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V územích, Morá, mají kat. mapy" vyhotov:í '~H:l polní ná'črtek zvětšením
této mapy na 1 : 2000 nebo 1: 1000. Pi'í původním měření vyhotovuje 8"e
polní náčrtek zároveii s měřením detailu na základě čtených údajů. Tuto
práci vykoná buďto druhá technická síla nebo zručný, se skizovánínll dobře
obeznámený kI1eslič a to takto: Transportérem naneseodiaanéholsměru čtený
směr na no~Y\ýbod, na tento směr nanese redukovanou vzdálenost, jejíž
konec označí tímtéž číslem, kterS'm je bod očíslován v přírodě. Spojení
ti"chto bodl1 províed'(Jse podle zhěžnélw náčrtku vyhotovent'lho při kolíko-
Tání detailu.

:Ylěření metodou polární se dál v}'hodllě použíti ve volném území,
v němž je mnoho detailních bodú a při měření délek polygonálních stran.
:Měření touto metodou jest hospodárnější než metodou polygonální, je ale
velmi záv'lisléna počasí. Přesnému čtení na lati vadí chvění vzduchu a silný
vítr, který' zaviňuje chvění lati. Pro měření musí býti využito časných
'hodin ranních a hodin odpoledních, pokud chvění vzduchu neznemožiiuje
práci. :Mezi ranní.m a odpoledním měřením vypočte úředník prúměry po-
zorovaných směrú, redukci měřtmých vzdáleností na horizont, vyhotoví
polní náčrtek a změ'ří ohvodovlé a, kontrolní míry.

Při zkuš,ebním měření, které bylo v minulém roce vyk'onáno ve Vrútkách,
bylo použito dálkoměnl firem \Vild a Kem. Přesnost výsledků při měření
·délek hyla u obou strojťl stejná. Kernúv dálkoměr má však tu výhodu,
že se dalekohled i s dálkoměrným zařízením dá, proložiti, má větší světlost
nežli Wildův stroj a čtení na lati je jednodušší a rychlejší.

Přezkoušeno hylo 44 délek polygonálních stran o prúměrné vzdále-
no"ti 80'73 m.. Délky byly měřeny bucrto pá:smem nebo latí d'vakll'át,e,
17 délek třikráte. Opticky hylytyto délky měřeny čtyřikráte. Gelkoyá,
·délka všech polygonálních stran měřena pásmem nebo latí hyla 3860'38 ln,
celková délka všech polygonálních stran měřena opticky byla 3860'42 m.

Rozdíl - 0°04 m.
Pl'ťi.měrná odchylka na jednu stranu činí 1'590 cm,
prťlměrná dovolená mez na jednu stranu činí . 704í7 cm.

U 12 délek nellyl žádný rozdíl mezi obojím měřením.
U 10 délek vykazovalo rozdíl + 1 cm.
U 10" " ,,+ 2 cm.
U 8" " ,,+ 3 cm.
U 4" " ,,+ 4cm.
V jediném pouze případu překročila odehylka polovinu droiVolené

:ln c:z,e • ~ ~~
Porovnávací výsledky g docHený výkon jsou sesta,veny v přiložlených

;tabulkách.
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Průměrná délka jedné strany 87'735 m,
Průměrná odchylka na jednu strana 1'59° cm,
Pr1iměrná dovol. mez na jednu stranu 7'477 cm,

Terén, na kterém bylo vykonáno zkušehní mě,řellí polámi: metodou,
je mírně ,svahoiVitý, Přímé měřeníďél'€lk pQllygonoiVý.chs.tran biylo prove-
dooo ponejví'Ce měř~clkiou.lla.tí. OptiJcké měiem d'él€'k pOllygoMvých stran
bylo na lmžidtém stanoiVisku v;ylkQll1.áJnov obou polloháchdrullekohledu a
vOlbiou :8ID1ě'recíh,Vpiř:íJpadk:lKlh,v k~leI1JÍ'cihruejsoU\v~eKlthiÍ1a,(čtyři) odičitáDi
na dálkoměrne lati uved~na" nebylo možno odč,ítání pro špatnél osvětleni
nebo přek~ž1ky proV:élslti.
. Pro z,jo~ŠitělIlJÍptř,EJisnosrti'polární metody byly V'ZdaJ.enolS:tidetailních

.·.•bodu vy[lůěteny z měřicklýe1h údajů (opticky měřiené diélky a ~odlqrovný
lihel) a pO!l"OV1Il.áJny.s; přílmiým mffli€lnímobvodových dlllek.

,.' výňatek. ztoíhloto pl()II'ovnáill:íjest uveden v této tabulce~
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8142 a-b 19'20 19'22 +2
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Při zku~eibnJímměhmi bylo ,(Locíl,enopr'aeovniho vykk:lnudenních
23'74 jedm..ote~ (ú/4 [pa;rcel+ hek<tarůJ),

V porovnávací tabulce kontrolních měl', které byly zjištěny v!ýpočtem
z měřických údajů (úhlů a délek polárníchrayonů) a zpřiIoz,eného polního
náčrtku, jsou detailní body podle švýcarského vzoru označeny písmeny
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a, b, catd. Od tohoto označení bylo upuštěno a body jsou nyní OznačOvánr
arab&kými. číslicemi jako u metlOdy inJěfiJck:éihostolu. (Vi'z přílohu.) ,

Struktura parC'el na přiloženém nálč.rtkunem právě vhodnái pro
měření polámí metodou. Na katas,trálnim úz.emíVrútek, kde byla tato
metoda prvě vyzkoušena, byla před rokem 1909 provedena komasace,
p'roto mají parcely pmvidelný tvar. Lépe s,e hodí použití polámí metody
v katastrálních územích, kde jsou pa.rcely neprav-tidelného tvaru, na, tak
zvaných "kopaninách" nebo "lazech", ležících roztroušeně po celém katastrál~
ním území. V takových případech je upotřebení polární metody přímo ideální.

Z řečeného vyplývá, že optické měření délek má velikou budoucnost.
M,ě'l'ení toto nezná: žádných př:ekáižek přírod'nÍch jako výškovýchlTozdílů,
řečišť, propastí atd., které se staví v cestumě,ření pásmem nebo úmor-
nému měření latí.

Vrchní vládní rada Oberarzhacher z Mnichova, propagátor optického
miěření délek, porovnal výkon metody polygoná,lní s výkonem hOd."Ské
lokomotivy; obě ,se přimykají k zemské hroudě a obě konají veliké za-
chálzky, aby pře onaly ne'r:OVllios,tterénU!. Polámí mHtodiu polro~1~1 /3 vi~
sutou lanovou d ahou; obě neznají překážek, dopravní vůz, vznáší se mezi
málo opěrnými ody a jde vpřed bez ohledu na tvar terénu.

Oenyďál oměrných tachymetrů pohybujli /3~ odl 17 db 2'4 ,tisíc, korun.
Přels to ge sí značný nákliad v b!l'zku rentovati, uvá;žíme,..li, že při měření
polární odou odpadá měření délek pá,smem a hlavně latí a dále i vy-
tyče~ ěřic)\.é sítě. Je-li někde měřické přímky pro hustý detail nebo
porost nevyhnutelně potřeba, zaměříme pouze její koncové body z. pevných
bodů. NavazováiIllí mě,řických přímek na danou polygonovou siť odpadá
(viz mě,řicJké bod.yi Č. 362 a 363 na přiloženém polním náčrtlku). ZlliaiČnou
ÚSpOlrUčasuZ1l{lmená při měření polyglOnoV'oumetodou již ta okblno<st, že
s dalkioměrným thoodloHtiero jleooou positaNeným zjislt,íme,úhly a, délky poly-
gOll1ovýcih,stran sowěasně.

P,ojednání o teo.rii přesných dá,lkoměru uveI'ejnil Ing'. Dr. Kormunda
ve Zprávách věřejné službY technické (sešit č. 24 z roku 1928).

Použitá literatura: Die optische Distanzmessung und ihre Anwendung bei
der schweiz. Grundbucbsvermessung 192~

Ré8umé. Me s u r a g e s cad a str a I es ďa p r e s 1a mé t hod e p o I a i r e
a l'a i d e des ta c h é o m e t r e s dep r é c i s i o n. A ľintroduction de l'articla
précédent ľauteur me.ntionne des fautes des anciens tachéometres et décrit succincc
tement le principe du tachéometres a deux images de Wild, de Bosshardt-Zeiss et
de Kem. II annonce aussi ľéxécution des mesurages par la méthode polaire en
Slovaquie ou n'éxistent les plans cadastraux dam; 739 communes (l'étendue de
941.256 ha). . .. .

Dans la partie suivante il est décrite la méthode polaire de mesnrage, surtout:
a) les travaux préparatifs, b) le mesur:tge deí\·données polygonaux, c) le mesurage
des points de détail, d) ľenregistrement des données mesurées et e) ľétablissement
des ésquisses de campagm.e. Á la fin ils figurent les résultats gagnés au cours de
mesurage a ľép'reuve d:ms la commune de Vrútky. On aemployé les tachéometres
modeles Wild et Kem. Les résultats les memes quant a la précision de ces deu:x:
instruments. Le tachéometre Kem possMe cependant comme ľavantage la llossi-
bilité de renverser la lnnette, ľintensité lumineuse est plns grande que celle de
la machine Wild et la lecture sur la latte a mesurer est plus simplifiée et se. fait
par cela plus vite. On a vérifié 44 longueurs des cotés polygonaux· ďune longueur
moyenne de 80·7a5m. Les long-ueurs ont été mésurées soit a ruban soit a la latte
deux fois, 17 longueurs trois fois. Par La m'éthode optique MS distances ont été
mésurées quatre fois (sur chaque extrémité du cOte dans tous les deux positions
de la lunette).

L3. long-ueur sommaire detous les cotéspolyg-onaux, mAsurée a ruban oU
ft la. la.tte obtient 38()O·38m. La ~e!ile longueur mésurée optiquenient 3860·~2~ ..
La. dlfference moyenne pour une cote poJyg01Taie est-seulement 1·5!)O'cm ·(la limIte
moyenne permise: + 7·477 cm).
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Neboť těchto korekci úhlo-
vých se. upotřebuje při
všech výpočtech, kde pře-
vádime trigonometrické
strany s elipsoidu referenč-
niho do zobrazovaci ro-
viny aťjiž při sitich vyššich
nebnižšich řádu; to děje
se nejen při výpočtu pravo-
úhlých rovinných souřad-
nic pevných hodu trigono-
metrických, daných sou-
.řad1Ůcemi zeměpisnými,
jakožto nutná početnikon-
trola,ale také při vklá-
dáni celých novj'ch .siti a
při řešeni bodů nově vklá~
danýchdosití .a ,stanove-
nýchprotinánhn, nehoť
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korekce' úhlové jsou často do&ti značné, dají se přesně stanoviti a není správné
je úplně zanedbávati při vyrovnání bodu, jak se to děje často doposud, poně-
vadž takovým zanedbáváním se mužeme značně vzdáliti od nejpravděpodobnější
polohy bodu.

Ježto je tedy otázka korekcí úhlovj'ch tak důležitá pro geodesii a na jedno-
quchosti~ýpočtu jejich je závislá podstatně hospodárnost metody zobrazovací, ukáži,
podle.· kterých vzorců nutno počítati tyto korekce v konformním zobrazení válco-
vém 1) a kuželovém (Ing. J. Křováka~) - jež přicházejí v úvahu při upotřebení
pro československý stát - a k tomu je nutno znáti, za jakých okolností dosahují
tyto korekce, eventuelně některé jejich členy, maximálních hodnot. Korekce budou
udány jakožto funkce souřadnic pravoúhlých rovinných, s nimiž se v praxi geo-
detické nejvíce počítá a pro technickou práci jsou nejzpusobilejší. Aby srovnání
oObouzobrazení bylo možné, volím počátek soustavy souřadnicové asi uprostřed
republiky, a to pro válcové zobrazeni Ov a pro kuželové OK (viz obr. 2.). Poněvadž
pro obecné kuželové zobrazení nebyly vyvozeny vzorce v pravoúhlých souřadni-
..cích,použiji vzorcu otištěnýeh drem L. Benešem pro přímý převod z elipsoidu na
plochu kuželovou (což nemá podstatného vlivu na hodnotu zmíněných maxim) jen
s tou změnou, že osu XK volím kolmou na kružnici kK v počátku OK'

I. Zobrazení válcové.
Korekce úhlová pro stranu trigonometrickou S, omezenou body o rovinných

$ouřadnicích (Xl' Y1), (X2, Y~) dána je až do členu čtvrtého řádu výrazem (což
úplně vystačuje pro území českoslov. státu).

(1) 0= 6~: k~(2 Xl +X2)(Y2- Y1) - 48 ~4 k4 (Xl +Xll)3(YlI- Y1)

(/' -. .nebo 0= 02- 04' kdež je log6R~k~- 09266316-10,

~Og48~:k4 =6'413 90-- 30.. Je-li a směrník trigonometrické strany s, je pak

(2) Y2- Y1= ssin a, X2= Xl + s cos a
a dosadíme-li tyto výrazy do rov. 1), bude o=l(Xll s, a). Hodnota ° je závislá
tudíž na s a a a mimo to pouze na souřadnici Xl' Tedy nezáleží na Y1,čili na
'Vzdálenosti od osy Xv. Vyšetřme, v kterém úhlu a je maximum při libovolném Xl
:.a s pro členy čtvrtého řádu 04 a pak též pro členy 02'

1. Maximum pro členy 04' Po dosazení z rovnic (2) jest
(I"

, 04= 4~R4 k4 (2Xl + s cos a)3s sina.

l-Iaximum členu 04 nastane pro ten úhel a, pro který bude maximálním výraz
h= (2Xl + s cos a)3 sÍI,l«.

:Pro maximum i minimum musí ~: = O, čili ',0 ,}'{

4 S cos2 ai + 2Xl cos ai - 3 s = O,
- Xl ± m-r 12s~ (3)

cos ai = 4s

Před odmocninou je třeba vzíti v tomto vzorci znaménko horní, je-li Xl > O, jinak
~naménko spodni. Úhel ai, v němž je maximální hodnota ď, pro libovolrui Xl a

I) Dr. F. Fiala: Volba zobrazení pro stát československý s úvodem do kartografie.Praha 192L
~) Ing. J, Křovák: Volba zobrazení čsl. státu. (Zprávy veř. služby tech. 192~1.)
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ně~terá s, je vyzI1a,čenna, obr. 3..Z obrazu vyplývá, že na př. pro str.anus 10kn,
aX1 +lOk~jea." 50°,kdeitoprotlltéžstranuaXI,+140kmjea." 84030'.
Pro lltraIlY trigonometrické nižších řádů. bliži se tento úhel a. při Xl = + 140 ktn
úhlu 90°.

. Máme-li na zřeteli největší souřadnici Xl - 140 km při upotřebeni obecnéhO.
zobrazeni válcového pro republiku československou, možno na základě rovnice (3)
spoht s rovnici pro d4 určiti ma)':imálni hodnotu d4 pro různé strany. trigonometrické.

Tak:ml,l.x d,J.=O·'OOOl je pro stranu s l'Skm"
o 0"0010"" " s=;:: 17'3km

O" 0012"" o" S .- 201.•~mo

2.· Maximum pro dj• Vyjádřime-li o~(dt jakožto funkci veličin Xl" s"
a, obdrži~e . ~ . .".

(4) d2= 612 k2 (3XI + s cos a) s sin a.
Maximum nastává v úhlu a.,.jenž je dán rovnici

28COS
j a. + 3Xtcos a. - s= O,

(5) c~~~.~ -3XI±·~~X12+8s~.

Pro maximum plati opět pfiX:~l > ().kladné a pfi Xl < O záporné znaménko od...
mocniny. Pro kladná Xl a některé stra.ny s.Jest udán úhel a. na. obr. 4., pro záporná
Xl by křivky byly symeotrické dle osy, na niž jsou vyznačeny koty úhlů a., při
čemž misto úhlu a. by platil uhel a.+ 180°, v němž nastává maximum výra7!u dto
Z tohoto obrazu je zřejmo, že toliko při Xl = O jellt maximálni dj ve stejném úhlu.
pró všechny strany a to v a. = 45Q, kdežto pro Xl ~ O měni se a. dle velikosti
strany s. Tak při Xl ":,,,140km je maximálni dli pro strann s ~ 50 km v úhlu qi:"":-83° 20'"
pro stranu s .. 20km v ai:"":-87°10' a pro stranu s - lOkm va •. 88040'.

Ptáme-li se tudiž po Ínax'imálni korekci úhlové d2' rellp. d"pro tu kterou straml
trigonoJnetriekou, zvláště -kratší, je nutno vyšetřovati tuto korekci pro.maximálni Xl
a pro úhel bližie! le 90° .. Nemlěláme v-elkon chybu, vyěe1hj~me:-Hjr pro uhel 900.
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Nyni lze zodpověděti otázku, pro jakdlouhe strany možno zanedbávati vfJ.bec
korekci úhlovou, aniž bychom se dopouštěli větši chyby než 1". To plyne z rov. (4),

položime~litam Xl = 140km a a=90°. Jest 1" = 6;: k~ 3Xls, z čehož s = 28Wm.
Následujicí tabulka udává hodnoty tJ pro různé strany a úhly a= 900 a a= 450
při Xl = 140 km.

I
Skm=' I 2 5 I 10 20 50

a= 900 tJ 0"709 1"774 3" 548 7"095 17" 733

a= 450 tJ 0"503 1"265 2" 551 5" 186 13"600

Zprávy literární.
Recense.

Pozemková reforma:. Přehled činnosti za .prvé desetile'ti trvání ČSR. 1918-1928. Re-
digovla,lIng. A. P a vel. ZvlálŠtníotisk z jubHejní pub1ikaoo ,;Deset let ČeskoMovenske re-
pUib1lik~y",díl III. Praha; 1928.
. Desáté výročí republiky bylo vhodným podnětem 'k bilanci tohoto VÝ"ZiIlWlll!lJéhoob-
dobí ve vý&ta'VIběstátu. Tiskový odbor pre8idia mínislÍJeI'ské,rady Z3JIsoučinrnoEltiVlŠech
ministerste'V'a ús.tředrníchúřadů vydal ohsá;hl~třísvazkové dílo, voekte,rám k:a.ždý'z těchto
úřadů monograficky 'POdává Ipře,hled svých výsledků. Ve ,tře'tím Isvazku, ~erý právě
Vyšel, ved~e ministerstva 'zemědělstVÍzaujme nás obEláhJ:á150 8JŤJI'ámikotvástudiie opoz.em-
kové refOO'llllě.Redigoval ji min. rada Ing. A. P a;v e 1 a vyšla také samostatně za pří·
stupnoucenu 15 Kč. Od mku 1924, kdy nynější presidient StáJtniho poz.emlkovéhoúřadu
Dr. Ing. J. VOIženíle>kvydal svou ohsáhledšípublikaci o muší 'POizemkovéreformě, neměli
jsme v naší I1!árodohos,podJářsM1íterrutuře novějšího dílru, které by shrnulo výsledky po-
tlledinich let.

Tato nová kniha ve 'lf{ kla.ll,itoláchskute,cně dokonal'0 info'11lllI\l}eo v,še·~húsecích
ěinnosti Státního poIzemkového úiiadu a to jaSl!lJě,zhuštěně a n3JpÍ"ostoodlborne., Jaká-
koHv tendence jeiSIŤ.vyloučena, wvněž po~elllJika,takže i idelový odpurce n3JŠírefoi1'1IlY
ID'IlIsíuznati VYS1Oikol1úroveň této knihy. V cele jejím jsou Význk1dIl'1lé,plfojevyrpresidenta
lfuga,rylka a ,bý,va.Iéhomin. p.ředsedtyŠvehly z r. 1927. Po přehledu organisace úřadu ná-
sleduje cennÝ' vývoJ zálkonodárstvi El ,pŤehlednou taJhul:kou a výsl'edky použití zákona
o Ťádném.hospoda,ření na zahmném majetku. Dd,ší kapitola věnována jest lIIkcím před-
běžný'lU·.8trurší data o rozlsahu zahrané Ipůdy ra počtu vlastn~ků jsou tu d~oe,posledního
stavu. Jest to důsledek dodatečného .splnění so~p,ísovépovinnosti. hllllVneve východním
Úrem.í státu a důsledek TŮzný,chprávnich ,změn.PO'loruhodna je ffiaIPIaÚizemíVelké Prahy'.$. zakreslením ploch 10 zabr8lný,chV'e~kostatku ve vým'ěře 4160'8 ha, naib~ýoo Prahou
v ~zemkové reformě.

:; Velmi instruktivní Jest s,tudie o vyřeš~'ní p r áJv n í c h n áJ r 10Iků v hl. S t n í k ů
•..•'•.-a o ,provádění zk.rácenéh:o řizení přídě1lovéhodle ~. 7 z, z. Všud~ jest přihlíženo k judii-
~\katuře N'ej,VYIŠ!Šíhos,p['ávn>ÍihosOIUdu.Postup řá. d li:é oh {) ř íz e Jií IPř í ,de lov é,h o po-
~;;Jl6áJl1est i s podrobný'lUitahe18Jrnímivýsledky v další k3JpitoleVlIl. VýisJed:kyudány Jsou
~.-pro ;p,říděl drobný i zbytkové SiŤJatkydle zemí i dllie a!kcí. ZhytJlwvé statky rO':l.tříděny
J'l'loukromě toho i dle výwbních loblastí· a dle let přídělů s uvedením průměrnevýměry.
~ela nové hudou ,pro voefejuost údJaje kwpi,tolyVIII. I{) s ID ě n á c bJ,pft,dy.zaibr.1ué'za pudu
svobodnou i za. 'Půdu státIl!i. ~robně}i pmbrám.a Jest a Ik~e k o Ion i s a č n j s řadou
.. produkcí V'wrnýich plánů stavebníoh. zas,tavovacích i leteckých a jiných snímků liěMe-
Tých IkolonH. Následují kapitoly o pře'Vzatépůdě, 8P'TaJVIovaméStátním 'Pozemkovým
'Úřadem. ostanOlvooí 130 ,placeni ceny přejfunaci a přídělové.

8óoiální otázky vipQlzemkové refo,rmě (z,a,opatřenízaměstnancůl a ĎJruzsterv-
tví) lfIl'ojednány }SIOU VteJmipodrohně se, všemi 8Itatistickým,i výsledky. Celkový ~bnos
,000.000 Kč, vělnoiV'anýna. mjištění ví~e ne~ 67.000 z,aměstnan.ců, jiest jistě výmluvným
:lóz,emtoho, že re.foirmanebyla! provedena na účet jejich existenc[.· .
Za zv:1áJštní'Přednost publikace slusí P()vružOyrart;,i.'ze věrnovala. ,zn••čnou pozornost

in.a nč I;lí mot á z ikui.m pozemkově reformy. O těch! :bylo dosud poměrně n~jm.éně
l;lBkováno a ,proto ~vIlá,ště tato pl,trtí.e.zaslouží si ,.po'ZO'l"llosti.Inform,uie o, ~ně~ních
"středc.fuh reformy (fond náhradOlVý, fond klolonisaJční,fond! legíonáiřský,. fond zaměst-
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nanráý, Náhradováb~ntka), dále o úvěru v reformě, dle jeho forem· (<Ll'žerhností,.posho-
Věfllí,'p!'ovozovaeí, ill'vesttční)a . v tabulkác,hi dilll,g'l'amech vyjadiřujeceJkovéobraty' a
výsJedky.

Otá,Zlkyte'ohn kk é a VQdohOOlPodářSlké,ce~kmá ·bilance, rozpočet, ·ochrani11pa-
má,tek .a 'pmrodnichkrás,ot;ázky p'atronátni, ,č,Ínnost tisková, 'info.rm8JČnía Jwop'ag8JČní-
toť. kapi1JoJ.y, kte;ré bychom přiřiadili .kďefinitivnimu ří'zení ,p'ří<IJělovému. Zbývající stati
lze označiti ja.;ko obsah ohdobi·závěrečného a staibilisačrniho. Jednají o za-
knihování příděllu, o do.zoru nad ooslpoda,řeIlÍ.IIi příďěků, o da,l!ším práv:ním pohybu pi'i~
dělené. půdy a závěrečných prácech f,inančně-úvěI1O'vých. Stať zá,věrooná llpozorňuje,že
rO!zsahpublilmoe nedovolil za,řazení dalších ÚiVah (o vlivu reformy na země'dělský prů-
mysJ, na ,ryJbniJlciiiství, o vlivu na ,pmdu.kci, na emigraci·11, j.); avšak je nesporné, že tyto
náměty bude Ize slpolehlivě s,topovati až v průlběhu někoHk<li let da,lš:íJch. Níc,e'leté prů-
měry sklizňové na pnk,l;ad jsou spolehlivěct'ší ke srovnání než .tednotltvá léta.

Redaktor ,publikace min. 'rada Ing, A. P a vel, dal knize plán, ,řídil z,pracovánf
látky a výlznamné karpitolysám nalpS<llI;knihu vyba",il řadou přHoh fot~grafických, ta-
bulek i dia,grarnů. Jednotné hledtsko a, vysoká ,odborná úroveň této pobHkace zamčují jí
význačné mí,sto v naši poměrně chudé náJrodohospodářské l,iterratuře .povMe'Čné.

Compte Rendu. - Zpráva o mezinárodním sjezdu zeměměřičů, konaném v Paříži od
15. do 18. října 1926. - Vydáno fl'an,eouzskym výlb'orem' 'pro organiS1alcikongresu, vytiskIa
"Modlerni tiskárna v Sa,int Quentinu" rokli 1927; 596 st,mn, 211fo,tog,rafií, 69 rrákresú, ma:p
a diagramů.

Objemnou knihu o průběhu a výsledcÍC,h sněmování třetího mezinárodního sjezdu
zeměmě:řičůJ ve velkiém ,sMe ,.Mezinárodního ústavu pro dllJš,ervní spolu,p.rá.ci" v PaHži,
jemuž předseda,l kol. Jakub R o u pc i n s !k.i 'z Bruselu, možno rozděl:ti na divě hlavní
části.

Prvtní částoíbiS1a,huje. n.a 272 stranách podrobné a 'pouta,vé vyUčení sje'zdových
udMostí, sesta.vené chronologicky ,a doprovázené fotogr:a,fiemi čelných sjezdových funk-
cioná,řů i skupin IlwngresÍostů p~i rů:zných význačnýc,h příležit,oSltech. Na začá:tkli uvedeny
jsou vš'echny instituce, korpo'ra.ce a skupiny, které přis,pěly Sovoupomoci ke zdiaru is,jezdu,
a dále podl'olblIlě dle států a jmén účastníci s.jezdu, zastupujíc.í neméně ne,ž 221států.

Doslovně UJv:ed~no zde 'znění všechře,čí, prone'sených hěhem sje,zdových prací
v plenárnich schůJzich (IZ českých! úČia,stníků: Prof. Ing. J. ,Petřik:a a Ing. J, Falty), i v za-
sedáních j,e'dnoUivých čty!ř pra,covních komisí, 'prosJovů 1JIřiná,vště'vá,ch, reoc81Jocích,hanke-
teoh atd., jakolŽ i piiednášel~, uspoi'ád<tný:ch jednak v plenárních s,cMzích sjezdu, jednak
ve ,schůzkh p'racorvnfch k:omisL a to dle steno'grafický,ch 'záznamů, po'ii~zenýlch revisorem
stenografů Serťátu, R. Hingrem.. .

Podrobně a zajímavě vylíčeny návštěvy účastníkŮ; konwesu u pireElidenta munici-
páJní rady města! Paříže', výstaNy! měřickýoh st.rojů a výsledJků, mezinárodního ústavu prl}
dtušelVní spoluprá,ci, speciá,lní školy pro ve,řejné práce, hrobu neznámého vojína" úSta,VlI
pro míry a vMly a záillllku ve Veil'1s,aillich. .

Z piiednáserkzvláštní zníinkyzaslllhují ona Ing. D ů h a I u opoozemnfc,h mě,ř,enich
v Belgii,' řed. Ma I a;n i s s e v museu umění a řemelsel o počítacích s'troj'ích, a, z,vláště
skv'ěIlá }J'ředná~kia nostw,le Nobelovy ceny P. G u i II a u m a o inválfU, proslovená ve
slav:nos,tni s'chůzi sje'zdu.

Praoovní komislel, první pro sjednocení systému pravOiÚMých souřadnic a, konvenč-
n~ch! značek s piiedsedou 'Prof. Ing. J. Pe tří k 11m z Prahy, druihá Pf'() 'zdokonalleui měřic-
kých strojů a metod 's př,edsedou pifOf. B a e s cÍlI i n e m z Cury;c.hu, třeH pro sna.hy
o 'zákonité Vyfbudováillí organisl,ce a vzdělání zeměměřičů s předsedou pre!8i. Me r m o u-
dem z L'Isle·-Vaud ve Švý;cařích ~ čtVlltál prQ Sloučinnost z6měmě:řiče v otá;zkáe.h, sou-
vislých s pozemkovou d,ržbQu, s :pi'edlsedou G. E. D r o we r e m z Londy-nlli, ?Jasedaly od-
děleně ve dnech 15. a 16. iií,ina a přerdložily výsledky svýlcIť poraď ,plenu sjezdu ve slav-
nostní schů'z.Í dne 17. října, kdež činno,st j.eji,ch s pochvalou hy1Ja přijata a schválena.
Pro nás je zadostučiněním, :žezprrá'Va registruje vyslovení obdivu této kiomise nad prací
československých! zeiněmělřičů na poli zastavovllicích, p~l'celačn~ch a ,rC'gulační1ch pUml
měst na zákl1dě referátu kol. Ing. K u b i k a z Prahy, kteorollz,tO !Jl'OChvMUpřednesl se
zvláštní srdečnosti předseda IV. pracovní komise G. E. Dmwer na slavnosooí sehů'li
sjezdu.

Druhou část :knihy tvoří zpráVY ref.e.rentů, zllistupujicich jednotlivé státy v pra,cov-
nÍiClhkmn:isíchi a těmto ,pisemně :p.ředIožené. Jsou to pečLivě 'P,řipravená l}Ojednání o nej-
dwežitěišioh námětech jích:ž řešení Je úlohou meziná,rodnic.h sjezdů: 6 článků I. komise
o souřadinicovém systému, konvernčnich 'znaěkáJc,h, měřítkách map a metri(')ké sou,sta.vě,
10 článik!ů II. komise o měHckýtch strojích, a metodách, 7 článků III. ikomise o vzdělání,
praxi a hmotn~m i 8IJ)olečenském postaveni. uměmělřiče v Belgii, Itam.· Švédsku, Alžíru
a M.ada.gaskaru, 3; 10 čl.án;ků. vztahujíeích se na součinnost z,eměměřiče v otáJzk'á.chpo-
z.em'kové d,rž,by v ČSR., Velké BritalllÍÍ, Belgii, Holandsku. španě1sku a Franc.ii.

Zejména čláliky pro k:omisc III. a IV. o'plýivají cenným nmterlMem pro se'znání
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!l1inulýoh i nynějších poměrů zeměměřický,ch v různých zemích, dávají mo'žnost srovnání
s poměry u ná,s' a skýtají celou :řadu ,cenných 'p,říkJJadů a namě,t,ů pl'O snahy po dosa,žení
plnoprávneho postavení zeměměřIčů i v našem státě. .

V ,celku j'8<st zprá.va o třetim mezinárodním kongresu 'zeměměřičů pečlívě vypra-
veným a neoiby,čejně instrukt.1vním dDkladem o mohutném pokroku, dosaženém na poli
IIleziAbJl'odl1íspo~Ulprácezeměměř;čů a opravňuj]cím k nadějím i neJsmělejším do hudouc-
nosti. To hohdá ukáiže sena příšt,ím mezínárodním ,sje,zdu, který konati se bude ve, Švý~
can~ku v l'Oc'e 1930. Ing. Krčmář.

Vy§lé knihy.
Bulletin géodésique. Année 1929, No 22. Publié pelr le Secréta.ire de 111, Section

G.. Perder. Obsahuje. násleďují.ci zrprá,vy: W i II i \1, m B o w í e. The Ohio Ar,c of fĎrst order
triangurlation. li a n s S. I e 1str u p. Enregistrement ,dire'ct en un observato1I8' central des
p8Jssa-ges o!b!se,rvésen campa,gne au micrometre impersoneL W a I t e r D. L a ID ber t.
A form for thecomputntion of geoo,etÍ!c1positions.

Bulletin géodésique. Année 1929, No 23. Publiépar le 8e,crétw!r'e de 111, Section
G. Perrier. Obsahuje zprá.vy následující: Colonel Dr. L. B e n e š. Changements relatifs
dans le,s longueurs des fil& invar 'pendant III,mesure de III,base de Mukačevo.. W i II i a m
Bowie. Note on ,change, iby the U. S. Coa,st anO. Gendet1c Surv.ey, in precise Leveling
method&. Général D. K. Pe t r i tis. Rwppnrt snr les tra,vaux relaťfs ft IlLmesum ďun lLTe
de méridien, éxéc'lltés en Grece depuis 1927. jUBqu'a 1928. H. IKJÍimu 'ra.. Pmvisiona.l
result of the work of the International Latitude Servh:e in the North Paral<leil + 38 o 8'
during the J~ar 1925. Pk.

Comité naitional fran~ais de Géodésie et Géophys'que. Assemlhlée géné,rale du 27.
ma,rs 1929. CS,tr. 65.)

Ohsa,huje'zprá,vu o jednání a v přílohá,ch zprá,vy e.eikc,egeod'eti,cké, sekce seismo-
logické, sekce météorologiciké, sekce o mague:tismu a elekt.ricítě z,emske, sek.ce vulkano-
logi!cké, sekce hydrologi(')ké a na 'k,onec seznam členů francouzského ná>rodního komitétu
Pf{) geO'desiia geofysiku. .

Claudio P a s i ni: Metodo di minimi quadrat. Bologna,. Z,anichelli editore. Pk.
Marcel Po ě t,e: Introduction li l'urbanisme. Vyšlo u Boivin et Cie'., Paris, 5 Rue

Palatine. Cena 35 fr.
René Dan g e r: La technique des lotissements. Vyšlo v Lihrairie d'e' l'enseigne-

ment technique, rue Thénard 3, Paris 1930. Cena 60 fr. Stran 108.
Léonce Mayen,ce: Réforme du Cadastre. Vyšlo u E. Bruyanta, rue de la Ré-

gence 3, :Brusel. Cena 6 fr.

Odborná pojednánI v ~asopisech.
II geometra italiano. Svaz ek VI., sešit 6. Zákon o pozemkových knihách

uzemípřipojenýchkltalii(redakční).Poiedná,vá o královském na.řÍz,ení ze dne 4. listo-
'pa,du 1928, Č. 2325, kterým se provádí unifika·ce pozemko~ch knih wzemí přip,ojený,ch
z ,bývalé monaJ'chie s knihovními zákony itil1skými a zabývá sepff'íslušným provádědm
nafuením, uveřejněným v úředním věstnfku itallském 18. dubna 1929. Kn:hy 'p,ozemko,vé
(vlastně úřaJdy knih pO'zedwvých) budou podřízeny 'okresním soudům. truMe pozemkové
knihy v Tel1stu, v Pole, v Goúci a,td., hudou vyňa,ty z komp'etenc,e prřis,lušných kra,jský,ch
soudů a 'Piodiřízeny soudům ok,resním. Jinak' za1hývá se článek kritĎkou naHzení, pokud' &e
t~če p.roiVádění knihovnich změnvzniklý,ch dě,lením Ibudov '!laJ je,d:noWvái obydli 'rato
fys.ic:ká dělení děj.í se jak ve smJ"s,lu vertikái',ním', tak: ,hoúz.ontá,lním, ktbrýžto z,působ
d61eni je,&!; vlalstní la.tínským národŮ:m. .

Sešit 7. V ,článku "Jak se apliJkuje zákon?" redakce stoj,í na stanovisku, že země-
měNči jsou oPJl'á,vněmirprojektxw:aM a prováděti Višechny stavby.

Se·šit 8. Olánek: "Reforma technických 'škol" podle vládni osnovy navržené mini-
sterstvem vyučování 24. Čoervence t. r. (osnovlL není do.sud uve,řejněna). Vyš<ší odělení
&třeďních škol teIChJnických budou trojiho druhu: z,emědě1ské, obchodní lL průmyslové.
Měřictvi SiPlyne s odělením zemědělským po 'píiiiplLdě s odělením průmyslovým (pozem.
stlLvite1stvi).Účelem 'reformy jest uvésti pořá>dek do cha.osu komp,e,tence jednotlivýcl1
toohnických (živnostenskyclt~ odvětví o nrž jednají stále odborné čaJsopisy itaJskýe>h
zeměoměřičů:, o nichJž IbyJo 'zďe psáno podrobněji,

Sešit 9. Olámek: "Zrušení měd'iekých škol." (E. Fanti) jedná o témž temátu. Vilad-
nim návrhem: maji 'zanÍiknouti neden měncká odělení te'chnickýcll škol s,třednieh, nýbi"Ž
1Il4jí nO'vě utvořená tři oddělení (:zťlmědělské, stavitelSitví rurální, obchodní) aJbllorbovati
i samost.a.tné 81tředni šdioly země'd:ělsko-te'chnĎcké,podřízené ministlerlltvu národního
hOlSpodá.řstvi.

Kolem vládIÚho návrhu ved,e, se živá <lis'kuse o zájmy jednotlivýchtoolmických
skupin. O těchrto referovaH jsme v Z. V., wčník XV., Č. 6 v ~áJnku: zeměměřič v ltalii.
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:'. Sešit 10.. ,pUblikuje rO!ZJlo.dinutígener. řed. katastru, dle něhož dílčí plány ne-
mooou sdělá-vati' Ia podepisOvaM anivysokoškoliští agronomové {dorotOO'i},ani wm~ělšti
. 7illal1ci(odbornici), nýbrž wměměřiči ra rO!Zhodnutímňnisterstva.vni1a';lo o oohraně titulu země-
měřiče,co wbiturienta vYŠŠÍ!středni toohruClké st:íltní !íkoly. Dále uveřejňuje :rtešenIpro~
h1ému HausenoVla.

L' Ecodegli ingegneri e perlti agrimenzori. R o ě!l1 ík XXXV. Sešit 12, 13. G.
Giuntini: "Stará otáJZIka" - historický: vývoj škol lkulturně-techniclk,ýich ve BPO\iehi
Il dnešní otáOJkou 'oolněměři.,cikoua otázkou reformy studia. .

Sešit 14. "Agrární te'clmici a agrární skupiny inženýirské" (redwkiční). ~bývál se
sporem o jed~CJnikompetooci. . . .

Sešit 15. Státní diplomfram.couzský0hzeměměiřtčů (redakční). Referát o ělánku
"Journ3ll d~ geomětres e't :eXiperts"() zavedení dip10mQvých iZikoušek :pro fra.neouz.stké
zeměměřiče, kteří se podrohili teore'tické zkoUJšce ;piředSIIDIÍ:šenoukomiEli, její~ 8lo~í je
přOOetj)slániO!,!biy~1zapsáni v re,gi8ltru praktik:antů 'po 5 let a 'podrobili se ,na to odbo<n1é
ZJkoušce .před státní komisí v Paříži. (ÚsIlav umění a řemesel.)
, 'Se,šit 16. "Používání 'Živnostenských předpisů! zem'ěměř1čkýiCih"(redakční) jedná; o
'Z<lldlášenído ~měměři.ekýicih '8HZnamů. . .
, Sešit 17, 18, 19, 20, 21. článek Mdo Giuntini: "RO'Z100rbibliografie zeměměřiCJkýclJ
revui italsikýich" - v němž uveďena jsou bibiliografiCJká d3Jta o tOOhto časopisech poči.
na.je od wlm. 1893. (SpráNy spolku zemědělských inženýrů v ŘÍ'Jllěa okolí, ,co ,první od-
borná revue.)

V čísJe' 20 je též, ,pojednání Ó' redukčním tachymetru systému MOTiill-DeS[l,ian.
Ing. Frant. Falta.

Zeměměi'ičká agendla pn :ttIlioillterstvu.veřejných prací. K čláJn,ku,uveře jněnému v č. 2
,;Zeměměimského věs,tníku" letošnmo roku pod hes1em "Zeměměřiěslk:á 3lgenOO. při
miIlli'Elterstvu veřejnÝ'ch !pr.1lcí", i[lIřipomíná jmenované min.ister8ltvo, pokud jde, o vOOnou
ik.rítiku v uvedeném č1ánJk:uobsaJŽenou toto:

VěCli související 's .určením, vytýčením, omezníkovánJfun,,re,visí,UJdržovlÍinÍima evtidiencl
státníoh hran1c, uvedené mezia,gemKl:oU!oddělení "D", nutno poou7lOvati z dvojiJho hiledislol.
- ad'Ininhrt,rativnilho '31technického.

Ne:přihlíŽ.í'i1ise k běžné ollObnÍ',účetní 3. evid:ellllč,níčinnosti. přisJjlJŠÍve směru llJd-
ministrativním v !přítomné dOihě jmeno,van:ému oodělooí př:ipravo~a.ti mezi!státní ,smlouvy vy-
plývající z rozhiranÍ<oonínebo s tímto souvisejici. V hUJdlouonoBti'paJk bUJd~jeho věci, aby .
tyto smlouvy pokUJd souvisejí se 'Zlájmy hmn,ičnÍmi provádělo v !přímém styrou s přísluš-
nýmJi úst:.ředrními úřadY' sousedních států. Otázky, řešooé v těcihto smlouvá.cJh, jsou jen
z menší části .ráJzuzéměměři'Čského jako udržováni a revise hra11ÍiČllÍdem3irmce, většina
jIťJh ,spadá do okruhu půsoibu()<sti,státru<ch techniků, jako jsou otáZlkYlvodoprávní, voro-.
Plavební a rybáJřské na hraniČlll'ich uooích,zMežitb'sti .používání a ud~ů'VOOí hlJ1aIličních
8ÍiJnic,cest, mo8ltů a pře,vozů, věcBJříěni a silnÍ<čniÍpodicie na hra~ci, záležitosti hoomické
a rpod. Z podotčenýelhsmJuv byly doposud ~jednálny: hraničnistatuty s Němoolrem. pro
HlučínsIDo, s Rakousk'em ,a Maďarskem, smlouva o ú:pmvě techniCJko~hosPOooiískýclJ:otázek
Dia biramčnicth traticih !Dunaje, Mora.vy a Dyje, Čisl.-polskJásmlouva o úpravě mše, čSl1.-něc
mecká smlouva o hra,nÍiČlJlí()uJře, čsl.-maďar droá smllou~a o úpravě říčn.i policie na Dunaji,
osJ.-polská smlouw. o ÚJpmvěrybolovu 'a ry;bochovuv Q1rani'ěních v:oooch a jelji povodí,
'Č!sJ.-!pO~'skásmlouva o UJŽ'Ívánímě'8Itských objektů! hýv. obce TěšÍIIl3l,<ČsIl.-němeeikJásrnldu'Vla
o hraničnÍJCh vódnich toc!ÍCl]a o výměně úz,emipři hr3lllici. DaJ'ším Molem oddělení "D"
·v uvedeném SiJllě!rujoeSltJllř:i,praiv~tihrani.čllli statut s Rumunskem a PolsJťem,sm[ou'Vy o sil-
níční policii na' hranÍiČlllíchkomunikacích s Rakouslk,OOla Polskem, -smJoUlV'yo' voroplavbě
na. .bir3llliÍ'ČIJlíchtooíc'hi s Poilskem a Rumunsk:em,smloU!vy o rybářství v hr3llličnicih vod:á.ch
s, Rakouskem a. Rumunskem, SIIIlJouvuo říční <poHciina. Dunaji El Rakouskem, ,smJiouvy
d rozdělení lIliaj'etku hramicí přeťatých obcí oSMaďanrlťem a RaJwuskem, smJouvy ~ m~
niěnkh vodinic:h tocích' a výměně území na hranici se. Saskem a Bav0'11skem, smloUIVu
O' vyhuidJolvánáPěnIDElkJéC<e1stya o usnadněni styku v Ú!z,emiDunrujce, ceakorvý hrooioo[
snat.ut BNěmeckem a pod.

Pokud! uV'€idlenéhraniční smlouvy souviBiÍs ,pů&oboostí úřadift nižšÍJéihstolic jeetú:ko-
lfflIl odděleni "D" vyJpI1'acovati ,příslušné prováděcí iÍIJS,trukce,a ÍJ()pClkludtřeba v soubJl3lSoé
B;přislušnými ústi'edllllÍmi úřady ,sóuOOdních států.

Poikud jde o techni'CJkou stránku 8iborazmÍJn!ěné ag.endy rpřic;h'ází vpřítomoo do'bě
v 'úvahu 'upr'aVovaJclÍIprá.ce na hranici čsl.-německé a uJ'Čité dodatečné Práce na. čsll:.-rn'!l1un-
ském hmmčillm úSl6'lkuiieky TiEy.Prve· zmínJěné práJce ipro'vádí čslL-něm~ká ill6zistátni
komise BvýimideJegaJC1emi.čsl. aclegnce jest složena vesměs z měřickÝ'Ch Úiied!níiků.Pro-
~!Iffi prať4 na Tise hUJdfeoStamoivenv příštích ooe;C!h31 provede! áepokudiptl,jde 'o země-
m'ěřické pi1áCe IDiěřiclt,'ýimi.úředlllJÍlky,., . .. '. '
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vzpomněl zemřelého vlád. rady Maška a ocenil jeho zásluhy, které si získalo náš stav.
Přítomní uctili památku zesnulého povstáním,

Předseda pwk vyUčuje založeni ,spolku, jeho vzrůst až k dnešnímu stavu, kdy spo-
lek soustřeďuje všechny kolegy státní správy až na několik kolegů Stát. pozemkového
úřadu. Konstatuje, že posledních 10 let, tolik bohatých na různé reformy, bylo velice
důležitých í pro nás.

Na návrh Ing. Kostebckého bylo od čtení zápisu minulé valné schůze upuštěno.
Z p r á v a je dna tel e. Jednatel zmiňuje se nejprve o pohybu členstva jednak

. za poslední rok, jednak za celých deset let. Odbočka měla 31. prosince minulého roku
112 členů, pořádala v roce 1929 šest schůzí předsednictva a tři schůze výborové. Jed-
natel podává zprávu o tom, jak dalece bylo vyhověno odhlasovaným loňským volným
návrhům, načež líčí podrobně celou dnešní situaci hmotnou i duševní, v níž se náš stav
nalézá. Zmiňuje se o jednotlivých akcích, které spolek poooikl k podpoře Vysokoškol.
~vazu v jeho snaze o zlepšení systemisace a platového zákona. Cte "Pamětní spis",
který byl ústředím našeho spolku zaslán v květnu všem význačným činitelům úředním
i parlamentním. Referuje i o akci, kterou má být docílena reorganisace státniho zaměst-
nanectva a sousUedění vrcholných zaměstnaneckých org-anisacÍ. Poukazuje na velkou
práci kolegy Sůry a Guldána a vyzývá všechny přítomné, aby tyto dva neúnavné spol.
lwvé činovníky v jejich mnohdy málo záviděníhodném postavení podporovali. Nestačí
l)l'aCovat jen odborně a vědou, jest nutno vyhledávati a navazovati také společenský
styk. Zoutat nesmime nad momentámními některými neúspěchy, ale bojovat dál a uvážit,
že co snad nevybojujeme pro sebe, vybojujeme pro své nástupce. Předseda děkuje jed-
nateli za jeho pečlivě vypracovanou zprávu, která se schvaluje jednomyslně.

Z p r á v a p o k I a dní k a. Příjmy, které pozůstávají z členských příspěvků a
úroku, činí let'08 pouztlKč 7949'43\ obnos tento je však daleko menši nežli léta mi·
nulá, ačkoliv počet členstva vzrůstá. Pokladník kol. Trávníček stěžuje si opět na liknavé
pla.cení 'členský,ch p,říspěvků. Kolega. Ing. Krupica prohlásil za revisory účtů správnost
účtováni a upozorňuje přítomné, že jak jednatel, tak pokladník vykonali cesty na schůze
<10 Prahy na své útraty, a navrhuje. aby valná schůze jim vyslovila za to svůj dík.
Jjjmo to činí návrh, aby pokladníkovi bylo uděleno absolutorium. Oba návrhy schvá-
Jeny jednomyslně.

Vol b y. Kol. Ing. Pechr děkuje za přítomné dosavadnímu předsedovi za jeho vy~
konanou a osvědčenou práci a navrhuje kandidátku s dosavadním předsedou včele.
Byv jednomyslně zvolen, poděkoval pře d sed a k o 1. Ing. Krá t k Ý za důvěru a
volbu· přijal. Poté zvoleni aklamací jednomyslně: mís top ř e d sed a Ing. Fr. Falta,
jednatel Ing. V. Mařík, pokladník Ing. Jan Trávníček*), členy výboru:
Ing. J. Vláčil, Ing. L. Kožoušek, Ing. A. Macháěek,. n á hra dní ci: Ing. Ant. DohnaL
Ing. Alfons Haubtmann a Ing. Viktor Syrovátka, r ev í s o ř i: Ing. Josef Lysý a· Ing .
..Ios. Krupica. Do smírčího soudu navrženi Ing. Jan Novotný a Ing. Ant. Moc.

Vol n é n á vrh y. Pokradník Ing. TI' á v n í č e k oznamuje, že letos dostal pro-
;1třednictvím ústředí velice stručné vvúčtování za Zeměměřičský Věstník a mimo to že
náklad na tento časopis opětně vzrostl. O věci se Tozpředla delbataa po návrzích Ing.
Pechra a Trávnič'ka usnesla se va,lná, hromada, aJ)y delegá.ti od,bočky na va,lné hromadě
v Praze záležitos.t tuto vy~ídili ve smysJu n'áv;rhů na. valné schůzi '~ednC1sených.

Kol. Ing. K o ž o u šek pak na návrh výboru odhočky podává kolegům v krátkém
přednesu rpokyny ° tom, jak máji informovat 'záj,emce o Elc,e.lovánípoz.emkft. Kolega Ing.
T r á v n í č e k přednáši návrh výboru, ahy k většímu oživeni spolkového života byla
moravskoslezská země rozdělena na několik samostatných rayonů. V těchto rayonech
budou určeni důvěrníci. kteří budou pečovat o užší styk členstva s výborem odbočky
pořádáním schůzek v různých sídlech ka,tastr. úřadů toho kterého rayonu, předají různé
llávrhy na těchto schůzkách přednesené výboru odbočky a vyžádají si případně na tytc
>;chůze referenta z výboru odbočky vyslaného. Návrh byl jednomyslně schválen a dů-
věmíky byli proz,atím zvo,leni na ná,vrh kol. jedna,tele kolegové: Ing. Orel. Ing. No'V'otný,
Ing. Mojžíšek a Ing. Dejmek. Rayonování a bližší informa,ce ohdrží z,volení od vÝ'boru
'Odbočkv..

Kolega Ing. Oe c h si stěžuje na těžkopádné a zdlouhavé úřadování expúsitur pro-
střednictvím mateřských úřadů. Bylo mu odpověděno, že ve věci zakročeno již o nápravu.

*) Příslušníkům jmenovaného spolku oznamujeme. že za zemřelého Ing. J. Tráv-
.níč,kazvolen hyl na výborové Elchůzi'dne 23.' února 1930 pokladnikem kolega Ing. Viktor
Syrovátka, měř. koncip. kat. měř .. úřadu Brno IV. v Brně, Masarykova .. Kolegové, ne-
()pomeňte pilně zasílat příspěvky členské na tuto uvedenou adresu, případně složenkami,
kte,ré vám jmenovaný octhotJně na požádání zašle. Ostatní záležitosti, jako na př. ohla-
šování změn působiště a bydliště; nebo různé návrhy a náměty činnosti spolkové se tý-
kající. ohlašujte vždy zavčas jednateli odbočky Ing. V. Maříkovi, měř. komisaři v Brně,
Veveři 26, II. p.
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Kolega Macháček se vyslovuje proti tomuto těžkopádnému úřadování expositur a celé
valné shromáždění tento názor jednomyslně sdílí.

Kol: K r u pic a podal dotaz o osudu tak zvaných pomocných te,chn1ctkých sil,
který;oOldlpovědiěn v tom sm)"slu, aby se vyčkalo, až jakým způsobem se tato instituce
osvědčí.

Kolega F u k s a si stěžuje na ne ochotu některých kolegů a studentů při opatřo-
vání přednášek pro II. státní zeměměřičskou zkoušku a žádá spolek o vhodnou pomoc.
Věc byla přidělena výboru k dalšímu projednání.

Jelikož dalších návrhů není, předseda končí schůzi poděkováním všem přítomným.
. Za'psal: Syrovátka.

Zápis o valné schůzi Odbočky Spolku čs. zeměměřičů v Hrně a Měřické skupiny
odboru S. I. A. v Hrně, konaných v neděli dne 12. ledna 1930. Valná schůze zahájena
v 9·30 hod. předsedou kol. Faltusem předvedením měřických strojů a, přístrojů, a to
dvou poláJrmch plaiIlimetrů systém Oorradi, k nimž vý,klad podávají kol. F a I t u s a
Vrb a a dvou nivela;čních .strojů, jednak firmy Wild, jednak fy Zeiss, k nim'ž příslušný
výklad 'podáva,j,í kol. V r lb aa Ar n o š t.

Nato pď'ikročuje př,edseda ke vla,stnímu 'programu valné. schůze a o-•••namuje, že 'se
omlouvají: pmf. Dr. A. Semerád a kol. Ruž;,čka a P,eňálz. V zahajo,vacÍID proslovu po-
dáváJ předseda poohled o úkolech, které Odbočka spo-Iku, resp. Měřwkái skupina v uply-
nulém roce mě,l'!\'vyřešiti a referuje do, jaké míry se to zdařilo. Zmiňuje se o zálkoně
k,a;ta.strálním, kde doposud ,čekáme na vydáni prováděcich nařízeni a reformě našeho
studia, NejvěrtJší péče v:ěnovánoa hyla vládnimu ná,vrhu novbho stavebního' 'řádu. I v tomto
směru vykonaH jsme svou 'povinnost pod'ánim 'připomínek V otázce systemisa,ce kolegů
úředníků ve s,lužbáJchve,řejných pracoval výhor se 'zájmovými korporacemi na jejím zlep-
šení, aby CJh)'1s,tanouresystemisaci odčiněny byly. alespoňzčásoti křivdy nespravedlivou
systemisa.cí způsohené. V otálz,ce orgnnis,a,ční zdůrarzňuje nutnost, aby byl kOiIlečně
utvořen SV'aZ ,čsl. z,eměměřičů. Jelikož,přípl'avná komise v Praze usnesla se již na
Mwhu stanov, lze očekávati, že snad! v roce 1931 k ustavení SVIa'zu6sl. zeměměřičů dojde.
Na konec zmiňuje se 'plak o spolupráci s ostatními institucemi 'zeměměříckými a spolky
inžen)T~kými.

Čote·ni:'záp'isu o minulé valné s'chůzi na návrh kol. Otvrtlíka odpadá. Zprávu j e d-
na tel sk o u *) podá,vá kol. ProcházkllJ, z,p'rávupoklad:ní a za adm i iIli str a ci Věstnilm
!přednáší kol. VlJbia. ZpráNu r e v i s o r Ů účtů podává kol. Kostelecký. Jelikož veškeré
účty a doklady shledá.ny správnýjIIli, navrhuje, llJby kol. pokladníkovi a odstU'purjicimu vý-
boru uděleno bylo 81bsolutorium. Navrh jednomyslně ,s,ohválen. Předseda děkuj,€! všem
<Členůmvýboru, z,vlllištěl1edaktocr:ovi aa4ministrá,tofovJ, za jej~ch svědomitou práci. Dále
'ZJIliňuje se o usnesení poslední výborové schůze stnan příštích voleb, hla,vně ,po-kud se tý,če
-změny v osoibě předsedy. .

. Kol. čtvrtlík navazuje na řeč kol. předo&edy, oceňuje vřelými slovy jeho činnost,
obětavost a mrnoholetou 'práJCiipro stav zeměměřický a navrhuje, aby valná hromada 00-
hilia,sovala kol. F'aHusovi rprrojev poděkování. žMá kol. Faltuse,aby i v 'budoucnu s vý-
borem Stpolupr~'coval. NáJvrh s potle'skem jednomys,lně při}a,t.

Předseda děkuje všem za, projevenou důvěru a zmiňuje se o důvodech, které ho
vedly ok tomu, 'ahy ,se pfedsednictvi v~dal a doporučuje 'za svého nástupce kol. Otvrtlíka.
Na návrh koL TráNní,čka při:ikJročenopruk ihned k volbě. kte,rá k náVrihu kol. Marka pro-
vedena aklamaci. Pře d:~e d o u z vol e!!l jednohlasně kol. Čtv r t ,1í kr, který' volbu

-přijal a ujíIIlla:je se dalšího říz·e,ní sohŮi~edQIPoručuje, aby ,přiza,chování ďOSlJ,vaďniosvěd-
čené tradice činnos,t spolková byla ,prohloubena ve ~měru vnitřním. K tomu jest za.po-
třebi dro'bné la.neúnavné spoluprá,c'e kot vš,ech směrů a ,předseda apelu:jle na' všechny ko-
len, aby vážné náměty·ta. popudy v ohledu teoretickém i admirťiSltra.tivním Ertělovali
výlboru. ~terý se přičiní, aby je uplatnil.

Na ná,vrh kol. MaQ'íka aklamací zvolení: Do výhoru zvoleni kolegové:
Arnošt, Dobrovolný, Ko:žoušek, ProcháJzka" Vilimec, FukE'l., Janč. Faltus, Vičar. Růži,č'ka
-a Vrba. Členem 'Výboru ,s,. 1. A. navržen kol. Peňárz. d'elegátem Měřiciké skupiny kolega
čtvrtlík. Náhradníky zvoleni kolegové: Stba, Proke<š\ Fi1kuka mladší a Baňooh. Za
r e v i St o r y ú čt ů: kol. Kostele,cký a Tesruř. Všichni zvoleni volbu :přijl.tli.

Vol n é n á vrh y: Kolega Faltuszdůra,zňuje,.že je nutno, abychom se přičinili.
alby .n!aJŠehlrusy v min. šk,olství došly příznivějšího lCIlJ:áJpání.Dale promloThvá o orgllJnisaci
~lužtby měři{')kév min. veteiJ;l,ých prací a žádáJ,ahy oova.lná schůze o tom hliž,e vyslovila.
Po delbatě usnáší se valná sohůze na tom. 'llJby Ústředí našehoSJpolku v Praze zakročilo
v ministerstvu vel'e.jný,ch prací. aby služha měřická byla soustředěna v rukou odhorníka
zeměměřickélho.Přís'lušná stylisaee resohme. nechť jestvypra:oována novým výborem.
Kolega Faltus u})<moriíujepak na t:o, že v září t. r. konati 'se bud'e v Cury~hu 'kongres

*) Bude, otištěna v Z. V. 'pozdějL
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mezinárodní unie zeměměříčBké a doporučuje konati pHpravy, aby Be na,ši delegúti jej
mohlizúča8tniti.

JeHko,ž nebylo daJMch volných návrhů', končí předseda valnou schůzi.
Z<t1p1s.a:l:Ing. E. Procházka.

Z Odbočky Spolku čs. zeměměřičů a Měřické skupiny S. I. A. v Hrně. Ve výbo-
rové SdlŮJzi dne 20. ledm 1930 konané,. ustavil se nově z,volený výhor takto: Pře d-
B ed a: Ing. Čtvrtlík Fr. (Brno-Král. Pole. Na ,čtvrtkúC1!Jč. 2); mís top 'ř e d sed a: Ing.
FaJtus Emil; jedma,tel: Ing. Pro01Já,zka Emil (Brno, Veveří 26); zapisovatel: Ing. Viča.r
Oldřich,; pokladník a administrátor: Ing. Vrba J,an, (Brno-KráL Pole, Tyršova č. 25);kni-
11Ovník: Ing. Filkuka Ja;rosla;\i~. (Brno-Král. Pole, Pala.ckého 28 a). ČI e n o v é v Ý bor u:
Arnošt, Dobrovolný, Ko,žo~šek, Vilímec, Fuha, JaJnč, RŮ1Žička. N á hra dní ci: ' Srba,
Prokeš, Ba.ňoch. R 'ev i 's'o ř i ú č t ů: Kostelecký ',j, Tesař.

Zpráva o valné hromadě "Spo~ku čs. inženýrů státní měřické služby", konané dne
2. února 1930 v domě' S. I. A. v Praze. Schůzi zahájil předseda kol. SŮl' a uvítáním pří-
tomných a podáním situa:ční zpnÍJvy o systelnisad, o novelisaci pl\1t. zákona" o dietáeh
a ,cestovném, o léčebném fondu a úřednické ústředně. Z,Íip'ilsz minulé va.1né schůz,e schvá-
len po návrhu bez čtení. - Jednate~ koL G u I d a n ve své zprá,vě *) žádá kolegy. aby
shírali památky pro spolkový archiv. Upozorňuje, že spolek ,vyhotovil nový pamětní
s'p'is, ahy ka,ž,dý měř. Medník dosáhl alespoit třetí plat. stupnice. - Celkový počet členů
jest 393 (Čec:hy 175, Morava 114, Slovensko a Pod,],;, Rus 104). Vzá,věru ,své zprávy
vzpomenul 10letého trvání S'po.1ku. Zpráva Elchvá,lena,. - Ve zprávě Ipokladní, již před-
nesl kol. Š k op e k, apelo,váno na členy, by p~a,tili v,čas a na spolkové služ,enky. Jelikož
byl z 'polkL zprávy zřejmý Ireutěšený: stw pokladny, byl jednomyslně přijat návrh na
zvýšení člell!Sikého příspěrvku na: Kč 60. Bo 'zprwvě revísorů účtů (podal kol. Há,va) udě-
IC>ll.Opokladníku ahSiOl1utorium a provedeny volby funkdonáJI·ů pro ,správní rok 1930.
AkJama.cí jednomysJnězV'Oleni: předsedou kol. Sůra, místopředs'edou kol. Kuč,B,m, 1. jed-
natelem koL Mikulla, II. jedna,teJem kol. Rajtr, 'pokladníkem kol. Šk'opek, zapisovatelem
koL Šulc. Členy výboru koL Guldan a Šrůtek, náhm,dniiky koL Pbtužáka, Klepáček,
revisory účtŮ! kol. Há,va a Vacek, do smírčí rady kol. KlimCiš, Krá,tký, Mrá:zek, Novák
a Sýikora.

Volné návrhy: ,Slov<::mskéodbočce snížen pi'í8lplěvek na rok 1929 a 1930 na 1 Kč Zil
člena; pll'O mor. odbQčku ponedlán sta,v dosavadní. - Návrh tS"ka.jicí se úpravy adjuta
koncip'lstů ja:lwž,to ne,prov,editelný z~mítnut. - Rozhodnutí o odebírání Vysokoškolského
věstníku bylo ponecháno odbočkám. - Přijat ná,vrh mor. odibočky, :aby byl SpoIek čs.
zeměmělřičů ja,kožto nakhl,(fu,teI Z. V. ,požádán o stahilisa1eic,eny Z. V., a to max. ve
výĚi 31 Kič, v,četně příspěV'ku za člena. - V dalším hylo rozhodnut,o o vyloučení ně-
kolika členů pro neplacení 'plříspěvků; k vymáhání dlužných příspěivků zmocněn vS'bor.
- Po refe,rátu kol. Guldana o 'zeměměřických kursech p'l'O ruské emigranty ulO'ženo vý-
boru, ::uhy věc v}1šetřil a snažil se zabrániti, ahyzá.jem a POVěls,tměř. inženýrů nebyly
tím 'polškozeny. - Do red!i1lkčni rady Z. V. navržen koL Dr. Ing. A. Pokorný. - Po pro-
jednání věci spolkových byla í'JaM,jena 3.Yz hoo. trvají<eÍ l'OIzprava o novém ka,tastrálním
zákoně, při kt,eré kol. VI'. r. Noyá1k podával různá vysvětlení k ,prakti,ckémuprovádění
jednotHvý:oh usnesení tohoto zákona.

Schůze se zúčastnilo 68 členů.
Zpráva o VII. vllllné schůzi zájmové skupiny měřiČSlké při S.

konané dne 15. února 1930 () 17. hod. v ústa,vu prof. J. Pet/říka,.
Valná schůze byla zahájena 'za předsednictví Ing. Mandyse čtenim zaplsu o'

minulé Vlalné schůzi, který hyl schválen. Nato p,řCtčetl z,a,pisovatel 'za omluviVlšího se jed-
nate>le Ing. Sedle'c.k:éiho 'zprávu jedna,telskou, která byla rovně·ž EJchrválena, (zpráva bude
otištěna 'lvláště). Na vědomí byla vzata zpdVla o valné sehů'Ú měři,č'ské skupiny brněn-,
skéa hra,tj,sla,vské a dopis dosa,vadního joonatele Ing'. Sedleckého, který prosí, ahy nCibyI
nadále volen do. výboru, protoiže, ne'lJřiznivý Btav zd'ravotní mu brání, aby tuto funkci
zastáv~al.

Nato přistoupeno k volbám. Dosa,va-dní předseda Ing. M.and,ys žádá, a,by nebyl na-
dále V'olen p>ředs'edou a odůvooňuje svou žádost úředním zaneprá,zdněním. Ing. Benelš
ujímá 'se slo'V'a a prosí jménem skupiny Ing. MiandY'se, aby setrva,i a ujišťuje ho, že'
členové výboru :pomohou mu ve vykonávání funkce. K volbě předsedy promluvil Ing'.
Chramo,sta a prof. Petřík, jemuž se p{xbřilo ujistiti reElignujicího předsedu, že jeho úřední
činnost nebude koHd!ovati E,ezájmy!. ktJe~é 'zastwvá 8ilmpina, protože funkd skupÍ'l!y je za-
stuporvati zájmy zeměměřičů v obci tecbillÍků sdružených v S. J. A. Nato zV'Ollenhyl před-
sedou jednomyslně mim rad'a Ing. M:a.nd:ys. Dalšími členy výboruzvol,eni: ,docent Ing.
Potužák jednatelem, 1ng. Fikerzapisovatelem, prof. Petříkzástl1p1cem v odboru Pra,ha a-
v ústředí, da,jšÍmi členy výboru: prof. dr. Ry§avý a měHčtí radové Ing. Sůra" Ing. Souček
a Ing. Bl'llilldl. Volba byla pmvedenw aklamad a zvolení funkci p>řijali.

*) Bude v Z. V. otištem později.

Zapsal Šlllc.
I. A., odbor Praha.
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PIJf. l:'etřik podává 'p,ak nástin progTamu činnosti skupiny pro nejhHž'ši do:bu. Sku-
p~na z~'c,astll1 se kromě ?,hlášené přednášky prof. dra Ry,šavého j,eště nějakou akcí letoš-
l~lho sJB'Z?U~polku čsl. mž,enýrů, pmvděpodol:mě 'zplfost.ř'edkuje návštěvu reproduk'čniho
ustavu mm. fm. Uspořá1(lani této akce bude projednáno na 'P'řišti schůzi na kteJ1"é bude
též prolbJ1"ánd'Otaznik S. I. A. k reformě studia na vy;s. učeni techn. ~ otálzka st:lJveb-
niho řádu.

P~o leto,šni kong'res Meziná,rodni fedemce 7eměměřičské ,ptřipra,ví skupina z,právu
'lJasoučmnoi:lti S'polku čsl. zeměměři,čů. Schůze, na které budou prohránv všechnvtvto
otázky bude sV10lána za mě8í.e. . "

T(m bylvy'čerpán pořad valné schftze, která byla skončent doslovem předs,edy.
Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů. Jednota kona!a řádnou valnou schůzi v Praze

dne 8. března t. r. za úča,sti členů z Čech, z Moravy i ze, Slovenlslka. '
Zprávu za Čechy přednesl koL Krejza, za Mora,vu kol. Janč a FaI.tus a za Slovensko

kol. Ta,l~š. Ve zprává,ch t,ěch byla v hrubých rysech podána čínnos,t Jednoty v uplynulém
roc·e. Ze.Jména byla zdůra.znčna činnost Jednoty pří projednáváni připominek k návrhu na
prová,děcí nařizeni ke ka.ta8trálnimu zákonu, dále k nálvrhu na novelisaci vládního nařízení
Č. 148 z r. 1922 o oprávněných zeměměřičích na Slovensku, k osnově zákona nového sta-
vebního řádu a pojednáno též o návrhu na nyonování sídel civilních g-eometrů. Dále bvl
jednot1livými referenty sdě,len výs'!,edek intervencí zásltupců Jednoty v min. fínanci, ,v min.
spravedlnosti, v min. ve,řejných prací. u inženýNlké komory, u ,zemského úřadu a země-
f1iělské rady. Intelrvence ty byly podniknuty vesmě's na o<Jhranu prálv civilních goeometrů.

Zprá.vu p o k 1a dni přednelsl kol. Oerný. Ke dni 31. pmsinc·e měla .Jeďnota hotového
jmění ce,lkem 22.802 Kč. Č!re'l1ůmá .Jednota, nyní 177. Rervi80ři účtů (koL Bukač a Fa,ltus)
provec1lirelVisi. a shledali všechny doklady p'()kla,dní jakož i hotovost v úplném pořádku.
Nat,o přednesené zprávy byly jlednomyslně schváleny.

Při volbě nových funkcioná.řfl byli z v (l'1e'l1i: Zl.'" před;;e,c1u opětně koL Flirst. za
prvého místopředlsec1u kol. Zuklín a za druhého místopředsledukol. .Janč. Do výboru Jed·'
noty zv·o,leni většinou dOI~avadní funkcionáři. Za revisory účtů zvoleni kol. Šír a Prinke

Návrh na změnu stanov předložený sprá,vnfm výborem Jednoty by~ valnou schůzí
schválen. Členský příspěvek ponechán v doswadní výši, to jest 80 Kč l'očll1ě.Zápisné pro
nové členy stlanoveno obnosem 20 Kč jec1nou pro vždy. Doš1é1volné ná,vrhy přikázány byly
praco,vnÍ!ll1u výboru .Jednolt,y k vyřízeni.

Na st,ížno'st několik,a kolegů, že u okresiních !>oudil, ·zejména u pražs:kých a, u kat.
měřických úřadů, nejsou nutné místl1'o,stí a stoly ke kopírování map kat. a k výpisům
z operátů kart., usneseno domáhati. BC na přislušných m1s,tech nápravy.

Varlná schŮlze skonč0na před 8. hodinouvečemí. Ustalvujíd schůze, výbore (pro volbu
jednatelů, pokladníka atd.) bude se konati v sobotu dne 5. dubna 1930.

Podle zápisu o schůzi ref. kol. Pro k ů p e k.
Zápis o valné schťtzi Spolku česlmslovensliých zeměměřičíi v Praze, konané line

16. března L930 v budově české techniky v Prarze.
Schůze zahájena byla v 9 hodin, 'poněvadž o půl 9. hod., na kdy byla schůze i:lVO-

lána,. neGof:ltalvil se stanovami předepsaný počet č,lenů.
Předseda prof. Petlřík zaháj i,1 valnou sehůzi vzpominawu na mistra Aloise Jirá,sika,

kterou přítomní vysllechli stojiee. Předseda děkuje a olZnamuje, že projev bude proto,Iwlo·
rván. Pak příkroč.ell1lok jednání.

Zápis o m1nu!ié valné schůzi na ná.vrh Ing. Růžičky byl schváJen beze čten{, poně·
vadž v plném rozsahu byl uveřejněn ve Věstníku. Za nepřítolllJl1ého jednaltele prof. Ryša-
vého j,e čtena je dna tel s k á z p r á v a. Z ní vyplývá, že výbor SpoiLku vypraCJoval pří-
pomí,nky. k novému staveihnimu řádu, vedl jednání s jugoslávskou vládau o umístění čs.
zeměméřičů rv Jugo's1lavií, podnikl kmky ke zrušení zeměměř. kursů při Ruské lidové uni-
versitě. Zasá,hl několiika podáními u ústředních úřadů o zlepšení pO&tavení člentl ve stárt:·
ních úřaid1ech. MÍ11~sterstvu ná~odní obrany pú'dálna žáJd!ost, aby dŮlstojnící-zeměměřiči za-
řazeni byli ze služební tř. II. (středoškolské) do sLužební třídy 1. Mintstersúvo financ,í po~
žádáno bylo o zlepšení systemilsace v ohoru měřičské s,lužby na SlovelliSku. Rovněž pro
zeměměřiče ve Státním pozemkovém úřadě bylo žádáno zlepš,ení postravení nejen vůči
právníkům - ale í vůči technickým úředníkŮm. Letošního sjeziďu SIA. v Praze úoostní
se jako přihlášený řečník prof. Dr. Ryšavý, Mer)' promluví o nových stroFch mě1-ičsk)'ch.
Zpráva jedmte!e byla pak jedlnomy,s[ně schválena.

Pokladník Ing-. Páleníček podává z p l' á v u P o k I a dni. Dle ní celkový stav
pokladny je Kč 15.626'73 u Poštovního úřadu šékového li, na knižce Pražské spořitelny.
Největší položkou je vydávání vlastníhO časopisu,. proto pokladník předkládá vahlé
scM.zí detailovaný účet za rok 1929, dle něhož vyplaceno:

Polyg-rafii v .BTně za tisk
Na autorských honorářích
Redaktor a administrátor

Kč 23.017'65.
Kč 3.982'35.
Kč 3.0_00_'0_0_.__
Kč 30.000'00.
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Příjmů. bylo:
Za inseráty .. Kč 4.465'50.
Za separátni výtisky Kč 451"50 Kč 4.917'00.
1000 výtisků Z. V. v r. 1929 stálo . .. . Kč 25.083'00.
Jeden ročník počítá se asi za Kč 23'-. Pro Spolek inženýrů státní měřické

služby zvýšena cena o Kč 3'- na poštovné. .
Je tedy cena Věstníku za rok 1929 značně nižší než v roce 1928, kdy bylo vy-

dáno slavnostní číslo, které náklad na tehdejší ročník pozvedlo na Kč 43'-. Poněvadž
část členstva "Spolku inženýrů stát. měř. služby" žádala výkaz o tom, čím kdo na slav-
nostní číslo přispěl, předčítá pokladník, že v roce 1928 na darech na slavnostní číslo
došlo Kč 4654'67 a do(J.atečně v roce 1929 Kč 227'-, celkem Kč 4881'67. Poněvadž cel-
kový náklad na toto číslo obnášel Kč 10.817'10, zbyla nekrytá položka Kč 6132'43,
která pozvedla výši předplatného za rok 1928. To ovšem se v roce 1929 neopakuje a
nebude se opakovati, leda až při příštím slavnostním čísle.

R e v i s o r sl'k o u z p ť á v u podává Ing". Rum!. Pokladna jakož i doklady polo-
žek byly shledány v pořádku, revisor proto navrhuje, aby bylo pokladníkovi uděleno
absolutoríum. Na to se obě zprávy schvalují. .

O d Pl o věd n Ý r e d a k ti o r Ing., Růžička promlouvá o spolkovém časopise. Pro-
hlašuje, že Věstník snažíl se uveřejňovati vše, co mohlo zeměměřickou veřejnost zají-
mati. Bylo by snad možno uveřejňovati ještě více, kdyby ti, kteří mohou psáti, sku·
tečně psali. Objevíla se sice nová jména mladších kolegů, ale je potřeba ještě více
pracovníků, hlavně ze řad civílních kolegů, kteří nejméně píší. Redakce potřebuje ne-
jen články odborné, zprávy z úřad11, ale i články vědecké, neboť Zeměměřičský Věstník
musí poskytovati i přiměřené místo vědě. V tom ohledu je vítána práce prof. Dra Fialy
jako spoluredaktora. Je třeba přesvědčiti kolegy, kteří dosud Věstník neodbírají, aby
tuto základní stavovskou povinnost splníli. Větší počet odběratel11 přispěje i k zmf;ln-
šenípeněžního nákladu na číslo. Jen tak budeme mocí v příštích letech přikročiti
k další úpravě časopisu, aby se· vyrovnal formou i obsahem ostatním technickým časo-
pisům. Končí poděkováním prof. Dru Fialovi, všem koleg11m z redakční rady a před-
sedovi spolku za podporu. Zpráva potleskem schválena. .

Ad min i str á to r Ing. Vrba oznamuje, že v roce 1929 se tisklo o 100 čísel více
než v roce předcházejícírri. Odběratel11 je v ČSR. 914, da ciziny se posílají 33 čísla.
Spolek inženýrů státní měřické služby odebírá Věstník přímo pro své členy, a to
v Čechách pro 160, na Moravě pro 111 a na Slovensku pro 109 člen11. Zato kolegové
civílní geometři málo odbírají Věstník. V Čechách neodbírá časapis přes 60% těch g"ea·
metrů, kteří jsou zapsáni v seznamu Inžen)'rské komory, na Moravě 60% a na Slo-
vensku 50%. Administrace rozeslala 250 vyzvání na civílní geometry a kladně odpo.-
vědělo pouze pět. Ing. Krejza k poznámce administrátora připomíná, že také nejsou
všichni cívílní geometři uvedeni v komorním seznamu členy "Jednoty úředně autoríso-
vaných civílních geometr11". . .

Ing. čtvrtlík doporučuje, aby Jednota zavedla povinné odebírání časopisu pro
f1vé členy jako Spolek inženýrů státní měřické služby. Ing. Krejza slibuje, že návrh
v Jednotě přednese a bude se snažiti o jeho provedení. Potom byla zpráva administrá-
torova schválena. '

Vol b y za odstupující třetinu výboru byly provedeny aklamací. Za odstupující
pány: Brandla, Součka, Páleníčka, Černého a Lukáška zvoleni pp.: Brandl, Souček,.
Černý, Payer a Klega. Do redakčního výboru na přání Spolku inženýr11 státní meřické
služby zvolen no,vý člen Dr. Ing. Antonín Pokorný. Za revisory účt11 zvoleni dosavadní:
Ing". Ruml a Ing. Sochor. Rovněž redaktoři a administrátor zvoleni dosavadní.

Prof. Petřík referuje potom o pracích pro z a I a žen í "S vaz u zem ě měř i c-
k Ý c h s p o I k 11". Ing. Čtvrtlík za brněnskou odbočku prohlašuje, že vítá založení
Svazu, poněvadž přinese zjednodušení poměr11 spolkových, které jsou u nás hodně kom-
plikované. Jen žádá jménem odbočky, aby svaz nesl název "Svaz čs. inženýrů měř i c-
k Ý c h", od11vodňuje to nelibozvučností slova "zeměměřický". O vhodnosti slova mě-
řický a zeměměřický rozpředla se delší debata, v níž promluvíli pp.: prof. Petřík.
Krejza, Otvrtlík, R11žička, Beneš, Rum!. Prof. Petřík doporučuje ponechání slova země-
měřič jako překlad slova geodet. Uvádí, že se tak děje již od roku 1860 a znamená
p()někud odchylný pojem od slova měřič, což značí osobu, která měří, která nemusí býti
zeměměřič. Většina pán11 však osobně je pro zavedení pojmu měřický. Je proto roz-
řešení odkázáno k projednání výboru.

Konečně přikročeno k vol n Ý m n á vrh 11m. Výboru došly včas dva. Odbočka
v Brně žádá, aby zeměměřiMm v ministerstvu veřejných prací dostalo se zrovnopráv-
nění s ostatními techniky v tom, aby systemisace byla zlepšena, místa přednost11 země-
měřických oddělení byla obsazována zeměměřickými inženýry a aby služba zeměměřická
byla řádně vybudována. Druhý volný návrh došel od Klubu měřických inženýrů hlav.
města Prahy. žádá se v něm, aby výbor podnikl energické kroky pro rozšíření země-
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'měřickéhostudia na studiumčtyřleté. Oba návrhy byly objasněny předsedy odboru je
podávajících, In/!;. Čtvrtlíkem a In/!;. Benešem a výboru přikázáno, návrhy tlumočiti
dále. Nato oba návrhy byly schváleny.

In/!;. Ruml vznáší dotaz, co je s odvoláním Ruských zeměměřických kursu pn
Ruské lidové universitě. Profesor Dr. Ryšavý slíbil, že se ze sboru profesorského pod-
niknou kroky na jejich zrušení. Ministerstvo školství a národní osvěty bude jednaU
o jejich zrusení po dohovoru s ministerstvem zahraničních věcí, které je zřídilo a· stojí
za nimi.

Ing. čtvrtlík vyzývá, abychom hleděli získati možnost spolupracovati na záko-
nech, které se úzce dotýkají našeho stavu, aby zákony nebyly pracovány pro nás bez
nás, jako ku př. zákon o stavebním řádu. Brněnská odbočka připravuje přednášky
prof. Dra Kladivy a doc. In/!;. Šimka a doufá, že z nich vyplynou návrhy, které budou
respektovány při vypracování nové instrukce pro triangulaci.

Poněvadž program schuze byl vyčerpán a jiných volných návrhů nebylo, končř
předseda v 10 hod. 30 min. schůzi. Zapsal Ing. R.POU1·.

Zprávy stavovské.
Mezinárodní IkOlll(res zeměměfický.podle pořadí již čtvrtý, koná se letošního roku

v C u r y c h u, a to od 10. do 14. zaří za čestného předsednictví spolk. rady Dra H a-
ber I i n a. Bylo k němu pozváno prostřednictvím švýcarských zahraničních zastupitel-
stev celkem 58 státu. Začíná ihned po skončení mezinárodního sjezdu foto/!;rametrického.
(od 5. do 10. září), což je výhodné pro ty, kdož budou chtít se zúčastniti obou sjezdú.

Po řa d je dn á,n í je tento:
Středa 10. září:
O 20. hod.: Nezávazná schuzka účastníků jich dám v cechovní síni "Zimmer-

leuten".
čtvrtek 11. září:
9'00 hod.: Zahajovací schůze v aule curyšské polytechniky (pozdrav předsedy

švýcarské školní rady Dra A. R ()h n a, proslov presidenta Mezinárodní federace země-
měřické Ing. Pb. Jar r e a, proslov předsedy org-anisačního výboru sjezdového Ing. S"
Ber t s c h m a n~ a, měst. zeměměřiče v Curychu, volba místopředsedu, členů komísí a
zpravodaju).

10'45 hod.: Zahájeni kongresové výstavky v místnostech polytechniky.
11'30 hod.: Ustavující schůze komisí *).
14'00 hod.: Přednáška, měříckého inspektora B a I ten s per /!;e r a na téma: pKa-

tastrální měření ve Švýcarsku."
Od 15'00 do 17'00 hod.: Pracovni schůze komisi.
Od 17'00 do 19'00 hod.: Objížďka města v autech za účasti dám.
Pátek 12. září:
9'00 hod.: Přednáška sl. Ing. Th. Dan g e r z Pa.řÍže: "Upravovací a zastavovací

plány měst."
Od 10'00 do 12'00 hod.: Zasedáni komisí.
14'30 hod.: Přednáška prof. curyšské polytechniky F. Ba e s c h I i n a na téma:

"Nové švýcarské stroje měřické." .
Od 15'30 do 18'00 hod.: Zasedání komisi.
21'00 hod.: Schůzka kon/!;resístů v "Kursaale" nebo na Uetliber/!;u.
Sobota 13. září:
Od 9'00 do 12'00 hod.: Zasedání komisí.
Od 12'30 do 15'00 hod.: Projížďka po Curyšském jezeře (oběd na lodi).
15'30 hod.: Plenární schůze v aule (zprávy předsedů jednotlivých komisí, volba

předsednictva Mezinárodní federace zeměměřické, stanovení místa a doby příštího kon-
gresu, zprávy).

20'00 hod.: Oficielní banket v hotelu D o Id e r (proSilov čestného předsedy Dra
H'aberlina).

Neděle 14. září:
Výlet na Rigi. Exkurse Curych-Arth~ Goldau-'Rigikulm -Vitznau-Luzern-Cu-

Výstavka kon/!;resová bude se vztahovati na veškeré obory vyměřování i obory
příbuzné a bude doplněna výstavkou fotogrametrickou (dotazy vyřizuje generální se-

*) Komise zasedají v síních curyšské polytechniky; rozdělení jejich bylo otištěno
Zeměměřičském Věstníku 1929 (str. 196).
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kj-eta,riát kong-resový, Curych 1, Lindenbofstral3e 4).' SjezdovÝ poplatek za legitimacii
'Úpravňujícík účasti na všech kong-resových jednáních a za všechny publikace kongre~
S9vé je 30 švýc. fr. Okružní jízdu městem pořádá svým nákladem Spolek švýcarských
z~měměřičů. Jízda po Curyšském jezeře 6 švýc. fr. (lunch na lodi pořádá město Cu~
Tych). Oficielní banket na počest kong-resistů pořádá spolková vláda a kantonCurych.
vyjížďka na Rig-i 20 švýc .. fr. Dámy jsou hosty Spolku švýcarskýcb zeměměřičů (pouze'
poplatek za vyjížďku na Rigi hradí si samy). '

Výzva. 'Spolek poslu0hačůl 'zeměměHčského inž,enýn,tví v Praze žáJdá všechny bý':
valé funkc,ionáře a členy spoLku O' nějaké: 'P'řís'pěvky vý,vode ,spoJku, neb důležitějšich Iwkcí
llOclniknutý,ch spolkem. Též nám: hudou vítány fotografické BllJímky 'z exkursí a' pod.
Doufáme', že všichni, kdo'ž ma,ji nějaké informace o vývoji spolku a práJce v něm 'Přispějí.
tak k založení hílstorie. Za zaslané příspěvky předem srdečně děkujeme. IngC. Krtimp-:
hanzl, t. ,č. předseda. Ing-C. Morche, t. č. a~·chivář.

Zákony a nařízení.
Vyznačová'tIií1 dopravě! sloužících pozemků 'železničních drah v pozemkovém kata-

·stru. výnos min. financí čj. 50.854/29·III/6.
MinisterBtvo financi dodatkem ke svému výnosu z·edne 6. března 1929, Č. 13.672129~

lII/6. upra,vuje v dohodě s ministerstvem žde·znic vyznačování dop,ravě sloužíc,ich po-
z,emků ,železni,čnich drah v poz,emkovém katastru takto:

A. V Ul' ě ř ic k é m o per á t ě (katastrální ma,pě a pořÍruční [indikační] mapě) vy-
zna,čí ,se oo'Pofa.ve sloužkí pozemek železniční d,ráhy b2Z ohledu na okolnost, zda jest podle
ustanovení § 96 zákona ,o přimý1ch danic,h podroben pozemkové dani či nikoli, čili zd'a
jest zapsán v pozemkovém katJastru s katastrálním výtěžkem či bez něho, po délce a
uvnitř příslušné parcely: '

a) jde-li o státní dráhy nápisem "Oeskoslovenské státní dráhy" s djoplněním n y ní
používaného pojmenováni příslUlšné trati na př. "Oes,koslovenské státni drá,hy, Praha~
Plzeň neho "Oesko'slovenské státní dráhy, pražsko-eluchcovská dráha" J, 'pod.;

b) jde-li o soukromé drá,hy, nápisem, ohsahujíchn jejich "p'ojm~ování, na př.
,.KošiCJko-Bohumínská dráha" nebo "Vyš,šihrodská elektri,cká mis,tní drá,ha" a pod.

B. V P i sem n é m op e r á tě budiž při údaji jménadIlžitelova železničních po-
zemků, na ~iř. ,,08lskoslovenský stát - železniční správa" připojeno v kulaté zá,von~.e
totéž ozn'llčení, jako v měřickém operátě na př. ("Če:flkoslovenské státní dráhy, Beroun
-D1'Lšníky")a mimo to při kaž.dém tnkovém po.zémku vždy voe sloUJpdch pa,rcelního pro.
tokolua poz,emnos,tniho :lJl1CJhu,nadepsaných "Obe·cné pojmenování neho označení nebo
věnování pozemku", polznameúáno "železniční dráha".

Měl-li hy ikatastrMní měřiClký úřad při prová1děmí těiCllto ustl:lllovení pochybno<ltl,
,o nyní používaném pojmenování dráhy, zjistí si je dotalzem u příslušného řediteIst"í
státních drah.

Zprávy osobní.
Ing. Fr. Fiala, 'zemský vr~hní stav. mda v. v., organisátor geodetických sbirek

v Technickém museu, spisovllJtel IJ, p'raktik v oboru stav. inženýrství, 'zemřel tyto dny.
)l'ad rakví jeho promluvil prof. Ing. J. Petřík. .

Prof. Ing. Dr. Fr. Lorber, bývalý profesor něm. techniky v Pra1ze, známý geodetický
.pracovník, zemřel v Lubně ve stMí 86 let.

Zeměměřič doktorem věd přírodnícb. Na Ka,rlově unive,rsitě hyl. promov!án kolega
Ing. F. Bez d ě k a., kwpitán Voj.enského zeměpisného Úistavu v Pra;ze. Po kol. Dr. Pokor-
ném, měiř. komislaři, je to druhý doktor vM přímdních z na,ši,ch řad. Gratulujeme!

Ing. H. Klusáček, měř. komisař z·emské:ho úřa,du v Bmtislavěi, s úspěchem ,zúčastnil
'se l'ioutěže na regulaci vnitřní Msti města Bratislavy. BHž,ší 'zp,rávu, o ,celkovém rys,ledku .
soutěže uveřejnime později.

Kursfotogranretrie, pořádaný v těchto dnech v Curychu, j.e obeslán třemi ~kolegy
z čSR. a to: docentem Il1Jg. P. Pot u žák e m, Ing. J. F i kr e ID, asistentem ústavu prof.
Ing. Petříka a lesnim inženýrem Ing. F. To mz o u, asistentem úst.a.vu ,prof. Dr. J. Ry-
Bavého; Návštěvu kursů umožni1a minist,erstva ško1ství a financí, což s povděkem 'Z<:l!zna:-
menáváme.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Růžička. - Tiskem Polygralie v Bl'llě.
Nakladatel: Spolek československých zeměměřIči!. V Praze.
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