Snad toto krátké popsání jejich činnosti upozorní rozhodující
činitele na důležitost funkcí, zastávaných měřicakými úředníky v reprodukčním ústavu a
způsobí, aby úporná i když nehlučná činnost této skupiny měHčských úředníků minister-
stva financí byla přiměřeně a r o v n o p r á vně hodnocena. B. Odd.

Bésumé. L'article traite l'activité tres vaste et les efforts que poursuivent a 1'Institur
litographique du ministere des finances a Prague les ingénieurs-géometres, en vue de, dresses
les reproductions des cartes cadastrales conformément a toutes les prescriptions, d'apres les
cartes provenant des époques tres différentes et d'une valem' inégale, surchargées par de-
divers changements ďétat et bien souvent tres anciennes; ces cartes proviennet des diffét
rentes parties de l'ancienne monarchie austro-hongroise et avaient été dressées ďapres les
diverses méthodes, ďapres les différents systemes trigonométriques et dans les plus différentes
formes. Dn controle détaillé et minitieux des cartes, de la description, des gravures sur planches
ainsi que les rapports permanents avec les bureaux de cadastre et avec toutes les sectiol).s
par lesquelles la carte passe au cours de sa reproducHon, ensuite l'examen des feuilles d'essai
et des feuilles transparentes qui indiquent les noms de terrains en regard des différents idiomes,
la connaissance précise des regles et l'instruction tendant a momrer des défauts et imper-
fections dans les cartes et enfin les efforts unificatifs - tout cela repréEente une lutte assidue
et permanente en vue de dresser une carte autant que possible précise.

Zprávy odborné.
čtyřicet let České Matice technické. Tento spolek, jehož záslužná péče o technickou

literaturu českou je velmi málo oceňována v naší veřejnosti, slavil 15. prosince 1935
čtyřicetileti' svého trvání. Její vydavatelská činnost vztahuje se na podíly členské, -
technické spisy -, které dostávají členové spolku zdarma. Dále vydává učebnice tech-
nické, dále Technického průvodce, českou to příručku technických věd, kterého zakoupila
od dědiců Červeného a Řehořovského v r. 1915, kromě toho vědecké spisy technické.
V r. 1917 založena byla knihovna "S vět a. p r á c e" na oslavu 2001etého založení St a-
v o v s k é h o úst a v u in žen Ý r s k é h o v Praze. Tato knihovna má šířiti odborné zna-
losti technické i národohospodářské, má přinášeti práce o časových úkolech technický'ch
i národohospodářských. Za války i po válce vydávala Česká Matice technická litograf<?-
vaně přednášky pro studenty, kteří přícháze li z fronty na dovolenou a· chtěli studovatl~
tuto úlohu později přenechala "Ústřední vydavatelské komisi" při Českém vysokém učeni
technickém, která v této důležité práci pokračuje.

Založení spolku tohoto vyvoláno bylo potřebou české knihy technické a podnět dán
byl na valné hromadě "S p o 1k u ar c hit e k t ů a in žen Ý r ů v krá 1. Čes k é m"
za předsednictví Ing. Seidl.a dne 26. března 1895, kde Ing. J. Mareš přednesl svůj návrh
na založení vydavatelského spolku. Brzy na to 31. května ustavil se přípravný výbor za
předsednictví prof. J. Šolína a ihned ve .,Zprávách spolku" vyšlo provolání k českým
technikům. Při oslavě 251etého založení "Č e s k é h o P 01 y tec hni c k é h o li s t a v u
k fe.á lov s tví Čes k é h o" dne 29. června 1895 v Pantheonu Musea král. Českého pro-

1936/9



hlásil prof. Šolín založení "České Matice technické" za trvalý pomnik oslavy a jejím
účelem bude vydávati a rozšiřovati technické spisy a podporovati odbornou literární čin-
nost technickou. Stanovy schváleny 11. července 1895 a ustavující valná hromada sešla
se dne 15. prosince 1895 v zasedací síni staroměstské radnice za účasti 111 člemi. Do
výboru zvoleni prof. Šolín předsedou, Ing. Tereba místopředsedou, Ing. Mareš jednatelem,
prof. Petrlík pokladníkem, Ing. Linhart účetním. Již s počátku snažila se Matice vydávati
technické spisy ze všech oborů, bohužel snaha nemohla býti splňována podle programu,
poněvadž byl nedostatek rukopisů a autorů česky píšících.

O významu Matice svědčí, že po převratu vzrostl počet členů na 5000. Spolek při-
jímá své členy ze všech řad technických, vysokoškolských i středoškolských, a jeho malý
clenský příspěvek 20 Kč ročně měl by býti pobídkou, aby technikové hojně k němu při-
stupovali a počet členů rozmnožili. \ J. Petřík.

Zeměměřičské studium v SSSR.
Geodezist Č. 9-10 z· r. 1934 přin:i.ší obsáhlý článek prof. Čebotarjova o zeměměřič-

ském vzdělání v SSSR. Podáváme z něj krátký výtah.
Nedostatek zeměměřičů v carském Rusku jevil se tim citelnějším v SSSR. Teprve

v r. 1922 byla prakticky rozřešena otázka reorganisace geodetické fakulty na moskev-
ské vysoké škole zeměměřičské. V r. 1930 tato fakulta byla rozšířena na samostatnou
vysokou geodetickou školu, na které bylo zřízeno pět odborů: 1. Astronomický, 2. kar-
tografický, 3. fotogrametrický, 4. pro stavbu geodetických strojů a 5. urbanistický, který
později byl přejmenován na odbor regulační.

Učební látka je rozvržena na všech odborech na d e vět semestrů. Do programu
jsou pojaty jak teoretická průprava, tak· i praktické upotřebení nabytých znalostí, včetně
státní zkoušky. První čtyři semestry jsou pro všechny odbory společné.

K čemu se připravují absolventi jednotlivých odborů?
Inženýr-geodet-astronom provádí: astronomické a gravimetrické práce, přesnou

nivelaci a triangulaci I. a II. ř., t. j. obstarává základní materiál pro kartografické a
fotogeodetické práce. pro vyhotovení plánů a map v libovolném měřítku a pro kterou-
koliv oblast státu. Kromě toho zpracovává výsledky svého měření a určuje rozměry
zemského sferoidu, nejvíce se hodícího pr6 území SSSR, zkoumá obrys geoidu, určuje
konečně souřadnice a absolutní výšky řad y pevných bodů atd.

Inženýr-geodet-kartograf, na základě geodetických šetření inženýra··astronoma, má
za úkol další rozvinutí základních geodetických prací a sice provádí měřické práce
velkého rozsahu, vypracovává mapy pro potřebu rozmanitých odvětví státního hospodář-
ství, volí vhodný projekční systém a p.

v Inženýr-fotogeodet při měřických pracích používá co nejvíce služeb fotografie, a
zvlástě aerofotografie.

Inženýr-geodet-konstruktér má za llkol navrhovati a stavěti veškeré g-eodetické
stroje a konečně inženýr pro regulaci měst V',víjí speciální činnost při vybudování no-
vých a při přestavbě stávajících měst a venkovských obci.

Tabulka, připojená k textu, podává přehled jednotlivých učebných předmětů a z ní
vysvítá, že v prvním ročníku jsou přednášeny pro všechny odbory vesměs politicko-eko-
nomické předměty: politická ekonomie, histOrický materialismus, národní hospodářství,
leninismus a cizí řeči. V druhém ročníku převládají předměty fysikálně-matematické:
vyšší matematika, teoretická mechanika, fysika, chemie, geologie, všeobecná astronomie,
metoda nejmenších čtverců a k tomu pro každý odbor základní předměty speciální. Na
příklad: 1. astronomové poslouchají kartografii, geodetickou optiku, geofysiku; 2. karto-
grafové - mapovědu, hospodářskou geografii, geologii s hydrogeologií, geomorfologií,
půdoznalství a geobotaniku; 3. fotogeodeti užitou optiku, geodetické kreslení a foto-
grafii; 4. urbanisté pružnost a pevnost. deskriptivní geometrii, kartografii, základy archi-
tektury a architektonických projektů; 5. konstruktéři pružnost a pevnost, detaily strojů,
optiku, užitou mechaniku, všeobecnou technologii, kovovědění, obrábění kovů a kon-
strukce strojů.

Třetí a čtvrtý ročIÍík jsou pro každý odbor speciálními a mají pouze dva před-
měty společné: nižší a vyšší geodézii.

Zmíněná tabulka podává pouze holý seznam předmětů bez udání počtu hodin,
věnovaných každému předmětu. Přes to shledáme. že každý odbor má své zvláštnosti a
zároveň všechny odbory se navzájem doplňují. V letním období studenti všech ročníků
teoretickou přípravu zkouší v praxi. Na provedení diplomové práce povoluje se čtyř-
měsíční lhůta, po níž se koná státní zkouška.

Z celého článku je patrno, jaký velký význam přikládá se výchově zeměměřičského
dorostu a můžeme říci, že nynější organísace moskevské vysoké školy geodetické za-
jisté splní úkol, který jí ukládá současný život a požadavky soudobé techniky. My však,
přesto, že v katastrálním zákoně máme § 3, hlava II, který zřejmě poukazuje mi velký
význam existence zeměměřičů ve státě, musíme se prozatím spokojíti vyslovováním přání,
aby zeměměřičské studium na čsl. vysokých školách technických bylo co nejdříve roz-
šířeno a prohloubeno. Ing. Karp'llškin.

\
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Přednáška o IV. mezinárodním sjezdu fotogrametrickém v Paříži (26. listopadu až
2. prosince 1934). - Odbočka Spolku Čsl. zeměměřičů, měřická skupina při SIA, odbor
Brno a Spolek absolventů české techniky v Brně pořádali ve čtvrtek dne 21. února 1935
přednášku na výše zmíněné téma, kterou proslovil prof. Dr.. Tichý. Po historické zmínce
o vývoji Mezinárodní společnosti pro fotogrametrii a o národnich společnostech (dnes
již 18) podal přednášejicí formálnosti a vědeckou organisaci IV. sjezdu a naznačil průběh
jednání ~ komisích. Pak se obrátil k popisu rozsáhlé výstavy fotogrametrické, která
byla přičleněna ke XIV. salonu aviatickému v Grand-Palais Elysejských Poli. Předvedl
na 63 obrázcich novinky strojové, příp. starší již, ale dobudované, ev. zlepšené stroje, jež
byly vystaveny světovými firmami francouzskými, německými, švýcarskými, italskými
atd. Pak se obrátil k vytknuti novinek metodických v různých směrech, do nichž foto-
grametrie, zvl: letecká, nezadržitelně proniká. Původně byla fotogrametrie budována pro
potřeby vojenské a topografické. Ale tentokráte výstava obsahovala již více zdařilých
ukázek použití fotogr. letecké v katastru (evidence i nová měřeni) a j)ři scelování (Fran-
cie, Italie, vedle švýcarska). N i str i již nYní vystihl tento nový směr a překonstruoval
svůj fotokartograf na 3 typy: Aéronormal 1934, který bude používán pro měřitka 1: 500
až 1: 5000, "Aérovelox" pro měřítka 1: 5000 až 1 : 25.000 a "Multij)lo" pro měřítka malá.
Také firma "Zeiss "Aérotopograph" vystavovala podobný stroj "Multiplex, sestrojený již
r. 1933 na zkononaleném principu dvojprojektoru Gasserova. Firma Wildova vystavovala
svůj nový překreslovací stroj, zbudovaný podle teorie Odencrantsovy. Velmi hojně obsa-
hovala výstava upotřebení letecké fotogtam. v úpravě měst, v technice, v lékařstvi, v kri-
minalistice (pro tento obor sestrojena nová aparatura firmou Wild i Zeiss), v balistice a j.
Také byly vystaveny pěkné ukázky z vyučováni fotogrametrického.

(Vytištěni opožděno z technických důvodů. - Redakce.)

Kronika.
Hranice a hraniční mezníky v historii. Co jsou to hranice a jak se označují hranič-

mml mezníky, podává nám přesné vysvětlení zák. Č. 177/1927Sb. z. a n., připadně vI. n.
č. 64/1930Sb. z. a n. O tomto tematu bylo jíž mnohokráte psáno, proto nemám v úmyslu
se rozepísovat o .ieho technickém provádění dle předpisů instrukcí A a B - znamenalo
by to "vozit dříví do lesa". Chci ale pojednati o této naší činnosti se stránky historické.

Naši dávní předkové a vůbec všichni Slované znamenali hranice rozmanitě. Slovo
hranice, na př. jak Chadt v "Dějinách lesů" vykládá, původně znamenalo meznik, zrou-
bený ze dřeva do hran. Proto asi setkáváme se tak často v oríginálních j)opisech hra-
nic kat. území (mezepisech) s těmito hraničními znaky: různé velikosti přitesaný klát
dřeva s příslušným označením (začáteční písmena hraničícich území, nebo běžná čísla
anebo jiné značky).

Hranice nebo meze byly buď přirozené neb umělé. Přirozené hranice byly: skály,
stráně, lesy a posléze rozličné význačné stromy. Dále je hodně dokladů, že nejčastěji za
hranice byly vyznačovány potoky. řekv. cesty. stezky, náspy, rokle, mosty, strže, hře-
beny (rígle) pohoří a dokonce i pohanské mohyly.

Mezníky umělé byly: kopky či kopce, jamky, příkopy a mezniky kamenňé.
Hranice a meze panského i selského majetku byly označovány vždy s velkou pečli-

vostí. Při sázení nových neb obnovování starých mezníků účastnila se komise a po staro-
česku ~p jí říkalo "vejchoz". Kde nebylo přirozené hranice, dávaly se mezní kameny,
různě nřitesané a označené. Také pod nimi bylo vždv nasypáno. aby byl mezník rozeznán
od jiného kamene. Nasypávalo se sklo, kovářské uhli. střeny, cihla a m. j.

Jistě nejzajímavější je, že ke konci sázení mezníků byl někdo obyčejně při tom bit,
a sice prý pro lepší pamět, aby mohl dobře osvědčiti mlsto, kdyby se s mezníkem během
doby něco stalo. Zpravidla byli biti mladší lidé, aby svědectvi do .iejich stáří hodně dlouho
vydrželo. Jest ovšem třeba podotknouti, že toto bití nebylo nikterak nečestné a jinoši pod-
yolovali se k tomu ochotně a po provedení "pardusu" byli také pozváni k slavné .,trak-
taci". Jinak tako,-,ý výprask nebyl tak jen na oko. Rány byly důkladné a dostal jich
hodně přes sto.

S vejchozem chodil písař, kameník a posléze svědci. Jak takový výchoz čili vejchoz
se provádPl, poví nfÍm pHpad z mezní knihy panství ratajského nad Sázavou. čteme v něm
doslovně: : i : :-1

"Léta Páně 1712 dne 21. měsice června stal se vejchoz na mezníky mezi panstvím
ratajským a statkem mitrovským u přítomnosti z strany ratajské urozeného pána Krištofa
Limpacha, toho času hejtmana panství ratajského, též pana Johanesa Wilhelma Kunce,
hofjágra, Václava Janáčka, myslivce mirošovského, Jiříka Bíny, rychtáře makoluského, ze
tltrany mitrovské na místě velebného pána pá tera prokurátora Maxmiliána Sylvana jeho
poslaný tovaryš pan Franc Habinger, Zigmund Ferdinand Feigl, statku čižovského správce,
Jan Václav, hejný mitrovský.

Začnouce od meze z louky řezníkovské řečené, z Makolusk jdouce, poněvadž tu tři
grunty děliti se začínají, bez přítomnosti třetí strany, to .iest kácovské, nemohl se mezník
vsadit. Zatím kůl habrový, vražený, až se na tom všechny tří strany usnesou, mezník,
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kamenný vsazen býti má. Od habru vrubovaného po vrubovaném dřívi (= stromech) až na
kamenný mezník. Pod týž meznik dáno sklo, škváry a milířské uhlí, na kterémžto mezníku
pro budouci památku tři kopy přijalí a drželi Martin Povejšil z Mitrova, Matěj Musil
z Opatovic a svobodník Václav Hroznický z Opatovic.

Odtud předce (= rovně) po vysoké mezi po vrubovaném rozličném dřiví na velkS' dub
jménem Polák, na němž jsou dva kříže, a do nich dva podkovní hřebíky vraženy.

Odtud přes cestu makoluskou až po mezník kamenný zaostřený, na kterémžto držel
pardus František Skořepa z Mitrovic a Matěj Kolář z Opatovic.

Od toho mezníku uhnouce se vpravo k jedné bříze flokované (= lyzované, znamenané)
na dubec s starými i novými vruby. Obnovena u téhož dubce hromádka obláskového ka-
mení; odtud až k potůčku Stárek řečenému, kde vsazen mezník, kámen obláskový řečený
Zrádce, na němžto držel tři kopy Václav Váňa z Mitrova a Jakub Gabriel 'z Opatovic.

Od něho vlevo oklikou u palouku Kulhánkova z Janovic sedí červený mezník, kt~rý
dělí troje grunty, janovské, ratajské a mitrovské. A tu ta práce dokonána jest a po svačmě
a po přátelském rozloučení jeden každý k svým příbytkům se navrátil ... "

Ing. E. Jelínek.

Uterární novosti.
Posudky.

Dr. Fr. Č ech u r a: Magnetická deklinace na Slovensku pro epochu 1932. Zvl.
otisk ze "Sborníku přírodovědeckého klubu v Košiciach", svazok II., 1933/34. Prof. Dr.
Č ech u r a koná od r. 1925 pod záštitou stát. ústavu pro geofysiku magnetická měření
deklinační v jednotlivých zemích naší republiky, jichž účelem je zjistiti p o vše c h n Ý
charakter zemského magnetického pole na území našeho státu. VS'sledky svých prací
publikoval *) jednak v "Rozpravách II. tř. Čes. Akademie" (pro Čechy a zem Moravsko-
slezskou), jednak ve "Sborníku košic. přírodověd. klubu" (pro Podkarpatskou Rus v roku
1933 a nyní též pro Slovensko). Z této poslední publikace Čechurovy je patrno, že i na
Slovensku bylo mapováno (v r. 1928 a 1929) tímže magnetic. teodolitem a postupováno
stejně jako při měření v zemích ostatních. Také při redukci výsledků a zpracování je~
jich neodchýlil se prof. Čechura od způsobu, kterého použil již před tím. V publikaci jest
otištěna mapka s k u teč n Ý c h i s o g o n a mapka v y r o v n a n Ý c h i s o g o n a i s o-
n o m a I pro epochu 1932. Autor touto prací uzavírá prvé (přípravné) období magnetic.
mapování našeho státu, jehož výsledky umožňují přehled o rozložení poruch a poskytuji
spolehlivý základ k rozvrhu sítě stanoviskové v příštím podrobném mapování magne-
ti~é~ Ri.

Kalender fur Landmessungswesen und Kulturtechnik" 1. díl, 1936. Vydává s red-
akčním sborem prof.. C. Mti 11e r - Bonn a K. Wittwera v štuttgardě. (36 + 112 + 136 +
48 stran formátu 11 X 17 cm, v plát. vazbě řm. 4,50.)

Nově vydaný 59. ročník kapesního kalendáře co do textu a úpravy neliší se od
kalendáře minulých let. Zase: kalendarium, data astronomická, různé sazby a tabulky,
část matematickou a fysikální s vzorcemi a log. tabulkami, přehled "dovolených chyb"
a vždy vítaný přehled o novinkách zeměměřičských co do vykonaných prací, konstrukci
strojů a činnosti publikační v době. od září 1934 do záři 1935. - II. díl, kapesní příručka
o 500 stránkách malého formo 8 o, vyšla v nové úpravě posledně v r. 1929 (viz zmínku.
v našem Z. V. čís. 5/1931). F. S.

Vyšlé knihy.
Dr. f'rant. I' i a I a : Kartografické zobrazováni. 2. přepracované vydáni. Nákladem ústředni vydavatel-

ské komise při čes. vys. uč. tech. v Praze. Praha 1935, Cena 35 Kč.
Ing. Alex. K o s t i č a Ing. Nikola S v e čni k o v: Nivelman. Nákladem autorů. Bělehrad 1936. Tištč-

ných stran kyriIicl 507. Cena 120 dinárt'"
E. Leu O in: LIIlDes natureil~~ it 4 décimales des sinus. coslnus et tane:ente it I'usae:e du calcul it la

machine de la POIYllonométrle. 400°. Vy,lal Or~i1 Fússli. Curych 19.35.Stran 20. Cena 6 fr.
I. P I' a n i s - P I' a n ě v ič: Issledovanlje ošlbok dlametrov gorlzontal'nych kruhov bol'šich ugloměrnych>

Instruměntov. Moskva 1934,str. 149, cena 8 rublíJ. Vydala Redbaza Goskartotresta, SSSR.
G. a H. V o ! q u a r d t S : Feldmessen. Vydal B. G. Teubner. Liosko 1935. Stran 130. Cena 5'S ř. m.

Odborná pojednání v časopisech.
Pozemková refolma. čis. 6 z 1935. Ministr Dr. M. ti o d ž a: Problémy našI vnitřnl kolonísace. Ing.

A.. P a vel : Anketa C'I. Akademie zemědělské o soustavné vnitřni kolonisaci. Ing. Boh, P Ou I' : Vnitřn! ko-
lomsace a praCGvni služba. Ing. A. P a vel: Počet a rozsah zemědělských závodů v našem státě (1. část).

. Zprávy veřejné služby technické. čís. 23 z 1935 Jsou věnovány sta!!m z oboru vcř. služby zemědělsko-
te~hmcké. Z článkli vyjhnáme: lny.. V. S c h I i c k. Racionalisace oři prováděni úprav pozemkové držby.
nSlmě scelováni pozemků.

Žemetvarka Iz melloraclia. čís. 3 z 1935. B a čel i s : Konference baltských geodetů a hydrotechníkli.
B. G.: ~rvni výs,tava praci upravovaclch. melioračních a geodetických. K. S.: O činnosti mezinár. geodetické
a geOIYSlkálnfume v r. 1919-1934.

,~~ometar~~1 I geodets~.i e:lasnl~. sv. 5/1935: B o š k o v i é : Novčišl ořlstroie k optickému měřeni dé-
lek a lellch POUZI!!v geodesl1. ~ t van: O zkráceném řešeni normálnlch rovnic v centrálních systémech.
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Ne d j o šev: Praktický postup při výpočtu výměr z nravoúhlÝch souřadnic pomoc; ,troje. V i d o j k o v i é :
Označeni a reambulace hranic. Pan tel i é : 2eleznice a nozemkovÝ katastr. Pe t I' o V j é : Omezníkování par-
cel kamennými znaky před měřením, U z e I a c: 01' lwnisace ohraničování. U z e I a c: Mezinárodni sjezd
zeměměřičů v Bělehradě VI'. 1936.

Bulletin 2éodéslQue. 1" o. 43. Jumet. Aoůt. Septembre 1934. S e I' g e de G I a sen a pp. Application
du nivellemcnt de haute précisíon a la prospection du nauhte. Přesnot' nívelacl daii se zjistiti zvyšování půdy,
způsobená vnitřním přetlakem a z toho souditi na vý skvt naíty. Autor apliknle metodu na měřeni v okoli
Baku. G. P. G o I' C h k o v: On isogravitational surt aces. Teoretická práce. týkajici se vlastnosti povrcho-
vých. D. La Co 111': L'"nnée polaire internationale 1932-1933. Obšírná studie o dli a metodách polárniho
roku. obsahujici uěkteré předběžné výsledky z oboru zářenf. ionisace atmosíéry. teploty, polárni záře, mag-
netismu zem9kého a n. Oe n. O. Per I' i e r : L'association de géodésie de rUnion géodésique et geophYsíQue
internationale. Obsáhlá zTirávD o činnosti Unie v období 1919·-19:;4. týkailcí Si" všech oboni geodesie i geoly-
slkv. Gen. G. Per I' i e r: Les ••pérations internationnales des longitudes. Přehledný článek o vývoii a dneš-
nim stavl! mezinárodni spclunráce vurčovánizeměpisnýchdélek. F. J. M. S t I' a t t on: The recent activities 01
the lnternational Astronomical Union. Podává zprávu o aktnálnich problémech a činnosti Unie. J. c. T. W i I-
I i s: A practical method of training observers in the recention 01 rhythmic signa!s. Metoda pOl1živá gramo-
fonové desky k zachyceni časových signálů. Císlo obsahuje nekrology O. D. Kovatcheli. Benj. Bailland, D. Egi-
nitis. U. G. Sok6lski), referát o kníze Hopfnera: Physikalische Oeodiisie lod Tardiho) a obsáhlé znrávyokonl1'l'e·
lIU Conseil international des Unions scientifique (Brusel 1934) a Union géographíque internationale (Varšava) 1934).

Nn. 44. Octobre. Novembre, Decembre 1934. E. C han d o n. E. B o u ty, A. G o u gen h e lm:
Déterminations ďheure elfectuées alt moyen ďun instrt'lt'ent des hautenrs égales a mí:rometre impersonel.
Obsahuje výsledky měření aslrolábem s noužiHm neosobního mikrometru. Přes to že výsledky jsou dosti dobré.
uznávají autoři, že konstruktivni usnořádání u cirkum zenitá\u ie lenšL F. W. Da I' I ing: A test 01 an ap-
proximate lormula 101' the rapid computation 01 the warping 01 the geoid. Srovnává dvě metody. určuiicl
převýšeni nad ideálním izostatickým geoidem. H. Jel s t I' Un: Ol1elQues remarques sur le probleme des
.hautes latitudes«. Působení systematických chyb sílě na celkovou chybu v azi:nutl1 se zvětšuje čim dále lim
vlce k nól". R. J o u a n s t. N. S t o y k o : La vitesse de pronali:ation des oudes radioélectriques. Autoři dis-
kutuji různé VÝsledky a neshody v určení rychlosti vln radioteleli:ralických. J. K i m u I' a: Pr<>visional reslllt
01 the work oi the international latitude service. Před běžný souhrn výsledkú 5 observatoří, ležicich vesměs na
severní rovnoběžce 39°8' za rok 193.1. Císlo obsahuje nekrology (8. Berloty. F. Oonnessiat, W. de Sitter.
A. Kténas) a obšírnou zprávu gen. Perrie:a o geodesii a geoiysice v SSSR. u nřiležitosti kongresu (záři
1934). J. P.

A1I2emeh,c Vcrmcssun2s.Nachrlchten. C. ?4. Fr i t s c h: Díe li:eometrischen Arbeiten fiir die Reichs-
atltobahnen. S c h i e f e I' d e c k e I' : Koordinatenumlorm ung mit der Donnelmaschine Brus,·íga. C. 26. K a e S t-
ne 1': Die Verwendung gebrochener Strahlen bei d er Kleindreiecksmes~ung. C. 27. K e t tel': Reichspla-
n"l!g. S c h i e I e I' d e c k e 1': Pormularentwurl liber die Koordinatenberechnung des Durch~chnittpunktes zweier
Oeraden mit der Donnelrechenmaschiene Brunsviga. C. 2~. Ke t tel': StraBer.ko.~ten verteuern das Wohnen
(a čís. 29. 30. 3I). Gel' s tel' : Der Krai!wagen im Vermessunli:sdienst. C. 30. K ij hl'. Mittelbare Bestim-
mupg einer Richtung bei einer Kleintriangulation. C. 32 Her I' m a n n: Fliichenrechnung nach dem ElIIng-
schen Verlahren iro iirtlichen Koardinatensystem. S c h i e I e I' d e c k e I' : Berechnung der Richtungswinkel aus
KOl:'rdinaten. C. 33. M a u e I' h o I f : Reichsautobahn u nd Umleli:unli:. C. 34. F I' li b e : Der Ireiberul\iche Verm.
Inlt. lm neuen Deutschland. F. S.

Zeitschrllt liir Verme~sunllswesen. C. IR. Jun g : Geoid und Scbwere. C. 19. S c h w i d e f s k i : Fort-
schrllte der Photogrammetrie in den letzten Jahren (a čfs. 20). C. 21. O o II in: Bestimmung der mittleren
Fehlerellipse bei Doppelnl1nkten. C. 22. T s c h e bot a I' e w: Kombinierles Verfahren der strengen Ausglei-
chnng von Polvltonzligen. F. S.

Osterreichlsche Zeltschrlft liir Vermessunllswescn. Č. 4. S c h u m a n n: Die VIT. Tagung der Bal-
tischen Kommission. Lij s c hne 1': Einfache Methode der Kreisboltenahsteckunlt. F. S.

Sehweizerfsche Zeitsehrift liir VcrmeSSllngswes en und K:tlturtechnik. C. 8. Dr. K a s per : ZUl' Fehler-
fortpllanzung in iiberbestimmten Ouadratketten. C. 9. W e y : Les améliorations ioncieres dans le vignoble neu-
chatelois. F lu c k: Pro!. Carl Zwicky t. C. 10. B ach m a n n: Topographische Aufnahmen von Basel.

F. S.
Izvěstia č. 5. 1 9 3 5: L. S.: Základní ge odetické práce v Rusku a jeiich soudobý stav (dokon-

Empire Survey Review. 1935. Led e n. Ran n i e a Den n i s : Zlenšeni vykonu Wildových přesných
teodolitů. W i III s: fotogrumetfické vyměřování Jersey 1934. E den: Fotor:rametrické vyměřování rovin-
n!Shcúzemí. J o I ly: Skresleni v Airvho proiekcí se zvláštním zřetelem k britským ostrr,vům. Dub e n.
S i dne y B u I' I' a I' d: O geografických názvech v neobydlených oblastech a o mapě Mount Everestu.
Ta n d y: Diagram pro určováni výšek. H o t i ne: VÝchodoafrický oblouk (nokračovánO. C o I' I i e Id:
Otázka barev (pokračovánO. O. T. M.: Nové aneroidlcké tabulky. J. H. R.: Pojmenováni hvězd. O. T. M.:
Vliv odklonu tížnice na azimut. Cer ven e c. O g I I v i e : Trlang',lačni SOLstava nro Newioundland. M a x-
we II: Zvuková měřen! hloubkY moře. R e d m o n d : Vžití zaokrouhlené hodnoty líhlu v tachymetrickém mě-
řen!. T h o m a s : Oordonovo proniknutí na nejzazši iih v provincii l3ul':anda roku 1~76. Pot tel' : Co to bylo
za hvězdu? CI e a k: MočálY a 1'Ilstlinstvo v Zambezi blíže Livin.<:stonu. O. T. M.: Interpolace počltaclm stro-
lem. W i I t on: Jednotky délky a jejich vztah k plochám v katastrálnim vyměřování. G. T. M.: Poznámky
k měřickým nřístrohim a vynálezům. R í jen. M a Je we I I: Zvuková měřeni hloubky moře (nokračovánl).
Ho t i ne: V'í'chodoafrickÝ oblouk (nokračovánl). J a c k s on: Chyby nři protinání znět. J. H. R.: Pojmeno-
váni hvězd (pokračovánO. T h o m P s on: PřfmÝ způsob transformace nravoúhl~'ch sonřadnic ze zobrazeni
Cassiniho do konformnfho zobrazeni Oallssova. CI e n d i n n i n lt: Variace atmosférického koeficientu relrak-
ce nři různém druhu světla. Ks.

Zprávy spolkové.
Ze Spolku čs. inženýrů státní měřické služby. První výborová schůze spolku se

konala dne 8. prosince 1935 o 9. hodině ranní v domě ČS. inženýrů (SIA) v Praze. Schůzi
řídil úř. místopředseda kol. Ing. Oermák za přítomnosti 9 kolegů z Oech, jednoho kolegy
z Moravy a 2 kolegů ze Slovenska.

Po uvítání přítomných vzpomněl předsedající zemřelých kolegů Ing. Karla Mrázka
a Ing. Maxe Griezsla. Ze zpráv funkcíonářů uvádím činnost spolku a jednotlivých jeho
odboček od valné hromady ústředí. Schůzi předsednictva bylo konáno devět. Na nich
mimo jíné byla řešena možnost získání úlev našim členům při dostudovávání zeměměřič-
ského inženýrství a získání titulů podle "Lex Trnka". Bylo proto provedeno několik in-
tervencí na vysokém učení technickém, ministerstvu školství a nár. osvěty a ministerstvu
veřejných prací. Zájemcům byly zaslány pokyny jak mají v této věci postupovati Bohu-
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žel, mnozí kolegové se neřídíli dodanými pokyny a mnohokráte poškodili podceňováním
některých předepsaných zkoušek tuto naši snahu. Tím se stalo, že nebylo jim vůbec se
stran kompetentních úřadů vyhověno.

Spolek studoval možnost zjednodušení spolkového žívota zeměměřičských inženýrů
a přípravil pro tuto akci své patříčné návrhy. Doporučil ÚSI, aby pracovalo k ustaveni
zájmové skupiny správních inženýrů v ráI!J.ciSIA. Podobně byli vyzváni naši členové-pří-
slušníci republikánské strany, aby realisovali skupinu zeměměřičských inženýrů v odboro-
vém ústředí této strany. Spolek dá podnět pro úvahu zřízení 4. ročníku na studiu země-
měřičského inženýrství. Za tím cilem byla zvolena delegace, která navštíví oddělení
IIIJ6a ministerstva financi a rektora techniky J. M. Dr. Svobodu.

V měsíci květnu byli delegáti spolku přijati panem ministrem financí Dr. Traplem.
Pan ministr projednal v delším rozhovoru s delegáty otázku nové revise systemisace,
akutní silným rozšířením míst pouze v poslední platové stupnici, zřizení našeho odboru
v ministerstvu financí a celou nově navrženou organisaci katastrální měřické služby,
otázky aspirantské a titulů měřičkých úředníků v centrálních úřadech a j. Audience
s podobným programem byly provedeny u Drů Brachtla a Domorázka. Další návštěvy ve
věci resystemisace byly provedeny u pánů Ing. Mandyse, Ing. Nováka a poslance Dra
Suchého.

Podle výsledků těchto audiencí výborová schůze se usnesla na okamžitém podání
memoranda kompetentním kruhům, ve kterém se podá návrh na novou úpravu naší sy-
stemisace u jednotlivých resortů státní správy. Za tím cílem byly zvoleny příslušné komise
a zástupci odboček byli vyzváni, aby materii ze svých zemí dodali ústředí co nejdříve.
Mimo to byl projednán obvyklý pořad záležitostí spolkových, finančních a organisačních.

Sděluje Ing. Menčík.
Z Jednoty čs. úř. autor. civilních geometrů v Praze. Schůze pracovního výboru

Jednoty konala se dne 7. prosince 1935 za přítomnosti 11 členů. Omluvil se kol. Ing. Janč.
Předseda kol. Ing. Fiirst po zahájení schůze vzpomněl úmrtí Ing. Bohumila B. Boř-

kovce, bývalého prvního předsedy Inžen:írrské komory, na jehož pohřbu rozloučil se s ním
jménem Inženýrské komory a naší Jednoty. Přitomní uctili povstáním jeho památku. Po
té referovalo významu "Všetechnické hospodářské rady", a po debatě usneseno, aby
Jednota naše přistoupila za člena tohoto sdružení.

K stížnosti některých našich kolegů dotázali jsme se ústředního ředitelství státních
lesů a statků, zda úředníci tohoto úřadu mohou prováděti práce zeměměřičské pro sou-
kromé strany. Došla nás od ministerstva zemědělství odpověď: "ze dne 3. prosince 1935,
Č. j. 104.282-VIII/A-1935,následujícího znění: Ke shora citovanému dopisu sděluje mini-
sterstvo zemědělství (ústřední ředitelství státních lesů a státků), že ve smyslu ustanovení
služebního řádu pro zaměstnance podniku "Státní lesy a statky" jsou úředníci našeho
podniku povinni ohlásiti svému služebnímu úřadu vedlejší výdělečné zaměstnání, dříve
než je přijmou nebo zahájí. Všeobecné povolení, aby úředníci uvedeného podniku s kva-
lifikací geometrů mohli konati práce zeměměřičské pro soukromé strany, nebylo vydáno.
Ministerstvo zemědělství (ústřední ředitelství státních statků a lesů) žádá za laskavé
sdělení konkrétních připadů a jmen úředníků, jichž se týká shora citovaný tamní dopis,
aby mohlo věc vyšetřiti. Za ministra zemědělství: Dr. Šiman, v. r."

O stížnostech našich kolegů zařídíme nyní další šetření.
Zjistíli jsme, že při oferování na větší práce, na př. tachymetrické, mezi nejniŽŠÍ

a nejvyšší nabídkou jsou rozdíly až třínásobné. Upozorňujeme kolegy, aby před oferová-
ním na takové práce dotázali se příslušné sekce Inženýrské komory o směrnice, aby tako-
vým značným rozdilům bylo zabráněno.

Usneseno učiniti návrh Inženýrské komoře na zavedení čestného řízení proti něko-
lika kolegům pro účtování hluboko pod tarif. Po vyřízení běžných záležitostí Jednoty a
zprávě pokladní, přednesené kol. Ing. Kuralem, schůze skončena. Příští schůze bude se
konati dne 4. ledna 1936. Ret. Ing. Vlk.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 22. listopadu 1935.
Schůze, k níž se omluvíli Ing. Payer a Dr. Fiker, konala se za předsedníctví Ing. Krč-
máře. Předseda referuje o zastavení činnosti odbočky Spolku čsl. zeměměříčů v Brně a
oznamuje, že mu tato zaslala spolkový archiv. Výbor zmocňuje předsedu a jednatele
k prohlédnutí a likvidaci archivu. - Předseda dále oznamuje, že intervence spolku u pri-
mátora hl. m. Prahy Dr. Baxy se stala bezpředmětnou, neboť místo přednosty měřič.
úřadu hl. m. Prahy bylo již obsazeno. - Prof. Petřík oznamuje, že je jíž smluvena inter-
vence v záležitosti zeměměřičů u p. ministra veřejných prací a u neditelství pro stavbu
vodních cest. - Pokladník Ing. Payer písemně sděluje, že dlužné spolkové příspěvky činí
asi 7000 Kč. Zpráva pokladní se odkládá do příští výborové schůze. .

Předseda předČítá oznámení o valné hromadě Spolku posluchačů zeměměřič. iI!-že-
nýrství ze dne 24. října 1935 a čte zvolené členy správního výboru. Usneseno, aby Jed-
natel požádal Spolek posluchačů zeměměř. inženýrství, aby oznámil svého zástupce do
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výborových schůzí. Dále předseda čte dopis Dr. Růžičky z Brna a po debatě jíž se zú-
častnili prof. Petřík, Ing. Prokůpek a Ing. Pudr, je předseda pověřen k přiméJnu jednání
s předsedou Spolku inženýrů státní měřické služby Ing. Kavalírem. Výsledek jednání
sdělí předseda v příští schůzi. .

Poněvadž jíných volných návrhů není, končí předseda schůzi.
Zpráva o schůzi předsednictva Svazu spolků čsl. inženýrů zeměměřičských, konané

.dne 22. listopadu 1935. Po schválení zápisu o poslední schůzi žádá předseda prof. Ryša-
vého, aby p,odal referát o kongresu permanentního výboru Mezinárodní federace zememě-
řičské v Bruselu, jehož se jako delegát zúčastnil. Prof. Ryšavý oznámil, že M. F. Z. zvý-
šila členské příspěvky, a odůvodňuje to vydáním brožury. Po debatě bylo navrženo od-
pověděti na zvýšení příspěvků snížením počtu členů z ČSR., v Mezinárod. federaci země-
měřičské zastoupených. Referent oznamuje dále, že příští sjezd permanentního výboru M.
F. Z. bude se konat v r. 1936 v Bělehradě a další u příležitosti světové výstavy v r. 1937
v Paříži. V r. 1938 bude pořádán mezinárodní kongres v Římě. Sjezd permanentního vý-
boru v Bělehradě a v Paříži bude obeslán jen delegáty, kdežto kongres v Římě bude vše-
obecný. Dále navrhuje se, aby u příležitosti sjezdu v Bělehradě byli delegáti, projíždějící
ČSR., v Praze uvítáni a pohoštění. Zvoleni byli Ing. Krčmář, Ing. Kural a Ing. Pudr jako
přípravný a vítací výbor.

Zpráva prof. Ryšavého o kongresu v Bruselu byla vzata na vědomí a schválena.
Ježto volných návrhů není, předseda končí schůzi.

Zpráva o výborové schůzi Čsl. Fotogrametrické společnosti, konané dne 27. listo-
padu 1935. Předseda zahájil schůzi o 17. hod. Po schválení zápisu o poslední schůzi, Ing.
Srba 'podal zprávu jednatelskou. Jednatel oznamuje, že za nového člena se hlásí p. Ing.
Soběslav Jakubička, vrch. měř. komisař při katastrálním úřadě v Praze, je jednomyslně
přijat. Jednatel rozeslal vyzvání k zaplaceni členských příspěvků. Dále bylo usneseno, a.by
kol. pokladník Ing. Potužák obrátil se na Živnobanku ve věci pohledávky pro Paříž a za-
řídil její vyrovnání. Předseda předčítá dopisy gen. sekretáře Tucciho a pokladníka D.
Dore, který oznamuje, že převzal pokladnictví. Pokladník mu odpoví, že máme všechny
příspěvky vyrovnány. Major. Dr. Peterka připomíná, že dne 16. prosince 1935 jest mezi-

.ministerská porada, na kterou je Fotogrametrická společnost pozvána .. Předseda žádá jed-
natele, aby připravil pro příští členskou schůzi odborný referát. Major Dr. Peterka dopo-
ručuje referát Ing. Kloboučkaó infračervených paprscích ve fotogrametrii. Dále Dr. Pe-
terka oznamuje, že Ing. Němčenko přihlásil referát o ruských způsobech navig'aee.

Poněvadž jiných volných návrhů není, končí předseda schůzi a oznamuje, že na
příští schůzi, konané v SIA. dne 16. prosince t. r., přednese Ing. Klobouček svůj referát.

Zpráva o členské schdzi Československé fotogrametrické společnosti, konané dne
16. prosince 1935 v SIA. Členská schůze byla zahájena o 7':>8.hod. přivítáním členů a
úvodním slovem předsedy prof. Petříka. Jednatel Ing. Srba podává stručný přehled a
hlavní body programové všech schllzí za minulý rok a poukazuje na úkoly, jež jsou foto-
grametrii určeny.

Nato se ujímá slova Ing. K 1o b o u č e k, aby pod a I svůj I' e f e I' á t o sní m k 0-
vém materiálu ve fotogrametrii a způsobech jeho zpracováni. Na
diagramu spektra denního světla ukázal části, náležející paprskům ultrafialovým, části, jež
vnímá lidské oko, a části, náležející infračerveným paprskům. Pak uvedl přednosti pan-
chromatického materiálu proti původním deskám bromostříbrným neb ortochromatickým.
Dále vyzdvihuje vlastnosti filmů proti deskám a přichází k náhledu, že po odstranění vad.
jako je smršťování filmů, je speciálně upravený film s velkou cítlivostí pro červené světlo
nejvhodnějším materiálem pro letecké měřičské snímky. Přednášející uvádí běžné formáty
filmů a desek a ukazuje vzorky snímkového papíru s folií Winíkovou, jenž má minimální
srážku. Doufá, že jediná vada filmu, t. j. jeho malá trvanlívost, způsobená výpary z ce-
luloidu, bude brzy odstraněna. Dále pojednal o objektivech, filtrech a leteckých komorách,
dnes nejvíce používaných.

Ke konci přednášky poukazuje Ing. Klobouček, jaký význam by mělo pro fotogra-
metrii leteckou fotografování na panchromatické desky, sensibilované pro paprsky infra-
červené. Uvedl způsob, jak se provádí toto zcitlivění vrstvy fotografické pro neviditelné
paprsky infračervené. Takto upravený materiál jest uveden do obchodu pod názvem infra-
materiál. Snímky, pořízené na těchto infradeskách, jsou velmi kontrastní, obraz je i při vel-
kých vzdálenostech velmi jasný, neboť obraz je vytvořen jen paprsky infračervenými a
červenými, neboť ostatní paprsky viditelného spektra jsou červeným, případně černým fil-
trem vyřazeny. Dají se poříditi tímto způsobem snímky předmětů v mlze, kterou by jinak
lidský zrak nepronikl. Bohužel, exposiční doby jsou velmi dlouhé a proto se nedá tento
způsob v letecké fotogrametrii použíti. Přednášku ukončíl Ing. Klobouček řadou světel-'
ných obrazů, k nimž podal odborný výklad. V rozhovoru pan přednášejicí odpověděl na
dotazy pp. Dr. Peterky a prof. Dr. Tichého.

Předseda děkuje přednášejícímu za neobyčejně zajímavý výklad a končí schůzi.
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R ů z n é.
Instalace rektorů vysokých škol techn. směrů. Při instalaci dne 11. prosince 193ií pro-

nesl rektor Českého vvsokého učeni technického v Praze PhDr. Jindřich S v o bod a
přednášku na téma: VJznam astronomie pro poznání prostoru a času. Dne 4. prosince
1935 při své instalaci v úřad rektora Vysoké bkoly zemědělské v Brně probral prof. Ing.
Dr. techn. Alois Ti c h Ý "Co je fotogrametric a jak se jí používá."

Mezinárodní aeronautický salon v Miláně se konal od 12. do 28. října 1935. Zvláštní
sekce byla na něm věnována fotogr8metrii a generální ředitelství katastru v Římě vysta-
vovalo své mapy katastrální, sestrojené leteckou fotogrametrií.

Mezinárodní kongres bytové péče konal se v Praze ve dnech 23.-26. června letoš-
ního roku za vedení Ústavu pro stavbu měst při M. A. P. v Praze. Z publikací tohoto
sjezdu dlužno uvésti: 1. Osídlování a přesídlování v československé republice (stran 50);
2. Dr. H I' U š k a: R o z b o I' Zd I' a v o t n í c h a o s í d lov a c í c h p o měl' Ů Vel k é
Prahy (stran 84); 3. Suppression des Taudis. Vol. 1. Texte (stran 210). Vol. 2.
Plans (stran 84); 4. Equipement du Petit Logement. Vol. 1. (stran 164). Vol. 2.
Plans (stran 84); 5. U m s i e dl u n g (stran 114). Všecky tyto publikace zabývají se otáz-
kami dnešních poměrů bytových a osídlování a lze je vřele doporučiti všem, kdo se zabý-
vají studiem i o plánech upravovacích a zastavovacích.

Správnost psaní inženýrského titulu. (Zpráva z letáku SIA ze 26. listopadu 1935 na
členstvo.) Není dosud jednotnosti ve psaní našeho stavovského označenÍ. Sami členové
SIA píší často svůj titnl nesprávně a proto jsou též marny všechny naše snahy, abychom
u denního tisku dosáhli správnosti. Prosíme všechny členy, aby nejen vždy a všude po-
užívali svého titulu, nýbrž jej také u F,vého jména správně psali. Správné zkratky titulů
jsou: Inženýr "Ing"; inženýr, doktor technických věd "Ing. Dr. techn."; doktor mont. věd
"Ing. Dr. mont.". Při podpisu se pravidelně přívlastky téchn. a mont. vynechávají, avšak
používají se v korespondenci. I doktoři techn. a mont. věd mají v zájmu stavovském po-
užívati titulu "Ing." a nepodepisovati se pouze Dr. Bude se mnohým členům snad zdáti
malicherným naléhání SIA, aby bylo stavovských titulů používáno správně a všude. Tato
otázka má však zásadní a mimořádný význam.

Přesun personálu bývalého Stát. pozemkového úřadu. Dne 1. ledna 1925 byl cel-
kový počet zaměstnanců 1071. Po deseti letech je zde činno 716 sil z toho v centrále 433.
Fakticky se snižování personálu, které "e 2 posledních letech dosáhlo výše 178 osob, pro-
jevilo nebezpečným a jeho pokračování ochromiti mohlo provedení pracovniho programu.

Z komise pro II. státní zkoušku ze zeměměřičského inženýrství v Praze. Jelikož
dosavadní předseda Ing. J. Petřík vzdal se předsednictví, jmenován byl Dr. techn. J O S e f
R y š a v Ý předsedou komise pro II. státní zkoušku zeměměřičského inženýrství v Praze.

Promoce měřických úředníků na doktory technických věd. Dne 13. prosince 1935
byl mi Českém vysokém učení technickém '" Praze (Vysoká škola speciálních nauk) pro-
hlášen doktorem technických věd Ing. Václav K o lom a zní k, měřickýrada minister-
stva financí, známý svými pracemi o stavbě měř. věži, triangulaci a pod. Za téma diser-
tační práce si vzal: "Užití letecké fotogrametrie pro pozemkový katastr." Na německé
vysoké škole technické v Brně byl dne 14. prosince 1935 prohlášen doktorem technických
věd Ing. Gerhard R ti h r i c h, měř. koncipista katastrál. měř. úřadu v Brně. Předmětem jeho
disertace bylo: "Beitrage ZUl' Berticksichtigu ng des Papiereinganges bei den čech oslova-
kischen Katastralmappen." Kol. Rohrich je třetím zeměměřičským inženýrem, který získal
doktorát techn. věd na brněnské německé techníce.

Druhé státní zkoušky ze zeměměřičského inienvrství. V době od října 1935
do prosince 1935 podrobili se druhé státní zkoušce ze zeměměřičského inženýrství n a v y-
s o k é š ~o 1e s pec i á 1n í c h n a u k v P r a z e pánové: Kr~tochvíl Josef z Prahy, Kubfn
Jo~ef z Cepic v Čechách, Pasler Antonín z Hradce Král. v Cechách, Vlček Václav z Plzně
v Cechách, Hynek Antonín ze SrebJ'enice v Jugoslavii, Patková Věra z Krumpachu na Mo-
ravě a Miiller Bohumil z Karlína v Cechách. Na něm e c k é v y s o k é š k o 1e tec hni c k é
v Brn ě (za předsednictví prof. lnl!:. Dr. t~chn. H. Loschnera) složili II. státní zkoušku pá-
nové: Bedřich Hasenkopf ze StodiHek v Cechách, slečna Nelly Hoscheková z Brna, Karel
Kuvnz z Opavy, Berthold Kiihnel z Brnička. okres Uničov na Moravě, Gustav Schuster z Aše
v Cechách, Gerhard Titzl z Vítkovic-Mor. Ostravy a Emil Urbus z Mor. Ostravy.

Z Ředitelstvi stát. drah v Brně. Za měř. čekatele přijat Ing. Dr. techn. A. F i ker,
býv. asistent ústavu prof. Ing. J. Petříka.

Oprava. V referátu ,.A.grární operace a koho jimi pověřiti" na str. 156 Z. V. čís. 10/1935
má v odstavci třetím třetí řádek zdola místo "urbarialisté" býti správně vytištěno "Ul'b ani sté".
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