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Regulace města Žiliny.
Josef Peňáz.

2. Osídlení: a) Průmysl. Umístění dnešního pnlmyslu není na závadu
dalšího rozvoje města, až na továrnu na umělá hnojiva, ležící na jihovýchod od
hlavního námaží. Komplex této továrny, jež při stávajících severovýchodních
větrech obtěžuje celé město zápachem a kouřem, bylo by lépe časem přeměniti
ve čtvrť obytn!:>u,aneh vybudovati zde průmysl zdravotně nezávadný.

Na západe města mezi železniční tratí Zilína-Rájec a řekou Rajčankou
umisťuje se n o v á čtv r ť p r Ů ll1 Y s I ov á, prol niž by v případě p,řeložení že-
lezniční tratě rájecké na levý břeh Rajčal}.ky mohla býti stávající železniční trať
přeměněna v mateční vlečRovou kolej, jak jei">tvyznačena v projektu "Zilina
roku 2000".

b) Z a s t a věn í IS o U v i s I é navrhují všecky projekty kolem starého
města a dále ve čtvrti při nádraží na západě, pak až k trati Žilina-Rájec. Z a7
s t a věn í vol n é příp. s k u p i n o v é zabírá zbytek soutěžného území, při
čemž projekt "Autostráda" zastavuje plochy nejmenší, naproti tomu projekt
"AjB" zastavuje příliš mnoho. 'rřídu pro mezinárodní autodopravu doporučuje
porota založiti v šířce 31l rn s oboustrannými 5 m předzahrádkami, při čemž by
se vyvaa.-ovalo všem zbytečným křižovatkám této třídy.

3. V e ř e j n é bud o ,. y: Zde jedná se 0' radnici, divadlo, tržnici, dva
kostely a školy. R07.Yržení veřejn}'ch budov jest patrno z projektll samých. N0-
vou radnici umisťují soutěžné návrhy na 4 různých místech. V úvahu mohlo by
přijíti na prvém místě místo pod farním chrámem, kde jsou nyní četnické ka·

I sárny, nebo místo na Studničkách, .jež ovšem bylo by možno uvažovati teprve
po při,pojení třídy Dlabáčovy na třídu Okružní. .

Z dúvodů pietníclJ nedoporučuje porota vybudování s por t o v i š tě
v mis,tě nynějších hřbitovů, nýbrž v místě na jihu mě1sta.K o u p a I i š t ě v pří-
rodě umisťují všechny tři projekty pH řece Rajčance na jihozápad od vojenské-
ho tábora. Let i š t ě' navrhuje se vybudovati na návrší za nemocnieí, anebo na
jilm od zastavěného území mě,s,ta. Porota doporučuje však jeho umístění mimo
sOUJt,ěžnéúzemí na jihov}'chodě města.

S a d y: Nedost<ttek sadů v přítomné doM není ještě, tak pociťován, jak
tomu bude v budoucnosti. Je proto třeba pamatovati dostatečně na vybudování
s,adů, při čemž zeleň má vniknouti klínovitě co nejdále do středu měst.a směrem
od jihovýchodu. Stávající h ř hit o v y budou časem též přeměněny v sady.
Třeba rovněž zachovat a rozšířit stávající zeleň mezi drahou a h,kou Váltem,
zříditi zelený pas podél tratě rájecké, případně i hlavní železniční tratě, odděliti
obytné bloky od továrny zelení, zachovati vešlmré svahy v okolí nemocnice pro
sady a pod.

Pokud !se týče o t á z k y h ř bit o v n í, možno nový hřbitov umístiti pouze
na jihu města. Při tom nutno odděliti přístup k novému hřbitovu od přístupu
k plochám sadovým a rekreakčním.
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K a n a li s a c e s úpravou potoku není sice ve všech projektech prokázá-
na, ale projekt "Žilina roku 2000" dokazuje podrobně možnost racionelní úpra-
vy. Č i s t i c í s t a nic i klade tento projekt mimo obvod města tak, aby hygie-
nicky nebyla závadnou. Jest to holý břeh řeky Váhu západně od stanice Nová
Žilina, kde ovšem nutno zříditi bezpečnostní hráze ochranné proti velkým vo-
dám. Stávající ka,nalisační síť možno úplně zachovati. Konfigurace územíměsta,
jež v btJ.doucnosti se má zastavovati, jest taková, že veškeré vody splaškové
možno svésti jednak kmenovými stokami na obvodě nynějšího města do' ,sbě-
rače podél řeky Rajčanky, jednak do námežního sběrače podél dráhy, příp.
řeky Váhu. Pom:ocí dešťových přepadl1 možno kanalisační náklady podstatně
snížiti, poněvadž tím docílilo by se, u většiny profill1 stok nejmenších dimensí
30-40 cm.

Hlavní náměstí zachovávají všechny pmjekty bez podstatných změn. Ná-
městí toto žádá dále vy<~kov)'chpředpisu max. 3. podlaží s hlavní římsou nad
2. podlažím, při zachování souvislosti se stávajícími starými domy o 1 patře.
Rovněž tak nutno zaehovati pod I o u b í kolem náměstí a kde je toto již za-
stavěno, je uvolnHi.

Z eelkového posudku poroty podaného zde ve výtahu vypl~'vá, že nejlepší
z návrhu }est projekt "Žilina roku 2000" a porota přiznala mu proto jedno-
myslně prvou cenu s odúvodněním, že z jeho námětťl mUže se nejvíce v defini·
~ivním plánu uskutečniti. Druhá cena přiznána projektu s heslem "AiL", jehož
osídlovací systém jest velmi pozoruhodný. Ačkoliv všechny projekty dle úsudku
poroty jsou hodnotné a vyspělé, přece nemůže žádný z nich býti beze změny
realiiso·ván a jest třeba na základě, projektu "Žilina roku 2000" přepracovati
znovu celý plán. Reprodukce všech tří projektťJ. jsou připojeny v přílohách *).

Město přikroimo též k vypracování d e f i nit i v ní hor e p.; u I ač ní h o a
z a s t a v o v a c í h o p lán u, .který již mě:stská rada schválila. Tato konečná
regulace vypracována na podkladě všech dobrých myšlenek vy~lých ze soutěže.
Dálková komunikace Rratislava-Košice, jež jest zároveň jižní obvodovou ko-
munikací městlskou, doznala proti návrhu v soutěžném projektu "Žilina roku
2000" pouze menší změnu tím. že ve své trage přes komplex kasa-ren byla po-
sunuta co nejvíce na sever tak, aby nevadila řádnému vybudování celéhost~
vebního programu vojenské správy. Pokud 'se týče šířky její, stanovena, hyla
tato na 24 m, .s oboustrannými předzahrádkami 10 m širokými, přes to, že po-
rota doporučovala šířku 34 m. Stalo se to z dl1vodl1úsporných, nehoť i při šířce
24 m jest možno vybudo.vati s.t.ředemulice vŮ'zovku pro dálkovou dopravu
v šířce 7 m, s oboustrannými alejemi stromů a po obou stranách, pak ještě
2 vozovky pro lokální dopravu v šířce 5 m. Předzahrádky 10 m js~:mreservou
pro případné další rozšíření, jehož by si vyžádala zvýšená dopra.va y daleké
hudoucnosti.

Velká doprava na trati Žilina-Rájec vynutí si v hudournosti pravdě-
podobně přeložení celé této tratě na levý břeh řeky Rajčanky. NeZli však toto
přeložení bude uskutečněno a pro ten případ, když by event. z určitých dl1-
vodů k němu nedošlo, mu:sí se v nejbližší době provés,ti rekonstrukce této tratě,
pozůstávající v tom, že její niveleta od hlavního, nádraží se zvýší tak, ahy při
kříženi .s Bratislavskou cestou vznikla dostatečná výška pro uliční podjezd. Při
tom slOučUJsněby se trať posunula částečně na sever, aby podél železničního po-
zemku vznikla dostatečně, široká ulice, spojující západní část města přímo
s nádražím.

Z regulačního projektu "AlB" použito bylo námětů zastavovacích sy,stémfi
čistě obytných čtvrtí tak, aby vznikly ulice zcela tiché, bez jakékoIivpn1běžné
komunikace - jakož i způsobu regulace náměs,tí na Závažie.

*) Poin. redltkce: Pro nedostatek mista v Z. V. omezíme se IlJaotištění příloh, jež se
týlklají projektu,,2ilina roku 2000", jakmile j.ednální o z3lP'l'ijčeiIlíštočků s Ústavem pro-
stavbu měflt při M. A. P. příznivě se skončí.
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Nový hřbitov i8portoviště umísťují se na jihu m'ěsta. Asi upro-
střed na cestě k novému hřbit.ovu projerot.ováno jest nové parkové náměstí 8 ko-
stelem. Druhý kostel navržen pak na východní straně města, rovněž na náměstí.
Oba kos-tely měly by Yěže umístěny tak," aby docíleno bylo na ně architektonic-
kých PTuhledu, pokud možno se všech stran. Tyto pruhledy, jakož i aleje stro~
mu osvěžily by značně pravidelnost uliční sJtě.

Vnitřní město nedoznává podstatných změn, pouze na jeho jižním a zá-
padním obvodu doporučuje se vybourání starých objektu za účelem ziskání vol~
ného prstence, jenž by sloužil přes í dle n í t r ž i š tě ovoce, zeleniny i drů-
beže z Náměstí svobody, které by se tím uvolnilo. Celkově byl konečný návrh
vypracován tak, aby jeho uskutečnění vyžádalo si co nejméně obětí, pokud se
týče výkupu a bourání regulačně závadných objektů. Většina objektů, jež bude
třeba vykupovati, jest stará a sešlá, takže nebudou projektovanou regulaci ani
znemožňovati, ani podstatně zdražovati.

Nakonec zdůrazňuje se ještě jednou nutnost s po leč n é lio řešení
k a oU a Ii Si a c e i r e g u Ia c e. Návrhy regulační i kanalisační měly by vždycky
ale8lpoň v hlavních rysech se prováděti zároveň. KanaHsace jest zásadní pod-
m!Ínkou, aby se území dalo osídliti. Na uspořádání uliční sítě má kanalisace vždy
podstatný vliv, u!lIlozňujíc odvodnění stavebních bloků a určujíc výhodné smě-ry
pro stoikové slhěrače. Také výškově poměry "osídlení mohou býti technicky,
správně a hospodárně stanoveny pouze spol~čným vypracováním plánft upra-
vovacího i kanalisacního. -

V předchozím jest nač1'tnuto krátce, jak město Žilina zíslmlo regulační
plán, jenž vypracován byl již v hlavních rysech dle zásad připravovaného no-
vého stavebního řádu. Regulační plán bude nyní podkladem při pro vád ě n í
k o m a Si a c e všech pozemku nezas,tavěných, jež zadána byla již místnímu civil-
nÍ!mu zeměměřiči Teprve řádn~rm provedením této komasace bude 7.abezpečeno
uskutečnění regulačního- plánu, alespoň pokud se týče hlavní komunikační sítě.
Fixování tra<;.y dálkové dopravy automobilové" v regulač,ním plánu umožnilo
městu žádati od s-tátní správy, aby traQa tato<byla pojata do programu prací,
jež mají se prováděti' ze silničního fondu. Projekt regulace řeky Rajč,anky, res-
pektuje 'též již regulační plánl rovněž tak bude t,omu i při železnič,níeh úpra~
vách, zejména při rekonstrukci tratě rájecké a při projektu budovy hlavního
nádraží.

Město může nyní systematicky budovati a rozšiřovati svoje sítě kanali-
sační i vodovodní. Má zabezpečena místa pro všechny potřebné veřejné bu-
dovy, jakož, i plochy nezastavitelné pro celou dalekou budoucnost.. Na po d-
kladě schváleného zas-tavovacího plánu možno sestavovati též
řádný investiční program do budoucnosti, COž jest nezbytnou složkou finanč-
ního hospodářstvi obce.

Résumé: Pro jet sUl' l'a m é n a g e m e n tet l' é x ten s i o n d e 1a v lil e d e
Žil in a. La commune de žilina (TchécoslovaqnÍJe)se dé(l.idaa établir nn plan pour l'amé-
nagement et l'extens,ioo de la ville paJr un concourB entre trois urbanlisteBM. Fuchs, M.
Peňáz et M. Zákrejs. Le j;urya concédé le premiJeIrprix au qJTojetodeM. J. Peň á z, géO'-
měltre en chef de La vilIe Brno. D'31presles ideés des tons les trois projets otll a établi
~nbRi~ d'éfinitif, lequel dOlt server premierement ft l'arondissement des terrains desti~;

Tabulky pro srážku maPAv měřítkáchj,1 : 1000 a 1: 2000·.;bA
Ing. Narcis Rna.ti uk.

(
dk". dl dl. dh) f; r.

Výpočet proveden podle vzorce: s oIo= 100 H +"L - LH (viz prof. J.

Petřík: "Nařízení z roku 1890u, str. 107), kde
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1. pro mapy starého rakouského katastru platí: L = 640 m a H~ 500 m,
2. pro nové budoucí mapy československého katastru je L = 625m a H= 500m

pro mapy v měřítku 1: 1000.
Pro mapy měřítka 1: 2000 platí u starších, podle předpisů rakouského katastru

zhotovených: L = 1280m a H = 1000m a pro budoucí československé nové mapy:
L=1250 m a H=1000 m.

Rozměry obdélníkového rámce listů katastrální mapy československého katastru
vzaty ~ vynesení min. fin. ze dne ~4. června ]929, č. j. 118.664/28-III/6 v č. 7
"Věstníku mipisterstva financí státu Ceskoslovenského" z r. 1929 uveřejněné.

Obě tabulky pro měřítko 1: 1000 udávají ihned hodnoty srážky mapy v pro-
centech pro dm, a obě tabulky pro mapy měřítka 1: 2000 tytéž hodnoty srážky
pro m. Hodnoty srážky pro jiné násobky dm nebo m lze získati jednoduchou
interpolací. .

Způsob používání tabulek (viz dvě přílohy) je obyčejný. Na př.:
1. Pro mapu zhotovenou podle rakouských katastrálních předpisů v měřítku

1 : 2000 budiž dáno: ď 1= - 3'45 m a ď h = - 1'84 m (smrštění). K stanovení srážky
použijeme tabulky II, i bude

-0'334
-0'111
-0'008

s oJí} - O,453IJ/o'
2. Pro mapu v měřítku 1: 2000 zhotovenou podle předpisů československého

pozemkového katastrl.l, budiž (teoreticky) ďl=+0'05m, ďh=+0'14m (roz-
tažení). Z tabulky Ha plyne:

+0'000
+0'010
+0'008

s °/0 = +O'OH~%.
3. Pro mapu v měřítku 1: 1000 v obdélníkovém rámci 64X 50 cm budiž

tJ 1= +0'18 m, O'h = -0'06 m; postup výpočtu je následovný: cJh
a) nejdříve se vypočte první člen v rovnici prof. J. Petříka p% = H' který

je v prvním s I o u p c i tab. I proti O; pro O'h = - 0'06 m je to:
p o/ct= - 0'012%,

b) pak druhý člen téže rovnice qOfo= ~ vypočítaný v první řádce tab. I
proti O; pro ď 1= +0·18 m jeto:

+0'016
+0'012

qOfo=+0'0280f0,
c) algebraický součet hodilOt p% + q% dá:

p%=-0'0120f0
q%=+0'028%
s%= + 0·016 %,

což znamená, že v mapě je víc roztažení.
Pochybnost o tom, zdali je možné roztažení, je odůvodněná jen pokud se

týče map velmi starých. U mapy katastrálního území Chomutov (v měř. t: 1000.
případ roztažení některé strany sekčního pravoúhelníka vyskytl se TI ě k o I i krá t e)

Velkolepý vědecký ústav francouzských misionářti.
Napsal P. Dr. L e j a y.

Vědecká činnost misionářá- jest jedním z nejšlastnějších lidskJích výsledkll jejich
ideálního díla. Mnozí z nich vyplní volný čas na svých apoštolských cestách sběratel-
stvím a pozorováním, při čemž obohacují musea ostatního světa, jiní oproti tomu věnují
se badáním čistě vědeckým.
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L'lllustration ukázala již, jak za dolm patnáctileté činnosti mohl P. Licent sestaviti
imposantní sbírky musea v 'l'ien-Tsin a jaké služby byly prokázány SYTii a Madagaskaru
observatořemi v Ksaře a v Tananarive.

P. Lejay, člen komise pro měření zeměpisných délek a času při mezinár. unii astro-
nomické, podává přehled o díle, které vykonali misionáři ve středu Číny.

O b s e r vat o ř Z i-Ka-vYe i. Roku 1873, třicet let po svém návratu do Číny, ujali
00 Jesuitlé opě1tvědeckého díla svých pIiedchůdců ze stol. XVI.-XVIl., jimiž byli Ricci,
Schall a Verbiest, tito představitelé mathematiky, jejichž jména zůstala v dějinách trvale
zapsána.

Nebyl to ale již Peking, ale malá vesnice Zi-Ka-Wei, šest kilometrů vzdálená od
Šanghaje, kam umístili ústředí své práce.

Uplynulo pade,s.átlet; ze Šanghaje stalo se jedno z Wavníchsvětových měst s pěti mi
liony obyvatel, pátý světový' přístav. světa, nejdůležitějšiobchodní stiedisko Číny; Zi-
Ka-Wei stala se jeho předměstím. Fra,ncouzšti misionáři založili tam četné výchovné
ústavy: obecné školy, střední školy a universitu, sirotčinec· a dílny, což shromáždilo ko-
lem observatoře asi 5000 pracovitých křesťanů.

Z tohoto kádru se malá vědecká stanice brzo rozvíjela. Zi·Ka-Wei stala se středem
největší soukromé meteorologické OIfga,nisace,majicí k di8'}lQsicicelou síťsmnic od Sibiře
až k Manile, od Indočíny až ke Guamu v MaJriannáchv Tichém oceánu; potom připojo-
valy se jednotlivé vědecké laboratoře a krok za krokem vytvořil se zde geofysikálni
ústav, n.ejdfdežitější v Asii. .

Z i-Ka·W e i, o b s e r vat o ř nám o ř n í. Díky mocné organisaci čínského celnictví,
které mělo stanice podél celého I?obřeží,díky i nezištnosti tel,egrafní společnosti, která
bezplatně dopravovala meteorologické zprávy, byla Zi-Ka-Wei brzo spojena telegraficky
asi s padesáti stálými stanicemi, ke kterým se připojily po zavedení bezdrátové telegra-
fie i lodě z největších vzdálenosti.

Kaidý den docházelo na 200 zpráv, které poskytovaly všechna potřebná data, aby
Jn()hlabýti dVlikrátdenně selltavena povětrnostní mapa, sledující obzvláště s veškerou
potřebnou bezpečností Btra%livéta.jfuny Čín8kéh{)moře.

Abychom se přesvědčili o důležitosti této služby, stačí podívati se jednou za bouř-
livého pOOa~ido Šanghaje. Desítky lodí nákladních a velkých poštovních mají opustiti při-
stav v několika hodinách; kapitáni, neklidni, přicházejí o radu; mapa vyvěšeruí na QUlLÍdle
Frll.nce jim Bapovídá.ještě dost; jde tudíž jeden mnich k semaforu a zfJ.stávátam, pokud
je nebeqleěi, aby osobně podával podrobnější pokyny. Vítr duje s veškerou prudkosti a.
rychle seotlij'íí; střed bouře se blíží. Na štěs:tí přicházejí nové četné zpráv)'; lodě, které
j$JUm širém moř~ j80Umla,rmoválnya ukl<i.dáse j.ím, liby po81aly zprálvy pokud možno
nejúplnější.

Pohnutá to chvilka pro mnicha.pověřeného hlídkou, cítícího tíhu zodpovědnosti za
celé loďstvo; v okamžiku, když vidí na své mapě, že tajfun se blíží k pobřeží - ueb
se ho dotýká" žádá velitele přístavu () tradicionelní dělový výstřel, o popl:Uínýto signál,
který svým mohutným, hrozným hlasem hláslÍ,do víru vět.rů, že nebezpečí je zde i na řece
a. že' žádná loď nesmí vyplouti.

Uvážíme-li, že Zi-KacWei _za dobu 50 let předpověděla. a sledovala více než 1000
mjflln-a.,mt\.~emetak přibližně odhadnouti, kolik asi lodí plujících do Indočíny podél ne-
hostinného pobřeží mohlo by se ocitnouti ve změti skalnatých ostrovů a neodvolatelně
ztroskotati.

Můžemeříci, že výstrahy dávané zprvu semafory a od patnácti let radioteleg-raficky
(poštou francouzské koncese) zachránily tisíce životů lidských a jest pravděpodobně této
okolnosti připsati, že cesty ze Šang'haje, kdysi tak proskribované, jsou nyní právě tak
jisté, jako všechny ostatní a že observatoř získala si pověsti, které se těší u všech lod-
nikfi celého světa.

.Velmi často dostalo se důkazfi sympatií misionářfim, jež pobádaly je pokračovati
v započatém díle, ať přicházely již od francouzského konsula, jímž vyznamenán byl P.
Froc, nebo od některé britické námol'ní revue - vždy vyjadřují se stejně: "Personál Zi-
Ka-Wei zasloužil si uznáni loďstva celého světa" ... "Svou nezištnou a neúmomou sna-
hou k zajištěni bezpeěnosti plavby Dálného východu dospěl personál Zi-Ka-Wei k vyso-~
kému stupni technické dokonalosti a dobyl si práva na vděčnost celého světa, která nikdy-
nemůže býti již zvětšena" ...

Zi-Ka-Wei, .observatoř meteorologická. Služba, předvídati povětrnost,
nabyla mimořádné dil.ležitosti, ale jak tomu u všech dobře organisovaných meteorologic-
kých ústavfi bývá, každodenní zpracování výsledků pozo~ovánípro obecnou potřebu za-
ujímá pouze malou část činnosti personálu a netvoří vlastně práci vědeckou.

Práci vědeckou konali ředitelé a jejich pomocníci a vydali řadu původních pojed-
nání, která byla v annálech observatoře nebo v technických časopisech francouzských a
cizich uveřejněna: o větrech pada"llých (spadajících), tajfunech, bouřích; a vllbec žádný'
zjev, který se objeví, neprojde neprostudován.

1930/157



Velký díl volného času, který běžná služba poskytne, věnuje se dalekým výpra-
v~m: jso.u !:O na př. vtzkumné cesty, které řídí .P. Cheyal!er, k pra~emlm Modré Reky,
behemmchz byly IUtvrzeny 54 mapy a astronomicky vysetřeny zeměpisné polohy více než
padesáti měst; cesty studijní, jakož i ony ce3ty, které byly vyžádány generálním guver-
nérem Indočíny, aby se určila místa budoucích vědeckých stanic kolonie pravidelné ná-
vštěvy majáků a pobřežních stanic k přezkoušení přístrojll. '

Během těchto cest se s blahovolnou spoluprací, ať již obchodních společností nebo
osamělých mision~rn konají pozorování, zakládají se celé stovky meteorologických stanic,
které potom pravidelně svá pozor·ování oznamují. I když tato, pozorování dojdou příliš
pozdě, než aby mohla býti zařazena pro předpovědní službu povětrnostní, přece zname-
nají velkou sbírku číselných údajů, které v milionech sebrány, udávají ve více než 200
místech přesný obraz klimatu Dálného Východu. Díla: P. Gau,thiera: "La Température
en Chine", P. Gherziho: "Les Trajectoires de 620 typhons" a díla, která napsal P. Froc,
jsou dnes, vedle 20.000pověttnostních map vydaných Zi-Ka-Wei - základní díla klimaf.o...
logie asijského východu.

S 1u ž b li, č a s o v á. K předpovídání počasí přidružila se také hned s počátku - ná-
mořnictvu věnovaná ,- služba časová; čas, určený astronomicky, pozorováním přechodu
hvězd místním poledníkem, byl zaznamenává'l znamenitými hodinovými přístroji. Denně
přístavním semaforem dávaný signál umožnil, aby si námořníci mohli své chronometry
seříditi.

Vynálezem radiotelegrafie zdokonalila se tato služba a dala vznik novým, přesněj-
IlJmmožnostem. Od r. 1914 přenáší hlavní stanice francouzské koncesse před meteorolo-
gickými zprávami serii časových signáhl, obdobných oněm z .pařížské Eiffelovky. Obser-
V'Moř je nyní vyzbrojena vysílačem, automaticky poháněným hodinovým přístrojem. Dva
,;hlídači času", velmi přesné to přístroje, jsou umístěny ve sklepě o stálé teplotě tlaku,
zajišťují dodržování přesného 'času a přesností 1/100 vteřiny den ze dne. Oasoměrná
služba počala svého času jako vědecká práce, až Zi-Ka-Wei byla zvolena mezinárodní
unií astronomickou tL'UnioÍl internationale astronomique) za jednu ze tří hlavních zá-
kladen zeměkoule' pro určování zeměpisných délek, základen, jejichž polohy měly býti
určeny s největší možnou přesností a ke kterým ost;ttnf observatoře svět8, měly' býti
připojeny. . ., . . ..
- . Observatoř Zi·Ka-Wei byla tedy vyzbrojena nejpřesnějšími astroJ:lOmickýmipří-
stroji; nejsilnějším příjimačem bezdrátové telegrafie, který umožnil phls oscilograf pří-
lrio:u'registraci časov)'ch signálll evropských, které bylo dosud možno pouze odposlou-
(lhávati na shtchátka. V hjnu a v listopadu 1926 byly pozorovány prúchody více než
0000 hvězd, bylo porovnáno ,více než 150 hodin s hodinami observatbře a z těchto]lozo.
i'ování a za použití časový'ch signálů téměř všech čelných vysílacích stanic světa., byla
určena poloha observatoře Zi-Ka-Wei s největší přesností až na 3-4 metry.
, TíItlstala se časová fllužba jednou z nejlepších, poněvadž jest zde snaha pracovati
5' nemenŠÍ přesností než lltoovteřiny. " .' .

I Současně byla také ,podniknuta riízná dodatečná pozorování, ať již pro poznání
příčin chybného pozorování, neho proto, aby dosavadní metody byly ještě více zdoko-
naleny. Tak byl vyzkoumá,n PODtup, který dovolil odstranění elektrických dotykfi; zpll-
sobovaných obyčejně kyvadlem pH každémv.ýkyvua které byly příčinou menších po.
ruch. Toho času JDOUve Dtavbě hodinové stroje, které pllsobí přímo na dálku na vysí.
lače časového signálu a dosáhnou 'pravděpo:lobně přesnosti 1110000 vteřiny.

Z i . K a -W e"i. o b s e r v III t o ř a str o n om i c k á. Otcové nečekali na to poslední
zd.okonalení služby časové, aby se mohli věnovati astronomickým pozorováním. Roku
·"1900byla utvořena specielní sekce pro fotog-rafování hvězd a na vrcholku kopce ZoSé
(25 km od Šanghaje) byla pOstavena kopule. Hvězdárna byla opatřena pozoruhodným
equatoriálem s dvojitým dalekohledem o 7m ohniskové vzdálenosti a o 40cm průměru ob-
jektivu, z nichž jeden je určen pro pozoroviní a druhý pro fotografováni.

Další přístroje v menších rozměrech byly instalovány později a rovněž tak dobře
vyzbrojená dílna, jako nepostradatelný doplněk observatoře, postavené v isolované po-
loze ve středu rýžových polí.

Jakožto hlavní práce v ZoSé provedené dlužno uvésti 12.000 fotografií slunce pr~
studium slunečních skvrn, a téměř 7000 kre~eb pro-tuberancí, určení polohy více nez
14.000 hvězd, studie o 1200 dvojhvězdL o shluku hvězd, určení porueh zpllsobených Jupi.
terem u více než 100 malých planet. K tomu nutno připočísti práce, které byly vyko-
nány z jiného zájmu a které jsou stejně reálného významu, jako Atla>;měRíce o 15 ma-
pách v rozměru 24X 30cm s čínským textem, katalog hvězd sestavený dle starých
čínských pramenů, jakož i dílo (čínsky psané) o slunečních skvrnách. .

Zi-Ka-Wei, observatoř geofysikální. Roku 1877 bylo započato s mag·
netickým pozoro-váním, kter(~ nebylo dosud přerušeno až na několik dnů, potřebných
k přes,těhováni strojll ze Zi-Ka-Wei do Loh-Ka-Pang, když totiž zavedení elektrické tram-
vaje v šanghaji ukázalo toho nutnost přestěhovati registrační přístro.ie od města na
vzdálenost 40km.
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Najdou se tudíž v zápisech Zi-Ka-Wei a Loh-Ka-Pang, kromě zvláštních studii P.
. Moidry o poruchách, všechna data. O variacích zemskéh-:>magnetismu za dobu více než
50 let, sbírka tím důležitější. ježto Asie nemá dosud téměř žádných podobn$-ch institucí.
A tak se stalo, že když r. 19"22 čínská vláda v dohodě s japonskými učenci nařídila,
. aby celni úřady ory:anisovaly magnetickou expedici podél pobřeží, že byla vyžádána
spolupráce observatore, která zapůjčila personál i přístroje - a bylo to v Loh-Ka-Pang,
kde byla provedena p07.orování.

Seismologie při1ila později na řadu, byla však opatřena nejeitlivějšími přístroji:
horízontáním kyvadlem o váze 1200 kg, vertikálním seismografem Galitzinovým s foto-
grafiekou registrací. K těmto nejhlavnějším přístrojům byla přidružena celá řada seis-
mografů menší citlivosti pro studium blízkých zemětřesení, která jsou, jak známo,
velmi častá. Takto vyzbrojena umístila se Zi-Ka-Wei mezi nejlepl!ími seismologickými
stanicemi tím, že pravidelně uveřejňovala svá pozorování a ze zasílala telegraficky. své
nejdůležitější údaje mezinárodní Unii. .. ,

"Notes de seismologie" obsahují mimoto velký počet původních !ltlldií o působení
mikroscismi!. způsobených tajfuny, malá zemětřesení zvláštních forem. Dále obsahují
stůdie ~ za působení Loh-Ka-Pang -- o vlivu zemětřesení na mag-neUckézápisy; ko-
nečně -jsou tam všechny dokumenty, týkající se všech zátop, které se za posledních
10 le~ Severní Číně vyskytly a z níchž si mnohé vyžádaly více než 100.000 oběti.

Až dosud. mimo některá starší pozorování o bouřích, nebyla atmosférická elektřina
předmětem zvláštního studia, ale badání, počati. r. 1924 geofysikálním ústavem v Paříži
(l'Institut de physique du Globe de Paris) o rozšiřování elektrických perturbací elektric-
kého pole na velké vzd<ilenosti"mohla vésti k utvo,ření nové sekce pro ten případ, že
tomu prostředky dovolí. V tomto odvětví bylo třeba zdi!.razniti studium radiogoniometrie
YZdálenych stanic bezdrátOvé telegrafie a studie, které ukázaly nemožnost předpovědí
blížících se tajfuni!. odposloueháváním poruch bezdrátové telegrafie, jak se to obyčejně
dělá.' při obvyklých cyklonických depressích, které jsou doprovázeny elektrickými .výboji.

. . Z á vě r. ď. •

...... ' Aby Se dalo vykonané dílo podrobněji odhadnouti, je nutno ymysliti se do po·
riu;írťt.za nichž se .muselo. žíti: nejkrajnější ~krovnost materielních prostředkil., těžké,
ča!ltokráte . okolnosti, které bylo nutno hrdinně prodělati, materiální, morální, intellek-
t{!elníisolace, v:: nichž se muselo pracovati. Ovšem často přišlo povzbuzení vážné práci
P1:ilJwpnickéamysli-li ještě dnes na zdokonalení a na vývoj, děje seto proto, že se cítí
býti sevllech stran po(}porováni. Čína,vyznamenávají(l "Zlatým klasem" každého ze tři
ředitelů Zi-Ka-Wei, Zo-Sé,Loh-Ka-Pang, potvrdila. tím (stalo. se tak, před několika lety)
srqečné .vztahy, které nepřestaly mezi observatoří v Pekingu a Tsing-Tao, zatím co ob·
<{hodníkomora v Šanghaji vymqhla svou blahovolnou intervenCí velké roční podpory od
lodních společnosti... . .. .
, Z toho, co bylo řečeno, lze poznati nezištnost telegrafní společnosti. podporu fran-
co;UzsM.koncesse, která na svůj náklad sig-nalisuje.s~IJla,forya stanici bezdrátové telegra-
Iie v Kou-Ka-Za, služba tO, kterou by personál ()QservllItořena. se vzíti nemohl. Je ne~
možl).o.zapomllnout.í, co ZicKa-Weí.dluží Akádemíi věd v Paříží, která ji vyznamenává
několika cenami a pomáhá ji četnými s~bvencemi - a čírii je povinna Ilámořníkům
všech národností. kteří jsou tak věrnýmispolunracovníky na společném díle.

Seznam přátel Zi-Ka-Weí, ať officielních neho soukromých Číňanů, Francouzi!..a
cizinců, byl by nekonečný; nepodaří-li se jim krýti výlohy, jejich účast je přes to ne-
méně dil.leiitá a jejích sympatie k personálu observatoře jest nejlepším důkazem výsled-
kfJ. a nejvážnějším důkazem odměny.

Nutno doufati, že v budoucnosti, při docílených výsledcích se vzrůstajícími sympa-
tiemi, vzrostou i pomocné zdroje, které dovolí, aby Zi-Ka-Wei se nejenom udržela, ale
aby dokončila vše projektované, jak v nynějších oborech své působnosti, tak i v no-
vých odd,ěleních, které se ukazují nutnými sMlým pokrokem moderní fysíky.

Z L'lUustration č. 4490 přelož.il Ing. Gustav Vej.~ický.

Literární zprávy.
Recense.

Bulletin géodésique. Čís. 19, rok 1928.
I. Čá s t věd e c k á. Dr. K. W e i g I Ipodá.váv Mánku: "Nouvelle méthode de com-

pensation des chaines fermées" novou metodu vyrovnáva,cí pro uzav'řené řetězce trigono-
metrieká, kde r()IVnicepolygonové vyjadřuje z polyg'OIIlJUrovinného. nahrazujíeího příslluRný
p'OlygOIllna elipsoidu. K vypočtu náhradného polygonu rovinného rozděluje vnitřek ome-
zeI!Ý~zavřer:!ým.řetězcem na menší nebo větší množlsltvítrojúhelníků, jež poskytují SIllad-
něJší rešení problému.

Dále otištěny jW'llvÝflledkymezioá.rodníankety o drátech a pásmech inV'aro,vých,po.
kud Dnii geodetické byly předloženy. Odpovědi j,&OUuveřejuěny od Polska a Jugoslavie.
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Jak v Polt>ku, tak v Jugo&lavii pozoroválIlo n dráJtu prodloužení úměrné času uplynuytiího
od etallonolVání.

II. B i b I i o g-r a f i e. Podány obsahy spisů Ing. G:in(} C a s B i n is e, OaleoU nnme·
rici, grafici ,81 meccMlici. Pisa 1928, 672 str., 171 obrazů (monogramy, inte,rpolac.e, plřibližné
řešení rOlV1níc,gtrafiekn integ'raee, počet vektoriální. metoda nejmenších čtverců) a Hans S.
Jel str u p a, Dét,erminations a,stro'llomiques pour le Service g6ographiquo dl' Nm.'vége.
Osllo 1928. (Měřc[liÍ zeměpisné Hířky, délky a azimutu na stanici T. S. F. dl' Ankel'shamm.)

III. K if (}n i k a. Me,ziná,rodní badatelská rada měla IV. ObeCllé shromáždění v Hruselu
dne 13. č~lfveI.\.Ce 1928. Dánsko sloučilo si!užbu geodetickou a topografickou se seismologic-
kou v jeden ústav geodetický.- Spojené státy severoamericl;é podávají řád pro službu
tOlpografickou ve své zemi. - Ha-Ho a Japonsko oznamuje sloiženi komit.étu geodetiekého a
goofysikálního.

Čís. 20, rok 1928.
V části vědecké zabývá se William BOwie otázkou, jak metoda iSOIStatická určuje

spolehILivě tva,r tělesa ZP.ffiského, v odstavci "Mez,i,oo,rodni kron~ka'" g'pnerál G Perder po-
dává zprá,vu o třetim mezinárOldním shromážděm me2lÍiI1áI1odllllÍUnie astronomické v Ley-
denu 11'. 1928. jakož i o mpzinárodním kongresu p,ro geografii v Lond}rněa Cambridge roku
1928. Mimo Ito infoifmuje o ,otázkách rázu administrativmho a techniCiké~o (zvláště o kon-
venciOlIlJelních Zllliačkách), které projednávaJa komise pro s,větovou mapu vp schů:úch, kona-
ných r. 1928 v Londýně.

Na mOOltlCje podána, zlpdva o nové organisaci zeměpÍisné, služby ve Finsku (Maan-
mittaushMIHus). Je Tozdělena na pět sekcí, z nJichIŽprrvní dvě se vztahují k otázkám služ-
by lmm.strálm, další tři sekce JMU pro g-oode"u (mimo sítě I. řádl1l, topografii a ka,rto·
grafU. F.

P. W e l' k m e i s t e r: Topographie. Leitfaden fUr drts totpographische Aufnphmoo.
Be,rlin. Spring1ell', 1930. Stran 164.

V úV10dězmiňuje se autor o tom, žo zeměměřičtí inžooýři málo ses,tarali o topogra-
m, leč nyní, kdy Ge zavádí základni mapa topoglrafická IV měiřítku 1 : 5000. budou nueenito-
pog'I'lafidse zabývati intensiV'Ilěji. Kniha je ~vláště určooa [l'fo zeměměřiče, leč je pomýšle-
no té~ 00 užití její geografy, kanlJografy a vojáky. 'Autor neip'ředpokládá nic z geodesie za
zoomé a ovšem tím Je zeměměřič zklamán, poněvadž polminou knihy obírá se spis Ulámý-
mi věcmiplfO zeměměřiče. Popisuje topogra.ficiké stroj18l, zaČiÍnaje Ubelou a d:alekohledem~
pokračuje dáJkomi5ry a jich upotřebení, měření hiorizlOllltálních a ver.tikálních úhllÍ, proMrá
st~ a. jeho zařízeni a užití, krátee se zmiňuje o fotogrametrii, pak probírá přílStrryje pro

. předběžn;i. mělření délek a úhlů, baJrometry rtuťové a rLnoroidy. Nato IpřilU'oěuje k meto-
dám pro topogmafieká měření, k jjchzákliarl~.m a ku provádění prací.

N.á:sJJeduj.e zajímavá stať o vzndku neoolpůJvodu terénních forem, napsaná, Dr. Ing.
M li II e qo e m, . ředitelem měř. úřadu v Da,rmstadtu.· Spis končí smU o rozmnOiWvání map
různými meOOd.ami reprodukčními. Ce'lkem mOžno říei, že je spÍJS pěkným přehledem všeho
~oho, co se obecně jménem topografie shrnuje. --k.

R. B os s ha r d t: Optiscbe Distanzmeasung und Polarkoordinatenmetkode, vyšlo u fy.
K. Wittwer, Stuttgart, 1930; stran 170. 102 obr. Cooa 6 M. .

V době velkého zájmu o optické měření vzd!áleností. zájmu o nové hospodárné,
rychlé a p'ři tom přesnoP měřické metooy, objevuje SI6 uvedená kniha, přinálšejíc zrovna "in-
strukci" pro optické měření délek a, metodu polárních S'oumdnic s pOUžÍtiÍm Bosshardt-
Zeissova redukčního tacheometru. AUtOIf, švýcalrský pozemnioU;:nážní (civilní) zeměměřič, záro-
veň spolukon""tll'uktér jmenovaného stroje, shrnuje v knizlel zkUíŠenootJ, r-íElkané při použití po-
lámí metody ve 8výcařích. .

V pi'PdimilUlvě své knihy zabývá se organiSlaCÍ mě,ření o. mě.řické služby ve Švý'carsklI,
veskrze mod,ern~,pružné a hospodálrné. Státní úředníci !vykonávají 'pour-e (1,o2lor nad měř.
pra.cemi, rote'ré jsou zadávány civilním technikům (Grundbuchg-eometrom). Dáilie se' zabývá
historickým vývojem optickeho měření s použitím vodorovné latě.

Uvádí všechny moderní st.rOlje" sllQiužící těmto účellům. známých firem, jako Kem,
B<reithaupt, W,1Ld, Zeiss a pod. Zabý'vá se jejich podrobným popisem l]~ 40 stranách s hoj-
nými obrá!zky. Zbytek knihy je vělnován stroji BOSJsha,rdt-Zefussovu a .poiliární metodi:'.

Velká lmpitol'a, je věnOiVána pramemlm chyib, Meré vznIkají volliŽíváním dYojobrazo~
vých trachelO1I1etru, zejména chyb strojových, laťových, osohnícha, ovzduší.

Plřesnost opitického měření je dokládána něko~ika tabulkami a diagramy. Uvádím na
př.: Ze 14 měřených délek pásmem a opticky je 'střední chyba na 100 m.: ± 2'04 cm. v prvém
a ± 0'85 cm. v druhém ;případě, tedy přesnost jistě dosta.čující.

V druUíím je obsažena celá instrukce pro použití poláJrní metody při novém měřeni.
DáJvá náV10d k založení polygonální sítě, měření délek a úhlů a záro'veň zaměření hr3JItič-
nich a, demilních bonů. Uvádí, jrLk nutno vésti zálpiS[lík a náčrtek, co m'eba měřiti pro kon-
tro~u ~ zjištění výškových pomětrů.

Zoibraze[li (vyhotovení katastráJJních rpozpmnokmJižních (plánů) je věnována zvláštní
péOe a v >knize j,sou popsány a vyobrazeny přLstroje používané k z,ohrazení od rií7:I1ých
firem, jako Kem, Wild, Zdss a pod. Jsou to zdokona,lené transportéry.

1930/160



DOIplňováJní ma.p z JlIQiVéhoměření PQvstalých děje se též přesnýmí dáltkoměry;
v lmize nacházíme v obJ'ázku příklad zaměřelní rnovostavby.

Zajlím3JV'éje srOlvruilll metody polygonome,trické s ,délkami měI·enými. pá.smem s me-
todou opticky měř. délek, Autor uvádí mnohopříkladů srG'vTháníobou metod. 1);vádímna pL: .
P,n plGlliygolJ1isaéJiv rtJe~énuo sklonu 20% trvá zjištěni délky asi 100 rn polygonálni strany
113M, pm dvoJím měIiení, 57 minut. Opticky je BtflMla změřena za 4'7 minuty. Zlskává sa
tudtž 52'3 minuty. Je zřejmo, jakou ohflomnou úspo'ru čMm získáme. Náklad na. jeden poly-
gonáil.lníbod se zmenší za uvedenÝ'ch poměrů (JI 46%. .

HospodárniOlSltoptick1é metody je dokazována v knize velkým počtem tabulek. Úspora
polygon~s~oečiní Ipodle svahovitosti terénu 24-40%. čím je terén 5važi.tě1jší. tím je větší.
úspora. P{)iUžije-li se optické metody i k zam ěření detlai!lů polámí metodou s opt,ic'kým mě·
řeIliÍllnvzdálenOf:,tí je dovoleno mei'iU ve švýcarsku pouze venkovské cbce. V měotech a tam,
kde je půda obzvlá;tě dra.iJá, nutno, použíti metody polygonometrické *). (Viz st,r.10.) POIUiŽi-
je-li se optické metody i li: zaměření detailú, činí náklad na polní práce proti metodě pří-
mého měření délek Ipasmem nebo láti až o r.U% méně.

Kniha lliCudává, jakých úSlpor možno docíliti ,pli zobralzovánÍ. Dovídám 00 jen, že pří-
1'ltrojí (transportéry) pope.anými v knize možno vynésti asi 500 bod1'l detailů za 1 den s do-
stačující přesn ootí.

Ke sp~su joou připojeny růz!IlJé redukční t~bu1ky I~O dělemí 400 c a 360 0, jIJ.kož
i příklad zalo~ení polygon~lní sítě a yedcní polního náČrtku.

Spis Y'řele doporučujeme všem čs. zeměměřičům. Ing. Vrba.
PflOf. Dr. Ing. A. F a s c h í Il g: Neue' geschlossene Formel der llormalen Schwere in

MeereshOke. MitteJilung-en des kg!. ungadschen kartographischen InstftutRs. Budapest, 1930.
Autor, ooíraJ{\ ~e ve své studii zllámoul'OlY'llicí IPl'O nOlrmální tíži, přichází k názoru,

že pomiílr změny tíže a změny křivo'sti zemského 110ta,č,níhoelipso,idu pro l~bovolné místo
poVll'chu zemského je veličina kOml1;t:mtni.

Vychází od rovnice Helmertovy, od.vozené r. 1901 pro rozdíl tíže A I mezi zeměpis-
nou šířkou 'I' a ravlJíkem

AI = '('1'-'(0 = '(o (cľsin2'1'-c2'sin~'I')
Rsrovnává ji s r(}vnicí, platnou pro rozdíl křivostí AE plochy zem~kého rotačního elipsoi-
du v šířkách 'I' a fo =0°,'

AE=-Eo (cI8in2'1'-C2si!l~'I'), kdež '(o, Eo• CI"

c'2, Ct, C2 jsou kODStanty. Za'Pi'edpoikladu, že by platHa úměra, c't: Ci =é'2 : C2, jest ~1=k.
kdež k je komltanta a rovnice pro normální tíži by měla tVlU'<lI= ~,AEneb '('I'= 10 + kAE:
Koostantu určuje hodnotou k = -75.500, pOUlŽivk výpočtuhoolliot Eo, Ci, C2 pro referen~-
ní elipsoid přijAtý r. 1924 v Madridě, veličinyjoac'j. zravádíjakož,to pr{rměmé' hodnoty kon-
stant vyskytujících se ve známých čtyřech vzorcích pl'O nOJrmální tíži (Helmertovy z r. 1901
a 1915, Bowiehoz 1', 1917 a SomigliMla z r. 1929), kdežto C'2 vypočítává z př09pokládn,né
úměTinostli C't: Ct 7'= é'2 : C2.

V další části své studie pozměIíuje vzh ledem k předcházejícímu výp·očtu looeficieht
Cl~ra,nto'YY y·ovnice pro zploš,tění. Fiala.

R. H u gel' s ho ff: Photogrammetrie nnd Luftbildwesen. Vyšlo ve sbírce "Hand-
buch der wissenschaftlichen und angewandten Photographie" jako svazek VI. Vydal J.
Springer, Vídeň 1930. Stran textu 242 se 271 obrazy a věcným seznamem. Cena 31'8
marek.

V posledních letech byla živě pociťována. potřeba, vydati dílo, které by inter.
esentu podá'valo soubornou infomnaci O' všeoibecných vymoženostech snímkoměření, jež
v poválečné době octlo se v prudkém vývoji. Odborná literatura byla sic bohatá, ale
rozptylená v jednotlivých článcích různých časopisů; ba i v posledních letech vyšlé
knihy nedávaly chtivému čtenáři dostatečný obraz o celkovém stavu vědy fotogra·
metrické.

Nedávno referoval Z. V. o knize Sarnetzkyho "G I' U n d z ii g e der L uf t- u n d
E I' d b il dme s s u n g" a Ollívierově "T o p o g I' a p h i e s a n s top o g I' a p h e s". Ale
teprve letošní rok přináší bohatou žeň fotogrametrů, a to obsáhlými třemi díly němec·
kými.: Hugershoffovým "P,h o t o g I' a mm e t I' i e u n d L uf t b i I d w e sen", Gastovým
"P h o t o g I' a m m e t l' í e" a Gruberovým "F e I' i e n k u r s i n P h o t o g I' a m m e t I' i e".
I Poláci spisem Wilczkiewiczovým "Z a s a d y z d j l} é fo t o g I' a m e t I' i c z n y c h" při-
spěli r. 1930 pěknou prací odborným kruhům. Snad brzo i čs. věda bude obohacena
chybícím dílem, jehož je tolik zapotřebí posluchačům zeměměřického inženýrství. Jeden
z cizojazyčných pramenů, ve kterém najdou soustavné poučení a zmínku skoro o kaž-
dém detailu snímkoměřické činnosti, bude jinů jistě vyhledáván: je to shora citovaný
spis Hugershoffův.

*) Pozn. redakce: DLelinformaci nabytých při letošním sjezdu Mezinár. federace země-
měříčské usilují kolegové švýcarští, by ,dosIJ,van,níIpředpisy o užití poláT. metody byly revi-
dovány a metoda povolell'a i při měření obvodů hospodMl'lky cennějších, ba i městs'kých.
Srovnej též text odst. e) IlIa str. 118 Z. V. 1\)30 v referát.ě "Sjezd M. F. Z. v Curychu".
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Autor nedržel se obvyklého dělení fotogrametrie na pozemní a leteckou. Materiál
zpracovává v 9 kapitolách. Načrtnuv historický vývoj, přechází k přednostem a upotře-
bítelnosti snímkoměření v určítých oborech měřické praxe a. věnuje III. kapitolu pláno-
vému zobrazení předmětů, zachycených je dní m fotogramem, a to: 1. předmětů plo-
chých, pomocí perspektívních vztahů a fotorestituce, 2. předmětů tvárlivých, užitím svě-
telných rovin dle Dr. Zaara, a dále 3. urěení stanoviska geografickýmí souřadnicemi na
podkladě fotografie hvězdné oblohy.

Kapitola IV. obírá se konstrukcí plánů objektu tvárlivého ze d vou měřických
snímků dle průsekové metody a steresfotogrametrie, při používání postupů ryze grafic-
kých neb jednoduchých aparátů (komparátoru, stereokomparátoru a snímkoměrného teo-
dolitu), které dovolují sestrojení plánu bod z a bod e m. Další celá kapitola - a u t 0-
g l' a m e t l' i e - obsahuje popis strojů, které automaticky kresli s o u v i s 1e vrstev-
nice i situaci. Jsou tu uvedeny jako s pec i á 1n í přístroje: stereotopometr P l' é d hu-
meauův, autograf Orlův a Wildův, načrtnut princip metody Brock-Weymou-
t h o v y a dvojitého promítání, užitého aparaturou Ga s sel' o vou, N i str i h o a F e r·
ber a; popsán je zde aerosimplex H u gel' s ho f f ů v a restitutor S an t o n i ho. Vy-
světlen jest autokartograf a aerokartograf H u gel' s h o ff ů v, sterec:>planigraf B a u-
e r s f e I d ů v, kteréžto poslední řadí autor ku přístrojům, řešícím ob e c n ě rekon-
strukci předmětů na podkladě snímkových dvojic, vzatých při 1 i b o vol n é poloze foto-
desek v prostoru. .

, šestá kapitola obírá se měřickými fotokomorami. Úvod k ní tvoří rozbor jednotli-
vých součástek, jakp objektivů, uzávěrů, ploten i filmů, emulsí, kaset a pod. Popsány ně-
které hojněji užívané typy měřických fotokomor Pf() snímání pozemnJ; 1. fo t o g r a~
m e t r y (komory se svislou deskou) typu: Heyde, Zeiss, Goertz,Eichberg aj.; 2. fo t 0-
f; eo dol i ty (se sklonitelnou fotodeskou) typft: Kop'pe, Bteithaupt,Hug€ll'shoff, Wild
a. j.; 3. st e r e om e t r i c k é d voj k omor y (dle Pantoflíčka, ZeisseaHugershoffa);
4.1 e tec k é fo t o k o mor y pro snímání ruční, pro snímky řadové a automatické ří-
zení atd. Ke konci kapitoly je vylíčeno stanovení konstant fotokomor.

U r č e n í e 1e m e nt ůp r o vn ě j š í o ri e n t a c i fotogramů - specielně důle-
~itý problém fotogrametrie letecké - podá.vásamostatná kapitola. Je tu přehledně na,.
značena cesta k ziskání orientace snímků j e dno tli v Ý c h (v území plochém) a obecný
způsob (protínání zpět v prostoru) přibližováním za použití dat snímkoměrného teodolitu,
g-rafickými i početními metodami. Popsán je postup k získání orientace d voj i c sním-
kóvých buď početně, či o'ptickomechanicky, a dále pak nastíněny principy aerotriangu~
lace (orientace s k u p in snírnkových). '.' .,,' .... . .

.V y š e tře n í c h y b při měření fotogrameti-ickém je stručnou 'Jeťirií obsaž~n9
v IX. ..kapitole; autór uvádí v ní též jednotlivé, z .literatury a úředních míst známé, vý-.
sledkyprak t i c k é h o ,prozkoumání přesnosti plánů, zhotovených j~k ppstupem bod
od bodu, tak i automatickou konstrukcí autograly.' Postrádáme tu však, vůpec údaje
o přesnosti ROl'lssilheovýchprací, docílených li Vignemontu v měří,tkách velkých. (1 :2000
resp. 1: HlOO). Pro dáta z aerotriangulace odvozená cituje autor tyto chyby: m", - + 1'3 m
my~ ± 1'5m, m. = + 0'4m (měřítko užité 1: 5000).

Spis je uzavřen úvahou o podmínkách leteckého snímání (,,1 e tec kát e c h-
ni k a"). t. j. o zařízení letadel pro snímkoměřické účely, o propočtech nutných před
prováděním vzletu, o způsobu létáni a pomůckách, jimiž určuje se daný směr a rychlost
letu, střídání ploten a pod. Rozsahem této ka,pitoly, čítající na 25 stran, naznačuje autor
asi' míru, v jaké letec je účasten na vytvoření plánu a mapy a tudíž i jak fotograme-
trie, hlavně letecká. je v převaze odvislou od odborníka v odvětví vyměřovacím.

Hugershoffovo jméno v oboru fotogrametrie je světové a mnohaletá jeho, jak teo-
retická, tak práktická a konstruktérská činnost - a k tomu učitelské povolání - pre-
destinovaly jej ke soubornému zpracování celé látky. Obráží-li se leckde v knize jeho
přísný posudek o práci jiných fotogrametrů. případně polemieké zaostření, plyne to právě
z .toho, že autor spiat jest životním svým dílem s fotogrametrií co nejúžeji. Kniha sotva
vyšla, vzbudila odezvu. Nutno však uznati, že autor, zvládaje do detailu celý obor sním-
koměřický, vložil do knihy skoro vše, čím současné vědění a praxe fotogrametrická jsou
charaktllrisovány. Stručnost některých statí byla jistě omezena stanoveným rozsahem
knihy, ale každý, kdo by detailněji určitou otázkou se chtěl obírati, najde ve spisu uve-
denu literaturu příslušnou a tím mu usnadněno hledání hližší informace.

Kniha je vypravena milně: výrazný tisk na lesklém papíře. dokonalé obrazy ---,až
na některé málo zřetelné reprodukce kombinovaných přístrojů. Na konec připojen 'Věcný
seznam. Vnitřní hodnota knihy činí ji ne,zbyt'lou pro bibliotéku moderního zeměměřiče a
pro ostatní ínžený.ry, budujíci na měřických úkonech. Rftžíčka.

Nové knihy.
Dr. ]i'rant. F i a I a: Geodetické počtářství II. běhu. Litograůov.ané přednášky. Praha

1930. Nákladem Ús·třed.. komise pro vydáváru přednášek na čes. vys. učení techn. v Praze
a Spolku V<J.sluchačúzeměměřičského inženýrství. Cena 60'50 Kč,
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. ~. Bal ten s ber ge r: Die GrundbuchsvermessunJ( der Sdtweiz. Vydiá.nO'justroním
a poLitIckým de1partementem k melz.ínáa-.zeměměř:ckému 'sjezdu. Be<rn 1930. Sbr3ill 61.

Berichte der 8Chweizerischen Vertreter in den Kommissionen des IV. intemationalen
Kongresses fiir Geometer in Zliricb. Stran 99.

Dr. H. L (j S c hne r: Einfiihrung in die Erdbildmessung: T h e o ret i'S c lbe P TI o-
to g r a m m e t r i e. l8tJran 213 se 121 o<oraz,yv text,u a 2 taJb.uilik!3mli.Vydal F,r. Deuticke,
LitpSlk:oa Videň, 1930. Oena bro~. ř. m. 10'-, vázaná ř. m. 12'40. .

D. L '<'lim pad a I' i O's: La géodéSie chez les anciens grecs. VYJda1R. K:iepert, Ohar-
lotteniburg. Ce<naiř. m. 2'80.

H. R o u,g s i I h e: Emploi de la photographie aérienne aux lévés tOpOgraphiques
a grande échel1e. Vydala Líb!rairíe de 1'00J00igI1ement techtnique, 3 rue Thém:al'd, Pa,ris 1930.
Stran 475. Oena 200 fr.

WaIlter F. R, e y n O'I d s: First - ordertriangulation in Southeast Alaska. Spec. PlI-
blJiJkatiCInNo 164. TJ S. Dep. of Oommerce. Oorul'ltand Geodetic SUl'vey.Was1ůIJIgton Hl30.

N li; t i o na 1 R e s e are h 00 u n c i 1: Transactions of the American Geophysical
UniOn. telllth annuall meeting-, Apnl 25 and 26, 1929, eleventh a,nnua1 meeting, May 1 md 2,
1930. Wal'lhington. DC. Washington, June 1930. . .

W e I' k m e i s tel' P.: Topographie. Leitfaden fitr d3.s topog'raphi:sche Aufnehmen. Ber-
lin. Springer. 1930.

K on e n: Geometrische Optik Berlin, Springer.·
M u i s c hne k n.: Uber die Genauigkeit nnd WirtschaftIichkeit der Aerophoto..

graphie.
Odborná pojednilnl v časopisech.

Technický obzor. Č. 21. Ing. Tom 'z a: III. ik:ong1res merzinárodní fotogr..tmetrické
spolllično'S'ti v OuryClhu ve dne0h 5.-10. ~áří 1930. -c __

Věstník IDŽ. komory. Č. 20. Ing. :K r e j 'z a: IV. Me:ziná,rodní sje,zd geomJeltril.
v Ourychu., -'C'-'

Zprávy veřejné služby technické. Č. 20. Provádí nařízooí nového' katastráhúho
záJkona (pokra,č. - v č. 21. /konec). Ing.J. Svob b d a: Čs. zlálk~adm metr a kJiogram.
'prof. D~·. A. Se TI). e rád: IV. valné shromáiděná mezÍJn.ásrodni. Un.re geooeticiKo.geofysi-
kální ve StocíkJholtme. Č. 21. výnos min. fin. ,ze diDJe15. říjil1~:1930, čj. 1865. o zahájení
činnosti Ú'Stcr'edlniJhJoa,rchdvu po~emlmvéh(} katas1JrU.Č. 22. Práce Jl(I'lemkového katastru
I'ol~U 1930. Prof. Dr. lrug.. Č e r n ý: NěkoHk nálezfI N. S. S. ve věooch yodoprávn!Ích.

. . . -c-
Stavební rádce (a ,zpravodajstavtby a ,p1mlce).Č. 133 ta. 136. Srb: HY'poteční zá-

pil.jčlkiv QbesiI1iclh hOlspodá,řskÝ1clhq;álolŽen.. . --e-
Voje~sko-technicM zprávy. Čí~. 10. Mj, K. Ma h r: Telemetrie a střelba s vyrokými

rozprasky u dělostře1ectv8. '. . ' ..
Geodezist, čís. 8,-9. I z a k o v: Váha úhlŮ! v zákla.dních "Lt;ích. J 11 I' k jev i Č: NCJ!Vý

OOIIltiračníapa.rá,t. V i t o z e II c a N e čaj e v: Užítí elektrických [amp při triangullli('i r. řádu.
Sopotsk,o: NOlvý o~,tický systém Breithauptllv. Larionov: Pře~1OI81IlékOVlOlVésignály
a elektricklé lampy. užívané při triangulaci v Norvéžsku. P r ev o: Pravděpodobné příčiny
nevysv:ětlitertných systematických chyb při přel'lné nivelac:i. - Střední hody plitriangulaci
II. řádu. L ebed e v: Šablon~ k vynášení zrněn. - ZaměřeriíSiÍituace ruských měst a ni-
v·eilace.

Prze~l~d mierniczy. čís. \). Čis:}(\ referuje o letošnich mczin. sjezdech ZI8IIl1ěměřičkém
a ~otogrametrick!ém v Curychu a otiskuje referá,ty p!o~ské na sjerzrlech přednešené. W a 1'-
c h a I o w s k i: lIJ. mezinár. kongres fotogrametrlcký. P i a t k i e w i c z: F,otof,"ramet.rie. -
IV. mezÍlIl. kongres zeIJlěměřič~ký v Ol~rychu. K a s i ň s k i: .Agrá.rní reforma v Poll'!ku od
1918-1929. K I u z n i lJ. k: Technika polské agrární reformy. los t: Ge,oď3tické práce vyko-
narné IIllJÍI1ÍS'telr,stvemveř. prací. K r z a TJIo Ws k i: O vo,j. z,emělp. ústavě. V i r j o Ď.: Měřické
práce u minísterstva 'železnic. P i e t l' o W s k i: Výchova zeměměřičil. v Polsku. O h o j-
ni {\k i: Úsilí o legální l~ganiRaci pols'kých zeměměřičů.

Journal des Géol11etres et Experts Franlťais, čís. 120. Per r i e r: Mezinár.k:()IIIgres a
V'ýIstava fotog-rametrická R. Dan g e r: IV. mezinár. kOng'f8S zeměměři:čský v Curychu.
Fr,ederic-More au: Poznámka k návrhu ozavedernJÍ "pevných" hod.tI k provádění osá-
dování ve shodě s J}lánem katastrálním. B a I' o t: NÍlvelačillf 'SltrojWildův pro přesnou nivelaci.

Zeitschrift fiir Vennessungswesen. Č. 20. R (j h r s: Die Bremiioohle Feineinwlig-ung.
M a y e I' : Geg-enWllJl'lÚSprdWemeld,er deutschen amtliCJhen Km~tographie (a č. 21). S c oh r (j-
der: Gll'Ulldielig'OOJtumuud Grundístiicksllmlegung-.Č. 2:1. Bell'e,clhrruullg-der Arzimute auf
dem ErdeHipsoid, - po~emikta Sclhmeihl-Ko!blbe. Me y's: Das 'pll'euJ3ische KatasterwtelI"k.
K r aJ{\Ike: Dell' vrrerte inte<rnat. Landme,sSlOCko[)Jgrel3in Ziirich. -c~

Schweizerische Zeitschr. f. Verm. u. Kult. Ú. 10. S ID i r no ff: Die Mzisioil1s-
theodoHte H. Wi1d bei den. Stadttciam.gulilJrungen r. Ord. in der SSR. (a kornec).
Ba e s c h ~iiI1: Der vierte' intel1Illat. GlJometell'-Kongrel3. St e i n elg g e r: Der rot,ierende
Gummi. . --c--
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AII~meine Vermessun~nachrichten. O. 42. K oer n e 1': nb-er den jetzigen Stand
der J:'Ihotogra.mJ1lltjtJrie. Fin 19, tel' w 'a I der: Grell'zen nud MogHchkeHen derterr. Ph()lto-
grammetrie ... " (rpokrač. rz; č. 40; a č. 45;. O. 43. Wer k m ,e i s tel': Be'sHmmung ·emes
Punktes im Raum durch Riickwartseinschneiden ohne und mit iibel'schiissigen Messungen
(a iČ•. 44;. G o b e I: DaJ8 GemeindiegrundiV'ermo,gen in Bl'euBen (poik[aé. rL Č. 41). Ar n s :
NelrelJ1e Modetlile der Mercled1es-Eulkl:d-Rechenmaschinen. O. 45.Meyer: úber die Wesens-
vEll1s:ooiedenheit von ZJahl und Mrte hlei topographisleme.n Beschil"eibungen (a Č. 46). -c~

Osterr. Zeitschr. f. Verm. O. 5. Ko pp m a i 1': Deil" heutig1a StMdJ de'il" Geooa,s,ie @
pokralč.). P ,I' a x m ei e!r: Da:s, tschechoslovakis,che Ka1ta,stl'alg'elset1z (kOOJelc). -c--

Vermessungstechnische Rundschau. O. 20. Lip s: De'!' oochtraghche AnschluB an
die Lande,we:rmBlSsung (a č. 21). N O's sec k: Die BodenvetrbeslseTU11g' durch Melioration
(konec). -c-

Baukunst und Stiidtebau. O. 10. St iic k: KasseJ.sstadtebaUlHche ZUkU11ft. O. 11.
Led e ,1' e r: Die StaJdt Radib-um. Aroh, E. IIi ii h I s te i 11: NeUlg·es,taJtung des Platzes del!'
R;e.publ:iik in Pra,g (3 vyoibr.). H e g e m a,n n: 8'tad,telOOruliclhe Gl'iinde fUl' die Rettung des
Pal:ais EpihIl'aim in Herliiu.· -8-

Stadt und Siedlung. O. 14. ,p i e per: Da:s Hollsteint.O'r zu Liiheick und! díe Gestal-
tung seiner Umgehung. O. 15,. P Ira g e r: Stadtelba,u U!Ild Landesplanung. R i t te 1': De,r
Einzeillhe'bauullIgsplan.O. 16. Roh 1e der: AnHle'gel1heitrage Thnd neuz,eitIiche,r Belbau-
ungsplan. -c--

Tijdschrift VOOr VO!IkshuisvestinJ(. O. 3/4. H 11dii ik - I n k e I: DieungJéclhma6ige
Behandlung delr GrundlbesiŤJze:r hei Festl€lgung ,der zukiinftigen Be's,timmung ineinem Er-
weiterun~Slplan. -8-

Brielfe des Landesp'lanunJ(sverbandes, Diisseldorf. O. 15 (čerVe,I1 1930). Die, Zusam-
menarbeit de,r VeIl"lIle'SlSuIlJg;l'lstellen.O. 16. H e B: D~e S~c.herulllg nnd' DUirclMiihrung von
Blanungoen m:t H~llifl'Jdm' Umlegungen. -(}--

Stadtbaukunst. (C. G u r I it t ..) O.' 4. De 1i u s: Hamml i. W.,emn SiedJ.ungsunter-
nehmen d. 13. Jahrh. und se,in Stadtgrundri6 (a Č. 5). O. 5. K n e lle' 'l': Die Sammel.
tang€lnoo... ' (a č. 6). -c-

Zprávy stavovské.
Prvé výsledky resyslemisace. Dle úpravy z letol§iho roku jest výsledek resystemisace:

I. V resortu ministerstva financí:

Platová stupnice ·ll 1. 2. 3. I 4. 5. I 6. Ic, !zVÝšeníelkem činí

..•. Ústředí (s triang. kanceláří a re

~
'"...• produkčním ústavem) O 2 '3 10 13 40 11
S Čechy*) O O 7 38 68 76 189*) 26..•.

Morava se Slezskem. I O O 4 25 37 50 116 15
'"...,

Slovensko O 1 9 4{) 60 162 272 112o ' .
p" Podkarpatská Rus O O 2 6 10 28 46 21

Celkem II O I 3 I 25 I 119 I 188 I 328 11
663 I 185

Platová stupnice 1. I 2. 3. 4.
I

5.
I

6.

II
Ústředí .11 O 5'0 7'5 25-0 32'5 30'0

Čechy . i O O 3'7 20'1 36'0 40'2

Morava a Slezsko .1 O O 3'5 21'5 31'9 43'1

.[
,

Slovensko. O 0'37 3'3 14'7 22'1 59'5
Podkarpatská Rus , I O O 4'3 13'2 21'7 60·8

Procento pro 6SR ..
·11 O I 0'45 I 3'77 I 17'95 I 28'36 149'47**)

I I I I
*) V tomto počtu jsou započtena místa pro úředníky delimitační komise, pro něž je určeno

(bez ohledu, ve kterém dosud statuse byli) míst: 1 v třetí, 1 ve čtvrté, 3 v páté, 3 v šesté
plat. stupnici.

**) Počítáme-li, že nově se přijme 185 sil, je tudíž při obsazení 6. pl. stup. určeno ze 49'47%
pro nové síly skoro polovina.
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II: U Státního pozemko véh o úřad u:

a) Ústředí:

v 2. platové stupnici
v 3.
ve 4.
v 5.
v 6.

1 služební místo
1
2
5
8

ve 4. platové stupnici
v 5.
v 6.

b) Obvodové úřadovny:
Dříve:

3 služební místa
17
31
51 služební místo

Nyní:
1 služební místo
2
3
fi
4

Nyní:
7 služebních míst
20
18
45 služebních míst.

Pro veškeré úřednictvo SPD. jeví se stav resystemisace vyjádřen v "10 takto:
PI atová stupnice 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Procento , O 1'66 3'33 16'67 41'67 36'67.

Zprávy spolkové.
členská schůze čsl. fotogrametrické spoleěnosti konala se dne 13. listopadu 1930

v domě os. inženýrů. Schůzi, .která byla věnovám'a referátům z letošního mezinárodního
kongresu v Curychu, řídil prof. Pe tři k. Po úvodním slově předsedově promluvil jako

- první referent k1pt. On der s c h e k a. Jeho ~'práva tykala se komiJsipro fotogrametrii Wf-
res:trickou, pro f.otograme<triiv archítektuře a ko'míse pro hospod!árnost. Referent dopo-
ručuje, aby byl u ná,s systematicky sbírán ma,teriál pro !pTíštíkOlllgres,3ibychommohli po-
d3iúi.ucelený obraz docílených vysledlků. Po něm pO'dalIng. S I" b a z'právu o jedJliáníkomise
pro resltÍtuci a fotoplány a zejm.éna obšírně pojednal o prMích, které v tomto oboru byly
vykonány v Maďarsku. Obsáhlý referát prof. dr. Ti c h é h o o Iprůběhu jednání v komisi
pro 1'l11lÍmkovétrmnguktce přednesl prof. dr. R y š a v ý. Další zprávu a to o komisi pro
rontgenologická měření a o komisi [lro desky a filmy podala pí. dr. Ch y t.I" á, která. se
těchto komiSÍ zúčalstnila se I'lvymchotěm. Štkpt. S o u sed í k, ktery byl členem k~misí pro
fotogrametrickJé zaměřování ve vzduchu se pohybujících předměti'ť a komise pro fatomě-
řičlf!káletadJ:a a navigaci, doplnil svůj referát za.jíma'VYmvýkladem o ~p:ůsobech měření
polMteční rychlosti střel, :O metodách zaměřování rozprasku ao zaměřování dráhy letadla.
Svoje :výklady doprovodili ukázkami snímků strojů a několika 'sltereogramy.O komisi pro
vý'chovu Vje fotogrametrii refe:roval prof. dr. R y š a v y. Souboru těchto zpráv, jež dOjplnil
ÍlJ1ž.Hrba pop1sem vý'stavy, BcháJzlk úplnosti jen refe,ráJtdr. Pete,rky, jemuž zabránila. ne-
moc zúčastniti se schůz·e. Přítomný gen. R a u s c h navázal v několika případech na zmínky
učiněné v refe'rátech, rubypodal vysvětleni o stavu f.otoogrametrieve Vojenskémzeměp. ústa-
vě. Prof. Pe tří k u~OIzomilna jugosláv,ské pokusy Iploužítiletooké stereofotogrametrie (se
st'ro~jify. Wild) pro měření katastrální.

Při volných návrzích dopO:rUiČílštkpt. S o u sed í k fotogrametrické ,společno,l'ltiuspo-
řádání vý'stavy, kt.erá by se konala v rooo 1932. Zvolena byla komise sestávající :prOz:llitím
z pánů!: kpt. Ondie,rscheky,dr. Peterky, inž. Potužáka, pro.f. dr. Ryš31vého, pl'of. dr. Seme-
ráda, štkpt. Sousedíka, Lng. Srby a prof. :00-.TicMho. Komis:ebude kooptovnti další členy
a ujme se ihned pNpravných prací.

Zajímavá scM,ze byla skOlIlčenad~s1ovemIpředs.edyv 21% hod.
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JeduBtelská zpráva zájmové skupiny mčřičské při Spolku čsl. iuženýrů, odbor Praha,
přednesená na VI.1lnéhromadě dM 15. února 1930*).

Od iPQslednívdnéhromadlV 'zájmové ,skupiny měfičské při Spolku osl. inženýrd,
odIbor Braha, kOIllanév ,pondělí 3. června 1929 o 17. >hod.v 'IJ()s~UtcMrně'prof. J. PetříkQ,
doš>l1na skupinu ooM.ř8JdaJdopisů, vesměs z ústředí S. L A. a odboru Prnilia. Dopisy
vyňwwll jednatel po dohodě s [l,ředsedou zajmové skwpiny fug. Mandysem a prof. Pertří·
kem, lktery: byl pověřen a;astupovám.íma hájenÍllI1 naJŠiCihzájmŮ! v odboru Praha a
v ústi\edí.

Zájmová skupina fe'šila oo.skytnuvší seotáJzky v dohodě se Sppillkemčs. iIlIžený,nl
stáJtní měřičlské ,s~užby, se Spolkem čsl. zeměměřičů a J'ednotou civilních geometru,
ježto jeji činQvníci .lsou í činovníky těchtoSlpolkllJ.

Z nejdůle,žitějšíClbiudálostí od posledni valné hmmllJdyalŽdo nynější nutno uvésti
tyto:

Výoorové schůze byly koOOmYdvě. ůlenskéscihu:ze byly odiIoženy na dOlbu
pozdější a hudou v nich ZllIháj.eny,rozhoJVlO'ryoministerstk,ém naří"Zeníke kta.tastrálnímu
zákonu a 'l'Ozhovory o Zlákoně l3iCelocvacim.

Na IX.sje'ldu S. 1. A., který byl konán ve dnech 13. a~ 16. ěervnal929 v Bratis1aJcvě
zastlllPovaJ naši zájmovou skupinu měřičský rada; Ing. Zemánek.

Za skupinu bratislavskou Iwoonesl výk1wdmělříěský rada Ing. Potůček ,,0 měření
polární metod<lU s pOUlžitímipřesný,ch dálkoměrů". Měřičský wchlllí rada Ing. Baše po-
jednal o ohtMný,ch poměTe'chve slovenském kaJta;stručmn'kem uveřejněným ve sjezdOlVé
puhlikací ,,10 ,tokov na S:lovensku". .

Sylo usneseno, ,že zájmová skupina měřičská vyp>r&cuje ,pHpominil-:yk ná;vThu
stavebil1Ílhořádu a to v0shodě I'; Jednotoucivimíoo geometrů a SpoJkem čs. zeměměřičfi.

Připomínky hudou předluženy S. I. A.a děkanství vys. školy spec. nauk.
Jednáno o dopisu min. zahraničních věd, v němž mřnisteI'stvo ,sďělluje,že jugo-

slávská viLOOadme přijmouti do ,svých služeb čs. ze:rněměřiJčepro k3.tastrálni s~užbu.
USIllesenopo,žádati ministerstvozahmničních věcí P'fostřednictvím děkanství vy,soké ,školy
spec.. nauk o· sdělení bližších podmínek.' Na tuto 'ž'ádost došla zpráva jugosJávského
min1ster,stva financi o podmínkáCihpro čsl. zeměmě6Če. Za účelem doplnění této zprávy
bylo iPO~ádánoI1iJ,Še min.zahraruČilÚch věcí O opwtření příslušný,ch jugos"láv:sky,chúřední,ch
vyhláJšek. CeIá tato ak,oo prováděna byla, opět v souhLase s odho!l"Ilýmíspolky země-
měřlčskými.

K :přípisu .s. 1.A. o jmenování znalců pw se,sta,vcní seznamů ve věcech nekalé
soutěže navrženi 'PP. iIlJž.Zuklín, Oemý a Tůma.

Dotazník S.I. A. k: anketě o reformě studia IlIa vysokém učení te,cJhniekémvypra-
cúj,e inž. K!rejlzav souhlase s Jednotou civ. geometrů.

Dále usneseno 'inrormovalti prostřednictvím Zeměměř. Věstníku naši techni,ckou
ve'i\ejnos,t o sed!lIŮJIlěsi&1íchzeměmě,řičskýc'hkurrsecihJIlIaRu,stk'élidové universitě v Ptaze,
jejichž ahsollventi dOstávají trojj<l,z,y-čnédiplomy s titulem "technicien-géometre" a navrh-
nouti, ruby kursy s udělo'V'ánímd~plomu bylly !z3Jstaveny,.ne'bioťjimi .je poškozován nejen
stav !zeměnlJěNčů,a,le i rprestyž nalší vysoké školy v cizině. Pří,sll1šnémemorandum pro-
feSO'11skémuslboru vys.školy 8ipec.mmkhylo již zrujmovou skupinou podáno. Ostatní
interesované kmp0'l1a'oohyly o tomto, jednání zpraveny.

Zájmová skllp,ina účastní sel prací na roocr.-ganisad,studia vysoko,školského dle
usnesení sjeLZduBrntis1avského. Pr:ácH rpokfOičiIyjiž k: se,stavenr dotazníku a dle toho
rozvine se dl'l.IŠíakce, kterrá v letošním roce bude snad řešena na sj1etldu.

Při S. I. A. má se zříd1ti též sociální referát, ,jehož kO'Ilstituo'V'áníbylo zatím od-
loženo. Záijmová skwp,ln,apokud múže vede v ob-om své prfisobnosti tuto akci a starlÍJ se
o zájmy svých č~enů.

Dále hyla řešena otá,zkll minimální'ch hQ;noráH~,u'utorskych iza literární činnost
inžený,rů, alby byly fím dány ja,kési směrnice pro ~l'onoroV'ánípuhlikační a přednáškmé
činnosti ve,škerého členstva S. I. A., jejiohiž d'od11žováníS. I. A. dO'JJiOrněuje.

1. Za články v odJhorný1chlis,teBh (Ila !stránku v Te·chn. Ohzoru) 50 Kč.
2. Za0lánky -v denníBh listeCiha pOlpuIárnichča\SIOpiseCihve stejném TJ.'ozsahu40 Kč.
3. Za články !populární 30 Kč.
4. fu články petitem o 10% a,ž 20% více.
5. ZapřednáiŠky odoorné 100 Kč,
dtto s diapositivy 150 Kč.
Za přednášky ~ulámí 80 Kč,
dtto s di.apOlBitivy100 Kč.

Honoráře jsou min:imáJní Ul ma,ji S>evY'pJatiti třem účetně, jestli 1)ffiedná.šejicíchoo
pen~z vČlnlOvatiSIPOlkunebo jinému účelu.

Spolek čs. inženýrŮ' zřídil v domě svém "Te,chll1ické)kni!hJkupectví"a kromě toho

*) Pozn. redakce: Pro nedostatek místa ot,~skuj.ese teprve nyní.
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"Nákupnu . čSol.inž.enýJn1"a doporučuje zásobování uhlím, mv. Ibmotami, elektrickými
žMovkamia. jiným. .

V: mMič&ké skupině b~y dále ZlcŮJlÍjeny;přípravy k! vaJnlJmu sjezdu S. 1.A. v Praze
v' dOlbě ~19. do 22. ěetr'Vna1930. Delegátem. jlo S1jezdorvéiho:vý>born 7.vOtlen;prot
Petřík. člelO zájmové skupimyprof. dr. Ryaavý prosloví na sjewu přednášku o nových
strojkh měřiěskýoh.

PTo fOlZ.poootllku\piny 00 rok 1930 bude třeba. k["ýti v~vydání než tomu bylo
v letech minulých a doporučuje se proto, aJby S. 1.A. byl pOIŽádán,aby) na běžná. vydání
povolil skupině 100 KJě.. " . v. • v' v" v v'

. Zdánlivě .sood není čmnost nMi skupmy .příliŠ obsáh~ leč třeba uvazlti, ze, pn
malém počtu členů! ruliŠí skupmy nebylo možno větší činnost rozvinouti.
, Vi Pr;Lze, dne 15. února 1930.

Předseda: Ing. iMa.ndysv. r. Jednatel: Ing. Aug. Sedlooký v. r.

Různé zprávy.
Vyhlášky o posledním termínu státní zkoušky zenreměříČSlké.D ě k a 111 ,st v'Í v y s

š k o I ys p e 'Co n a u k při čes. vys. učení tedhn~ém v Pralze upOlZorňuje,že. dJ,ervýn.
miín. lško~ství a náJr. osvěty ,ze dlne 18. října 1930, Č. 73.056/30-IV/1. PiO~bývá dnem
1. ledna 1931 1J)I1a1Joosti.rnař'iizell1imin. lroultu I), vyuooV'ání 'ze dne 4. ,září 1897. Č. 224 ř. z.,
j:ímž byly zavredernyodIborrnéstá,tní 'zkoušky na učeI!Jný1cl1bězích ;pr'o vi~dJělá.nízeměměřiěů
na vyisoiký1cihJš1ldo]ó)cbJte'cw0kých.
. Upozorňují se proto bývaJí aJhsolventi, kted'í dosud OIdIbornéstátní zkoušky ,ne-
složili,že lhůta tato nelbude prodloužena.

Ze zkušební komise pro odbor. stát. zkoušku na učeb. běhu pro zeměmě-
Hee v Praze. Podle ustanovení § 62, odst. 2.min. výn. ze dne 4. cervence 1928,Č. 54.971-28-IV.
1)udQiU,se konatiposledm státní zkoušky teoretické - dle nařízení min. kultu a vyučování
z,e.dne 4. září 1897, Č. ~4 ř. ·zák. - drre!15. prosince a náBledujícídny 1930.Toto poolední
Dla.řízéVípozbýyá plaJtnostidnem 1. ledna 1931.
. Ceská vys~ škola tech. v Brně: AbsolV'entí učebného hěhu ku vzdělání země-
měřičfťse •upozorňuji, že dne 31. prosince 1930 SIeruší zkušební komise tohoto studia a
tim ÍmožnQS!t po' tomto datu skládati ·ústní státní zkoušku. .Takékoližádosti na pozdější
termín jS10n bezúč,elné. Přihlášky k tomuto termínu jes,t vodlLtido 30. listopadu t. r. u před-
nosty zkušební komise. (Vyhláš1ka dodána red:akctiZ. V. opožděně.)

POF!ilednítermín pro ústní státní zkoušku z učc'bného běhuzeměměřičského ve smyslu
vý'nosu min. škol. a nár. osrvěty, Č. j. 73.056/30-VI-l ze dne 18. října 1930 koná se dne
16. prosince 1930.'Dokladv jest odevzdati včasně u podepsaného přednosty (prof. Ing. Dr.
A. Semeráda.) . .
. .Geodetická skupina Technického Musea čsl. v Praze IV b~la 'Poslední dohou oíbo"
hacena o četné přírůst.ky. Knihy a mapy věnovali profesoři: Dr. Čechura, Dr. ČUřík, Ing.
F.-X;Novo,tný, Dr. A. 8em;e.rMvrch. te!cihill.r. Dr. M. Vaňátko; po t prrof. 'dru Koh~erovi
byJa ,zajkoupenačwst jelhoknillhovny.Zarřa~ena byla po t p'ředisiedovlig-eod:. skU!piJlylng.
F.FiaJovi jeho pozůstailo'st kll1iJžnía kOTl"csp1ondemJcie.Podnibtel staveb Zd. Kruliš věno-
val fra.ll<couz,siklý!grafometr, vI. l"ada,Ing. J. Svoboda sluneční hodiny (astronom prsten).
Fa Srb :li ŠtyiS opmvila IZdiamlaj1e1dien'stroj a darovala 'PO'stu'Pvýrolby ske~ (čoček a ,hra,·
nolů) dio tJtiediru, Blasti0ký model části SUlllavy (okolí Žel. Rudy 1: 25.000) věnovM
lllJll;jorK. Báfbilm 'z ,Pam. odhade atd. - Oddělení je verlmi.pěl1rněnaVlštěvová.no,'zejména
'" neděli, od 11 do 13, kdy se tam s,cháood,íIp'ra.ž,štíodlborníc'i. G. V.

Projevy členstva.
o sep·aratismu. V 8. č~sle Z. V. piše kotega o ,,'&epar8!tÍBmll".iPo'ZIJiámkaje.ho mě

mujala ~pd'ilk[oňuji&e 'plině k jeho náZOlruma uvádím svůj osobní lI1áfuled.Připomínám,
!té mluvím iP'ů"vlŠecrhně,vš€lobecně.

NOVO'llliěi'roipracují na věci nO'V'é- lleb1tají, llelfJ:ikuji, nesprav'1lji. Každ~ nová
věc Je IÍJbivější,zdánJ!ivě IHp.%,čistší - staJrá věc, třeha vYlspra'V'ováIlJaa důkíl.aďiněsešitá,
p'osJtrádá na prvý rp:ohledtohoto dojmu. Novoměřič ISIáIOIje plně prřesvědičern,žeumí dě~at
viždy jern domou Vě0 'a ~ jeho v'ýrOlbeikmůž-e býti jen dokonalý. Tooo osobní stano-
visko jeho je !lIlJD.oihd~podtpoI'OV'oooi výroky dozorčích' orgánů., kteří více cení Z!p!ft,so'b
pr~oo. unovéhlo IDiělřeninelŽUlá1láJníu· měřicfkýich Úirřadů.Jak iIIl)nohýnovoměříč 'ZtraťH
by se'bevědomi, kidiylbyměl řešiti mllOlhéz wloJh,přicMzejících ,často ueviidlence! Těžk,o
by '&hJámiělpOt1iypoVý hOldla vyn:á6el výs>lif3ldekměření do 'za:starr.alé,nedollwn.aJé mapy,
"aiby dociilil soohlas" ..

NoV'oměři.č'ZaipaJdnedo v'ětMho venkovského místa neb města, kde si najde zpra-
vidaa V'yJlovujic,jj!byt.' kam m ním V' pránJdlnináJc1hdokonce mů:že p.řijet jeho rod'ina. Budiž
mu .00..'Plně přáno, llJl~ on prláV'ěpro,to hy měl 'PocJhopiti obUve slu!iby :kJolegd od ka,t.
měř; úfadů, kterříchlOid:íd1enně 00e V'si ke Vsi a kteří neV'ooII,ikde a jaik llPudouuJlYyto-
váni a 00 dO's,tanouk jídlu.
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Zdá se, že povaha novoměř,ičů jes1t často egoist,ická. ~olelga nepoučí kolegu, ale
činí jloj pro ,dotazy a s.nahu ,o hlulbší 'Poznání te'rě,emrůznýlch p<>iznámek.Ohybí více drúž-
nosti, pOlspolitosti, souladu a kolegia1ity.

Aw je toho v,šeho pnčinou? Dle mé ho ná,Medu jest to n'8 s p rá V.liá v Ý ,c,h o va.
měř. do~olstu u mm. f.inooci. Jistě by bylo dwlelko ÚiČeJn@jlŠii,kdyhy k.aJŽdý nastupujicí
kolega, k,terýz techniky má čerrs,tvý teoreticík~ l:oáldad, byl Ipd'ijat ne j prve v ý-
hra dně k novému měfení a tam IPod vedením 'zkušeného pmiktika IhrylY:yICvroen.Pod
slov.em "vedoucí" mám na mysli kolegu - uč'itele, kte,rý by praktíciky V}'IsvěfJ1o.val.
upozorňoval a nabádlal k tomu, j,aik'nutno účelně plři prá,ci venku si 'pOiČín3!ti.Voo.ouci
b;v ooměI slvév pralk!sivy.zkoušenéa osvěďčenéllpoznatky tajiti, nýhrž je roz,šiřovati a upL"t-
ňOlV'ati.Paík po alers1poňdvouleté praiksi 'by; ZllJčátečník nas'toUipillmlÍsto oolplřidě:le.pý ke
léabstrálnimu měři0kému úřadu a teprve po datlších dlvlou leteeh by pracoval naprosto
samostatně, přiJprudJněbytl 'by mu pi'iřěen samostrutný okres.

Tím hy 'byl;avýchúIVapralkJtiokápro celý měř. perrsonál kat. jednotná a ucelená
v zájmuúd'rudu. v prvé řadě. Kole,gové u lkat. měř. útřaidů.by; !byli taík ve VIŠiei<ilisměroo'h
vyv~čenlÍ a ISIllJaďnopřelhÍ'rlánAdle potřeby k novému měřooí. Steljně vyclhovanýlcha stejně
!lIClhoiImýl0hlZastáva,t,ioboji prrátciby bylO' více, kastotvlIlJiC'tviby odpadao :li neiby,la by ra.ni
om zdánlivá příčina k vynášení Be jednohO'nad druhého.

Bylo hy s prospěchem. pro ík:atastr, kdyby větší čáJst kolegů fyla přilr:ím.ak trÍain-
g1Illaci a tim šlmlské poznla,tky většinou. ko le,gů. [)i1'!ítxí'zpevněny a ~žitY'. Soudím, ~e
tato věc je I'yIZeI odboI1ll11a ž,e vedmí kamfltru mělo by otálzce odlborné výlcihoiV'y'doros.tu
věnovati VÍoo 'P'OOornO'sti.Ono je zodpovědnO' i do/bě, v nď.ž ž'ijeme a to je doba tecll-
~k~o~k~. , ~~~

Zprávy osobní.
Úmrtí. NedJá,V[lQ'zemřel v LublrunľJan R ů ž i č k a, ,inspektcr kia.ta&tr.m1lřickýeh

úd'adů ve výsluJžM. .T. Růlž;;čkaIhyl v Lublani pOOd lety známou osobností a těšil 'se veLké
oIbIi:běa v.9:žnos,tijako VlMÝvhstenec i Slovan a noošený zastJánce .i5JhoslovansikiO-Česko-
slovelllské vzájemnosti. Namdil se v Čáslavi r. 1854 a po studiích ffioužil v Hradci K,rál'Ové.
Chrudimi a Zambetrku,odkud byl přeložen do Dalmá,clie.odkud! pO'Vol:íJndo minist. financí
do Vídně. Je!li!kožvystupoval jaíko vlasteneciký če'ch, .ibyl 'POOlándo Lublaně, !OOČeiŽ jme-
nován. stálým goometrem v Pos1tojně kde osmmíJctroků slou~il, načež 1901 přišel k: finanč.
nÍmu ř8ditels.tvi do Lulblaně. Několvkráte byl zvolen do !l.1lbITaň",kéhoměstSlkého zamupi1Je'l-
stVaI, jehož ibyil po !lIlffliohorolků místopředsedou a jl'llkorefel'ent staV'e'brnÍJ'hQoddělellJÍZÍ'skal
~ o LuMaň neocenitelnfrch zásluh. Po převra,tu hyl po řadu let v ~eie česíkoollovenské
obce, která .jeho.vedeniÍmveHce Ise povznesla. Ut1'p'eníMlši'ClhI~atří na K~3JSUa v Plřímoří
fOIztrp'00'valomu poSilední ok~i!ky života! Gest butliž j>ehopaJmátc,e! Jelínek Ed.

Nová profesura pro fotogrametrii na vys. škole technické v - Berlíně. Souka-omý
docent a vedouci oddělení při výzkumnlém ús,t3.VUpro letectví Dr. Ing. O. L a cm a n TI byl
jmenován řáldným profesorem fotofg,rametriena vyso'ké škoile tedmické v Berlíně.

Prof. Ing. Dr. techn. h. c. E. Doležal ve výslužbě. Dlouholetý řádný prof6'sor goo-
desie llIa vysoké š:lwle technické ve Vídni E. Doležal odešel dnem 1. října 1930 ze zdra-
vOilm.íchdůvodů lpi'edčaBnena trvalý odpočinek. Jeho bDhatá činThOStvědeJcká a ú8'pěšná
uoitellská byla oceněna propfiijčením čestných doktJorrátů věd- technick)',ch: Dr. Ing., Dr.
wohn. (Bmo) a Dr. mOIlit.Jest tvii~'cem"MezináJrodníhoarchivu pro fotogmmetr:ii" a inspi-
rátorem ..MeZtinál'odníspolečnosti foto'grametrieké", ieiíž jest čestným předsedOlU.Zeměmě-
řiči. zmŠitě l1akouRtLztrácí v něm vynikajícího učitele a horrHvého,podporovatele V-Š(lcll
snah zeměm:ěřičských.

Z velkého množství jeho publikovaných prací jelst zajisté všem známé jeho dílo "Die
lliÍeďe,reGeodasie". (Hartnell'·Wastl-DoITežal,XI. vyd. z r. 1921.) -c-

OSObnízměny ve stavu měř. úřed. poz. katastru na Slovensku:. . '
Při j a ti: I. Zv.m. konc. Emil Urhus (Komán]jo).Za smluvné měř. úd'ed'.:Ing. 8ergěj

Kost'yrko (Humenné), Ing, Denis Jeremenko:, Košice (i. k. v.), Ing. Bronislav Anklldovič,
BmtiJsl3.lV'll.(odd. [!lroD. m.).

II. Jmenováni m. kom.: Jan Hoidu(Bardejov), Amošt Goldbergetr(Lipt. Sv. Mi-
kuláš). Ing. IVM Maj()lrsk;ý(Vel. Ka,pušany) a Grigorij Popesko tTornala.

III. V Y li t o u 'p il i: m. kOllll.Marcel Henčl :lim. konc. Cy;ril Novotný.
IV. Pro p uš t ě n i: smI. měř. úřednici Ing. Ivan BeLlaa Ing. Petr Pylypenko.
Autorísaei úř. aut. oiv. geometra nabyl: Ing. J. Preisler v Muka.ěevě.
Vzdal se oprávnění úř. aut. civ. geom.: Ing. Jandd'. Křivánek ve Vys. Mýtě.

, Přesídlili kolegOlvé: civ. gcom. Halá,szi A. do ROIsvlel~ově(Slov,), Ing. B. Kolonůnský
do Peziníku (oktr. Modra, Slov.), ,N. Smirnov do Medzilaborců (Slov.)

Prá~'o k užívání stav. označení "Ing." nabyli kolegové: V. umser v 1rn.Bole&lavi,
F. Mittnetr v M. Os,trave, K. Regáil v Prachaticích, A. Roziňák v Nitře, E. 8la.viěek v ~Iichál-
kov:icích, V. Wankát v Ture. Sv. Martině.

Za redakci zodpovídá Inlf. Jos, Riižlčka. - Tískem Polygralle v Brně,
Nakladatel: Spolek československých zeměmUičfi v Praze.
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ČASO'PIS SPOLKU čs. ZEMĚMĚŘIČŮ

Rídís redakčním vý.borem:
ING. JOs. RŮŽIČKA, zemský
měřlčský raďa, Brno, ,Údolní 44.
Dr. techn. FR. FIALA, profesor vys.
učenltechn.,Praha n,Karlovo nám:
Adminlstrace:
Ing.J.Vrba, Brno, Dominikánská 2.
Na.kladatel:
,Spolek čs. zeměměřičt1 v Praze.

Reditelstvl pošt a telegr; vBrně po-
" volilo užlyati novlnoÍlýcnznámek
výnosem č. 38.782/VI. z 3. IV. 1928.

XVIII. ROČNÍK
V BRN.Ě 1.ČERVNA, 1930

K letoš!1ím třem mezin~rodním sjezddm zeměměřič-
ské'ho.rázu. - Trois congres infernationals
importants pour les ingénieurs-géometres.

Ing. B. Po Ul': Nové zařízení pro' pozorováni
líbely u nivelačních strojů. - Le nouvea.u
1I1Ta.ngementdesniveaux pour les observations
de la. buUe d'air. .

I

Ch. E.GuillauDle; O'invaru. (Dokol1č.) - Le
'" m~lJ,1invar.- (Fil)..)
Zprávy Íiterirní, odb~rné, ~blkové.:,.... Miscellanées.

'. '3

Wlll)dv~·

,PRECISHi'
,HIVELRČllí

STROJ
S KLÍNOVÝM

ZASTAVENíM.

'/4 přirozené velikosti.

Váha 3'5 k~.
Zvětšeni 36 násobné.

Inc. leřábek a spol••
s. s r. o.,

Od roku 1929 možno vo zviazaných ročníkoch Z.V. nájsť aj obaly 
jednotlivých čísiel (na špinavo kávovom polokartóne), 
kde sú vytlačené tirážne údaje, obsah čísiel, reklamy, oznamy a pod.
Predkladáme ukážku. 



Továrna na geodetické přístroje

N(ubOI(r iI 5UD,
akc. spol. ve Vídni

Generální
zastupitelství
a sklild

pro
Moravu

a Slovensko

Arnold lílílníh
opticko-mechanický závod

(CSliil2S Drno (Cslió 2S

opravy veškerých typů mě~ických strojů.



ZEISSŮV
RBDUKČNí >TAOBYMBTR

BOSSBARDT-ZBI.SS
PŘESNÝ PŘiSTROJ PRO POLYGONISOVÁNí
A MĚŘENí KATASTRU V HORÁCH I V ROVINĚ

Bezprostřední rozpoznání horizontální vzdálenosti, stejná
přesnost jako dobré měření z latě. - Optické měření
vzdálenosti s oddělenými obrazy. -- Žádné splývání
obrazů. - Naprosté odstranění osobní chyby. - Odečítání
všech bodů na kruhu jedním okulárem. - Snadné
upotřebení latě. Nedostižná úspornost a přesnost.

cARLZEISs
JE.NA

Tiskopis ;,6 e o t e" bezplatně.

Generální zastupitelství pro ČSR.
.Richard Flscher t Praha 11.,
Vladislavova 9. - Tel. 285-3-8.



TACHYMETRY, NIVELAČNÍ STROJE
LATĚ - TRASÍRKY - pASMA - PLllNlMETRY -

PANTOGRAFY
DŮLNÍ A LESNÍ BUSOLOVÉ PŘÍSTROJE

HYDROMETRICKA KŘÍDLA - ANEMOMETRY
ATD.

DODÁ VÝHODNĚ

V ACLAV DvoŘAK. Praha XII., Lublaňská 9

Pánům civilním zeměměřičům a předno~tům měř. úřadů. Spolek posluchačů země-
měřič'ského inženýrství v Pra.ze by doporučil za účelem IlÍskálllí praxe a z ďŮJvodů .sociál-
ních několik posluchačů zeměmě:řičského inženýrství jak:o "ý p o m o 'Ci n é s í I y. Pámi šéfové,
ktelří by přijali poslucha,če do praxe, nechť se laskavě ohrátí na Spolek posluchačfI zlemě-
měřičského inženýl1tltví, Pra,lla II., Lazarská ul. 10.

Ing. C. V!ác1av Krumpharrzl, t. č.před,eda, Bohumil Pemica, t. č. je(lnateI.

Prázdninová praxe kandidátů zeměměřičství. Zeměměřícká sekce spolku rposluchačů
techniky v Bmě žáJdá rpány geometry, kteří by 'prřijaIi poslll'c1hač1ezeměměři,čského' inženýr-
stvi na prá'zdninovou praxi, a:by to laskavě! oZinámili přímo na adresu:

Zeměmě'řic,ká sekce 81polku poslucha,čU tec,hniky v Bmě, Veverří 95.

ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK
Vy c h á Z í m ě S í č n ě zpravidla vyjma éervenec a září.
Nakladatel a vydavatel: Spolek čs. zeměměřičů v Praze.

Redakce: Brno-Údolní 44. - Administrace: Brno-Dominikánská 2. (Ing. J. Vrba.)
ŘIDI:

Ing. J o s. R ů ž ič k a,
zemský měřičský rada

a členové redakčního výboru;

Dr. Fr. Fiala,
profesor vys. učení techn.

Ing. J. B ~1Še, vrchní měř. rada, Bratislava, prof. Ing. VI. F il-
kuka, úl'. aut. civilní geometr, Brno, R. Hanák, vrchní měř.
komisař, Prostějov, Dr. B. K Ia d iv u, prof. vys. školy technické,
Brno, Kpt. Ing. K. Klega, voj. zem'ip. ústav, Praha, Ing. J.
Peňáz, měst. v. měř. rada, Brno, Ing. Fr. Prokůpek,
úr·. aut. civilní geometr, Nymburk, Dr'vIng. Jas. Ryšavý,
prof. vys. učení techn .• Praha, Ing. AI. S i m e k, vrchní měř.
rana, Brno, Ing. Fr. Wiesner, vrch. měř. rada, Užhorod
a Dr. A. Pokorný, měř. komisař, Praha.

Předplatné ..roční i s poštovným pro ČSR. 50Kč, pro ostatní
státy 52 Kč. Clenům spolku zdarma. Jednotlivá čísla 5'- Kč.
Účet poštovní spořitelny čís. 14.614.
Přihlášky za člena Spolku čs. zemčmčr·ičB. pr'ijímá pokladník
Ing. Jar. Pa y e r, Praha-Košíře, Na Cibulce 416.



Příloha ku článku:
Ing. Fr. Potůček: ,.Měření polární metodou s použitim

přesných dálkoměrú.

ZeměměHěský Věstník
čí •. 4., r. 1930.
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Nomogram pro výpočel délky přepon od O - 30 m.
h a

",ělá.nku: Ing. VI. Rosenkranc: Nomogram pro výpočet délky přepon.
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Tabulka Ia
pro srážku ploch v procentech pro měřítko 1: 1000 map nového československého katastru,

111
I

Pro délku sekčního pravoúhelníka L= 625 m je
.

I~ 0'0 0'1 0,2
I
0'3 0'4 I 0'5

I
06 0'7 08 0'9oh

0'0641
,~
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Tabulka Ha
pro srážku ploch v procentech pro měřítko 1: 2000 map nového československého kat astru,

'111 li Pro délku sekčního pravoúhelníka L= 1250 m je '
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Tabulka I
pro srážku ploch v procentech pro me,řítko 1: 1000 m,tp starého rakouského katastru
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Tabulka II
pro srážku ploch v procentech pro měrítko 1: 2000 map starého rakouského katastru_
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