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Dány tři body trigonometrické sítě A, B, O. Pozorovatel, chtějící určit polohu
tří bodů A', B', O', má možnost zaměřovat z bodů A', B', O' vždy na jediný z bodů
A, B, O. takže měří úhly <tB' A'A = a2, <r. O'A' A = a3· <t A'B' B = !J1'
<t0'B'B=!J3, <tA'O'O=Yl, <tB'0'0=Y2, kde všecky úhly opsány ve
směru denního pohybu slunce (azimutů). Jimi se pak snadno vyjádří vzájemné
odchylky směrů A'A, B'B, 0'0, které vystupují při průsečících Ao, Bo, 00' takže

cp= 180+ 1'2- !J3' 'l/J = 1800+ a3 - ;'1, (JJ = 180°+ !J1- a2, (1)
a těmito splněna podmínka

cp + 'l/J + (JJ = 3.180° -180° = 360°. (2)

Nyní jest úkolem z těchto
zorných úhlů a aspoll jedné
strany trojúhelníka A'B'O' určit
polohu těchto vrcholů. Obvyklé
řešení se omezuje na určení
vzdáleností AA', BB', 00', a
výpočet úhlů při vrcholech A,
B, O, kdežto metoda níže vy-
ložená převádí úkol na jedno-
duchý Snelliův, a na následu-
jící pak otočení a posun dle
daného dělicího poměru.

Když z daných veličin se-
strojíme trojúhelník A' B' Of, a
vedeme-li záměrné paprsky
AA', .... , jež se protnou v Ao,
Bo, 00, vidíme, že těchto šest
bodů tvoří tuhý útvar, který
nutno tak umístit, aby paprsky
BoOo, OoAo, AoBo šly body sítě
A, B, O. Vidíme tedy hned, že se musí body Ao, Bo, 00 pohybovat po kruhových
obloucích, které dle (2) musí mít společný průsek Q. Ale tento bod není než
Snelliův bod, známý z jednoduchého úkolu zpětného protínáni.

Spojíme-li bod Q se základními A, B, O paprsky AQ, BQ, OQ, vidíme, že
každému z úhlů, utvořených záměrnými směry (třeba AA') a příslušnou spojnicí
(na př. AQ) patří oblouky dvou z kruhů opsaných (BoQ, CoQ), takže oblouky AoQ,
BoQ, OoQ, patří každý dvěma z uvedených úhlů, které tedy jsou všecky stejné:
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Určime-litedy k nalezenémubódu Q příslušnÝ úhel o, js~u body Ao' Boo 00
známy, a hledaná stanoviska A', B', O' se pak obdrží rázem dělicimi poměry, jak
hned ukážeme.

O~čime-li
i <}:.QAO=fJ, <}:.QBO=}.,

bude CQ = b s~n,u =íJ,s~n}, , (a)
. sm'l/J sm cp

když BO = a, OA = b, AB = c, a podobně
<}:.AoBO=Á+ o, <}:.BoA.O=,u-o,

tedy CA = a sin(.Á+ o) , OB = b sin Cf - o). ((Xl)
o sm cp o sm 'l/J

Ale stejně jest O'A = a' sin (3~O - (l3) , O'B = b' 8~na3 , ((l)
o e sm cp o sm 'l/J

kde jsou a', b', c' strany trojúhelnika A'B'O'.
, Levé strany obou párů poslednich rovnic mají stejný rozdíl

A B = b sin 0 -o) _ a sin \Á+ o) = b' s~na3 -r a' s~n(13.
o o sm 'l/J sm cp sm 'l/J' sm cp

Když rozvineme členy obsahující úhel o, zmizí dle (a) koeficient při cos o,
a rovnice určující o zní:

~ sin o ( b ~os,u + a ~osÁ) = b' s~na3 ' a' si~ {Js. (4)
sm 'l/J ' sm cp sm 'l/JT sm cp

Tato rovnice ukazuje, že pro přechod k bodu Q nutno směrové paprsky
k základním bodům vedené, stočit o <}:. o proti smyslu azimutů.

Ale nad to ukazuje též jeho konstrukci. Uvážíme-li totiž, že poloměry kruhů
nad stranami a, b, c, určených obvodovými úhly, jsou

a b c
ra = 2 sin cp , rb = 2 sin 'l/J ' rc = 2 sin (JJ (5)

máme - 2 sin o (rb cos ,u + ra cos Á)= AoBo,
kde koeficient levé strany obsahuje vzdálenosti středů Sa a Sb od téže strany, tedy
úsečku SaS:, To platí cyklicky pro všecky strany trojúhelniků AoBoOo a SaSbSc,
které se tedy sobě podobají a poměr .podobnosti jest - ;>. sin tJ.
, Naopak je sinus stočení o určen poměrem obvodu trojúhelníka AoBoOo ke
dvojnásobnému obvodu trojúhelníka SaSbSc'

K číselnému vyjádteni úhlu o budeme potřebovat formulí odvozených v práci
ve svazku LVII., str. 25 a násl. časopisu pro pěstováni matematiky a fysiky, jež
pro úplnost znovu odvodíme.

Z " I' ml nI v d' b d S t t i kl' k m2 n2 ma nanaClme-12' 2 soura mce o. U a a os a n cy lC y 2' 2' 2' 2'

bude SbSc~ ~ [(mj - ma)2 + (n2 - na)2J. (3*)

ScSa2 = ~ [(m2 - ml)2 + (na - nI?],

- 1 .
SaSc2 ="4 [(ml - m2)! + (nI - n2)2].

Ježto bod Q patři obvodovému úhlu cp nad tětivou BO, platí pro jeho souřadnice
x,' '!I,~rovnice určujíci vzájemný sklon přímek QB a QO, tudiž.

(Y- Y3 _ Y -Y2) cotg cp= 1 + (y - Ya) (y - Y2) ,
x -,- xa x - X2 (x - xa) (x - X)i
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neboli x2,+ y2 - mlx - ntY = Ll1
což je rovnice kružnice o středu Sa (~l,n~),při čemž

ml = x2 + (Y2 - Ys) cotg cp,
nl = Y2 + (Xs - X2) cotg cp

a ostatni mk, nk plynou cyklicky v indexech 1, 2, 3, a úhlech 1/J a w.
Potom jest: (m2 - ms)2 + (n2 - ns)2 =

[xs - X2 + (Ys - Yl) cotg 1/J- (Yl- Y2) cotg w]~ +
[Ys - Y2 + (Xl - xs) cotg 1/J- (x2 - Xl) cotg wp.

Když ve čtvercich souhlasné členy hned stahujeme dle významu
( )2 + ( )2 2Xs - X2 Ys - Ya = a ,
(Xl - xs? + (Yl -- YS)2 = b2,
(X2 - Xl)2 -t- (Y2 - Yl)2 = e2,

kde a, b, e jsou strany základniho trojúhelniku ABO, obdržime, ježto
(xs - X2) (Ys - Yl) -i- (Ys - Y2) (Xl - Xs) = - 2P,
(xs -- xa) (Yl- Y2) + (Ys - Y2) (x2 - Xl) = 2P, kde P je plocha trojúhelníku A.BO,

2 [CYs - Yl) (Yl - Y2) I (Xl - xs) (X2 - Xl)] = - 2 be cos (be) ==_ (b2 + e2 - a2), ,

a! + b2 cotg2 1/J+ e2 cotg W2 - 2 P (cotg 1/J+ cotg w) + (b2 + e2 - a2) cotg 1/Jcotg w
Ale rovnice cp +~+ w = 360 o

má důsledek cotg 1/Jcotg w + cotg w cotg cp + cotg cp cotg 1/J= l.
Když ji užijeme na přetvořeni koeficientu při a2, vidime, že lze ve všech

členech získaného vztahu vytknout cotg 1/JI cotg w, takže vznikne
[a2 cotg cp + b2 cotg 1/J+ e2 cotg (I) - 4 PJ (cotg 1/J+ cotg w).

Označime-li výraz v závorce - D, bude
- I
SbSe2 = - 4 D (cotg 1/J+ cotg w), a ostatni cyklicky.

Je tudíŽ obvod trojúhelnika Sa8b Se
I [ -'------ 1o'= 2" f - D(cot1/J + cotw) +Y - D(cotw +cotcp)+ Ý -D(cot cp + cot1/J~,

Z čehož o,a= ~[--2D ~cot cp+ 2~ý D2 (cot w + cot cp) (cot cp+ cot1/J)].

Ježto odmocněnec druhého součtu dle výše uvedené identity je tvaru
D2 (cot2 cp + I)= D~ cosec2 cp,l

I D cp
plyne 0'2= 2[-D~(cotcp+coseccp)]=-2~cot 2

a dvojnásobný obvod roven Y=D. 2 ~cot ~ ,

kde se ~ vztahuje na permutace prvků cp, 1/J, w.
Druhá strana rovnice (6)Be rovná:

a' BinfJs.+ sin r2 + b' sin rl .+sin as + ff sin aa.+ sinfJl ,
takže ,Blll,Cp Slll1/J' BlllW

_ • .t V D 2 ~ .!L -' Bin{Js+ sin /'li+ b' sin 'r 1+Binas + ..! sin «2 + Bin {J 1Blllu - . ",CGt 2 -a. . (;---.---.Blllcp 'Blll 1/J BlllftJ
Bin {Js + r2 sin rl + /Xs Bin a2 +fJl

= a' , _2 + lJ' 2 + e' 2 (6*). 'cp1/J w
cos "2 cos2 COs2'
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~ý.počet polohy bodů Ao• Bo• 00 je nyní snadný, neboť se obdrží z bodu (I,
kd~ž J~J otočime kole.m st!edu Sa, resp. Sb a Sc o úhel 2 O, takže jsou-li (x, y)
souradmce bodu Q, a Jsou-lI Xl' YJ, resp. X2• Y2 a Xa, Ya souřadnice bodů Áo•resp. Bo a 00, bude

Xl = ~l + (x _ ~l) cos 20 - (Y _ 1;1)sin 2 o

Yl =~l+ (Y - ~l) cos 2 o + (x _ ';1)sin 2 o
Potom máme pro souřadnice Xl' gh bodu A'

Xl • BoCo= BoA' . Xa +A'Oo . X2 }

gh· BoOo = BoA'. Ys + A'Oo . Y2
nebo vypíšeme.li podrobně:

Xl' BoOu= BoA' {~a+ (x - ~a)cos 20 _ (!I - ;2) sin 2 o}
+A'Oo {~2+ (x - n~2) cos 20- (Y _ n2

2) sin 2~}
VI . BoOo= BOA' {n2s+ (Y - ~;s) cos 2 o + lx -~) sin 2 ó} /.

+ A'Oo {~2+ (Y _ 1~2)cos 2 o + (x _ 1;2) sin 2 o}
Při tom jest:

bc sin (a - rp)
-(x-xk)D= . (nk+l--nHlJ),sm rp

- (y - !lk)D ----:bc sin.(a - rp)(mk+2 - mk+ 1),
SlUrp

kde se klade postupně k= 1, 2, 3, ale pokud převýší 3, sníži se index o 3,
a současně se cyklicky permutuji rp,1fJ, CJJ, a a značí úhel při A v trojúhelníku ABO.

. Tyto rovnice, určující polohu hledaných bodů analyticky, mohou sloužit za
základ výpočtu přesnosti.

Konstruktivní určeni bodů A', Bf
, O' vyžaduje určení bodu Q, sestrojeni

úhlu o dle rovnice (6*) a provedeni úkonu (8a), když trojúhelník A'B'O' sestrojen
některou z metod protínáni vpřed.

Výpočet vzdálenosti AA'; BB', 00' plyne z rovnic tvaru ((3), (al), kde se
po případě úhel o nemusi explicite zavádět, jak to ve zuámých řešeních obyčejně
prováděno.

Pro úplnost podáme ještě postup metrického určení délek.
Jednoduchý úkol Snelliův dá

OQ= b sin.QAO = a sin ~BO.
SUl 1fJ sm rp

b sin rp __ sin QBO = t a
a sin 1fJ sin QAO g,

kde a je pomocný úhel, jejž lze určit z prvni a třeti části této složené rovnice.
K určení argumentů ve druhé časti víme, že ze součtu úhlů ve čtyřúhelníku
B04.Q plyne: <7::QBO +<7:: QAO = (J) - <t: AOB.

Zákony o řešení úměr daji pak z posledni rovnice
tg QAO - QBO

2 1-tga
QAO + QBO= 1 +tga = tg (45° + a),

tg 2

Iatd
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z čehož se určí rozdíl ob<jU hl~daných úhlů, jenž, spojen s předchw.Gejícím součtem,
dává <}: QBO a <}: QAO.

Když stanovíme ještě OQ rovnice (9), můžeme skončit řešení trojúhelníka
OAQ větou sinovou.

Úhel ď plyne ze (6*), při čemž D značí osminásobný obsah trojúhelníku Sa8bSc,
a dán formulí .

- D =a2 cotgp --!- b2 cotg 1/J + c2cotg úJ - 4 P,
je-li P plocha trojúhelníka ABO.

Přechod ke trojúhelníku ABoO se prov~de otočením o ď, kdy se úhel OAQ
zmenší, úhel AOQ zase zvětší. Pak zase pouhé užití sinové v~ty dá BoA a BoO.

'l'rojúhelník O'A'Bo, jehož strana O'A' = b' a dva úhly známy, dá zase A'Bo
a O'Bo rovněž sinovou větou, takže se CO' a AA' obdrží jelJ. jako rozdíly vy-
počítaných délek.

Stejný postup by bylo třeba opakúvat i pro stranu BB'.

Resulllé: L e pro b le me d e 1a cart e p o u r tro is po in ts. Ilobservateur se place
successivement en trois positions A', B', C' dont le3 distances mutuelles et le3 orientations
(les azimuts des directions A' B', R' C', C' A') sont connues et il me3ure dans 10. p03ition A'
(B', C') l'azimut de 10. direction A' A (R' B, C' C), les points A, B, a formant trois point3
donn"és de 10.base .

. L'auteur explique une méthode analytique de 10. solution du probleme fondée sur 10.
proprlété de 10.circonférence ďetre le Heu des points ďou I'on observe deux points fixes sous
un angle constant. II reduit par une rotation ďun angle a dont 10.valeur est explicitement
exprimée par les quantités données, le probliJme envisagé dans le probleme simple de 10.ca:rte.
Le3 résultats obtenus sont propresa servire com.me point de depart pour le cal cul des erreurs
moyennes, qui serait trop compliqué a cause d'un nombre tres grand des quantités intervenantes.
C'est pourquoi i1 a été supprimé ici.

La conclusion de I'article s'occupe par nn procédé de 10.solution métriqlle du probleme
provenant des résultats intérieurs.

IV. obecné shromáždění mezinárodní geodetické
a geofysikální unie ve Stockholmu.

B. Kla divo.

Meziná.rodni sdružení geodetioké je jedno z nejst.a.rších vědeckých sdruženi. Na po.
pud geneni-la Baeyera ustavilo se v r(we 1862 t. zv. s.tředoevropské stupp_ově měření. R. 1867
se přeměnilo toto sdružení v evropské stupňové měřeni a r. 1886 v mezinárodní měření
země. Stručně řeoeno, cílem těchto sdružení byilo: určiti tvar a velikost země. Největiíí
počet &polupraeUJjicich st:ttŮi dosažený před světovou válkou byl 27. Předváleěný vývoj
vedl k velmi těsné spolupráci orgánu mezinárodniho sdružení geodet:ického ~ pruským geo-
detickým úEtavem. Od [oku 1895 bylo ve statutu me?inárodníh6 měření země, že ředitelem
ústřednioo úřadu meziná.rodního měření země je ledi:tel prUSlkého goodet. ústavu. Naopak
'Lase vědecká zařízení geodetietkého ústavu byla dá>váM k di:i)p()lsic~ potřeoo'Valo-li toho
mezinárodní měřeni země. Vědeck.ét vedení bylo v rukou vědeokých s.íl z pruského goode-
tického ú&tavu. Na. poslední předvalečné ober.né konferenci mezinárodního měřeni země,
kOIlJané v r. 1912 y Hambul'ku, bylo z osmi i!tá.lých zpr:wodajů, kteří referOlVali o pracích
určitého oboru, šest z prus:kého geodetic.~ého Ú,st:wu, dVla byli FrúllOOuzi.

Světová Vtálka. přerušila práce mezinárodního měření země. R. 1917 ná místě m.e,zi.
náll'odniho měření země, které - neobnoveno- přestalo existOJVla.t,udr7íoWtlo. nejnutIliějilí
práce geodeticik.é sdružení několika neutrálních států. -

V 1'008 1917 ~ 1918 !Vyslovil», pařížElci a,kJademie věd přesvoočení,že osobní vztahy
mezi učenci dohooovými a uéenci ce,ntr:ilnídl států i'SIOuna dlouho nemožné.

V říjnu 1918 seš1a se l1Janáiwh královské SIpOlečnOl8tiLondýlll.,<%ěImezi<1."lhodovákon-
ferell('e Akademií věd, která rozhodla, že novi vooeoká srI.ruženi budou vytvořena národy
dohOldovými za přispění národu neutrálních. 'lioto rozhodnutí bylo IP'Ojato do sta-tutu mezi-
llálrOidní rady lladatelské i do &tatutů mezinárodních unií pro různé rvooy. na pi'. také do
s.Uatutu mezi.n:í.rodD.í unie geodetioko_geofy::;ikáJní. Bylo v platnos.ti do června r. 1926, kdy
se mezínál'oiduí badatelS1ká ra-da usnesla jednomyslně, aby Němedro, RakouoSko, Ma.d'a.rsko
a Buaharsko byly pozvány do mezin:Í4"odní badatelské rady i do unii. Stalo se tak IU.
popud Velké Bríoo,tie, Holandska a Švédska. -

Mezí tím konaly s.e už dvě ()Ibecnó konferenc·e mezinárodní unie geodeticke a geo-
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fy8ikální, r. 1922 v rUmě a r. 1924 v "Madridu.Jak už název unie geodetiooo-geofysikálni
ukazuje, je cíl, ktelrý Uilliegeodeticko-geofy~ikáIDí f;;leduje,širšÍ. Jde nejen o tvar .a veli-
kost země, nýb~ž OO)kJéo s:úly,které m zemi i uvnitř a vně země IPůsobí. Podle .látky ElJ
dělí unie na sekci ge,odetickou, scismickO'\I.meteioo"olo:gickou,pro zemský magnetismus a
eleikrfJřinu,pro Iysikální oceanogmfi.i, pro vtrllmrrlo1logiia pro vědeCJkJO'uhydrologii. Z nich
má v Unli největší váhu sekce geodetick.'Í. - V roce 1927 byla konána třetí konference
Unie v Praze. - Do letoška. bylo přihlMeno do Unde 37 států, mezi nimi i Bulharskol :t
Mad1al!1S1ko.Zervrop'ských st;í.tŮ,kromě mal)'ch státu baltických, jež od vstupu zdržovaly
jistě jen ohledy finančni - nevlStoupily do,md do UJúe Německo, Riakousko a Svaz smrělL
ských re:publik.

Presidentem Unie byl dosud Fl";m.~ou1.,generálním sekretářem Anglíča,n. Stálých
zpravodajů v geodetické Rekci bylo lIyní deset. Z nich byli tři Fmmcouzi, dva Angličané,
dva Američané, 1Ja,ponec, 1 Ital, 1 Holanďan. .

U nás se geodetieJk.o-geofysilcilníkomitét ust,wil p'řed kongresem y Praze. Z jeho
dvaceti členů jsou čtyři ~ěmci.

Letos v srpnu byla. čtvrtá konfeJrenceUnie ve g,tockholmu. Jako hosté byli přihl:í-
šellli á dostavili se i delegáti z Rakouska. a HUlska.O llčasti delegac,e z Německa se jed-
nalo delší dobu. N"ěmeeJkádelegace byla ještě ze Stockhoilmu pre.sidentem Unie LaIlemau-
dem telel-,'Tafickypozvána na kongres ("k j,edná.ní.Q vědeckých otá,~kiách")a pozvállllÍpři-
jala. R!olV!IJ.ěžbylo jednáno o ev. vstupu Němců 00 Unie. StailwV1Í~ IPlresidentage1ode'tické
sekce Bowieho, ruterý jedua,] s ředitelem pruského g-oodetického ústavu Kohlschiitterem
jako zástupcem NěmcUi,bylo: chtějí-li se Němci přihlásiti do Unie, musí t.o učiniti bezpod-
mÍOOiČně,~ko dosud všechny stá,ty. Snad hude o: věci jednáno znovu.

Protože konveooe o UnLi geOldetic:kiéla geofysikihii má platnost do 31. prosinc€ 19:11\
byl .v plenárních zaJSedáJníchkongresu ve Stockholmě pHpnJNOvánnový statut. Poostatná
změna proti dosavadnímu stavu jest, ze bude UVOlln€IlOpouto mezi jed.nothvými sekcemi.
Kdež,to dosud - pod}e stan:O;Y-- r,e sekce mohly schá,zeti jen při obecnem shromáždění
celé Unie mají mít[ .D1ymi volnost, aby se scházely buď samy, neho po dohodě i" jinSrmi
sekcemi. Na místě sekci geodetic-ké, meteorologieJkéatd., budou nyní sdružem (a~"sociation)
geodetické, meteorologické 'Etd. Hlavmm důvodem pro uvolnění pout ,ne,z,i "f:\kcemi byly
obtíže s umístěním obecných shWJlJáždční.- Nové statuty budou pfedloženy národním
komitétům a vládám. Jbem přesvědčen, že naše vláda; jako dobud, uzná nlltno;;t meziná-
rodní spolupráce na tomto poli a zařadí do rozpočtu potřeJ:mý olbnos na příspt\vek pro
práce a. puhIikace Unie.

.* ;Je $:

Budu se v dalším zabýv:tti jednáníJll .v g"Codetické sekci. Abych D.1značil, o jakó
otázky dnes v geode1mcJk,ěsekei ju'e, uverlu problémy, které ve Stockholmu připomnčl
sekci president B0wie. Jsou 1:10 problémy, které si vynucují mezináJrodní ~p'olup'rád.

1. Kolísání pólu -- změny ze'mělpisných sířek.
Dosavadní stanice Mizusawa Uaponská) Ca,rlofol"te(it.alská), UJdah Cam (D. S. A.) a

Ki1Jab(jižně Sarnarkandu, S. S. R) jsou přibližně na 39 u s. š. Je ,potřeba :;-,říd!ÍJtipodobné
sLamce na jižní pOllokOluli:jednTl v jižní Americe. druhou v Africe, třetí v AUI&traliia
ctVlltou na ostrove<lh jižního 'fi.chého oceánu. Připra'\"né práce se již pr,ovádějí v La Pla,ta
(Argentina) a v Adelaidě (Australie) - obě stanice jsou přibližně na 35 o j. Š.

2. Vyrovnání trigOlnometrických sítí jednotlivých kontinen-
t ů j a Ik o c e lk u. Dosudli"e ,lol;;pěJostěží k vYl10vnánísíti jednotlivých sM.tů jako celku.
nešiti SOlllit:1VUvíce než 100 lineárních rovnic platilo do nedf,VTIaza rekordní výkon. Sítě
byly rozdělovány na (,:í:sti,prvá čast byfta.vyrolVnáv<ÍJnabez ohledu na o·sta,tní, úhly, k.teľé
z vyrOlVná'nívyplývaly, byly pova.žovány při vyrovnáll1Í druhé části za neproměnné atd.
Tím se úhlům 'P·ředpilSolValypodmiJllky násilné. V po.slední dlobě byly vypracovány zPll-
soby, podle nichž !oedá. celá síť vyrovnati P05,tupně,ale tak, že výsledlllé hodnoty j/SlOuta-
kové, jako by síť !byla vyrovnávána. jako celeik. Z ,prowedClllých.tmngulací na kontinen-
tech dJají se jistě účeUněvybrati takové řetězce trojúhelníků, že hudou všechny spolu &OU_

viseti a budou oostatečně charakted501V31titvar země. Tyto řetězce bude pak nutno· vymv-
naJt.ijako ceJlek.

3. Abychom mohli u r č i ti t v ar zem ě z mě ř e n í tíž e, 'Potřebujeme něilmlik
ti>sícmě ř e n í tíž e na m o i' i. HolanJ'an prof. VCIlling.Meine.szvypraeorvaJ zPÚlSOIo,jak
lze určiti tíži urč'Ů'Vánímdoby kyvu kyvadel v ponorkách*). .Sám proverll velké mllJožst-:í
měření. Dnes je jen potrehí, aby zde byl mezinárodní ,přÍistroja pozorovatel placený meZJ-
námdní Dnií a aby ruímorní úřady jednotlivých států je1jvzaly,na některý svúj podmořský
člun, na kte~'ém by se proved!Iaměření tíže a měření hloubky mlořeVlelvodách blízko' .lejieh
držav. -

4. Další problém se týká tiž e n a o str o v ech. Je&Ť jíž dlouho známo,. ~e na
ostrovech korálových a na ostrove{'h vullcaniokÝ'ch je tíže větší než normální, a bylo to
uspokOljivě vyloženo: jde o nadbytek hmoty, která nepocházÍ ze zemské kůry ve smyslu

*) Viz zprá,vu o III. obecném shrom:lždiěnímezinárodni geod. a goofys. Unie v Praze,
Z. V.1928, str. 48.
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isos,tasie. -- Z jiných ostrovÚ je dosud málo určemí tiže. Zdá se, že na o~t,rovech, .íe.ž nc.
jsou vulkanické nebo korálové, je tíže buď přibližně normální. neibo menší llež normální.
Je potřeba zí~kati liplnější l11ěfický materiál, aby se mohlo phkročit.i k pokusu o vy-
světlení.

5. Je potřeba při poj i t i vše c h n a měř e 11í tíž e n a st e j 11o U Z {, k I a dní
s ta nic i. To vyžaduje. aby tíže na hla,vnich i'ltanicich jednotlivých států hJ la odvozena
z tižestanice základní, kterou bude asi 7,a~e PostulP'Ím, kde byla tíže změřena absolutně,
velmi pečliv~-m měřením. lIi1imo to mají bý,ti určeny rozdíly tíže mezi hla:vními stanicemi
sousedních států.

6. Představy o i s o s ta ti c k éro, v 11 o v á z e zemské kůry, mohou býti rŮ'Zné. Podle
Pratta si na, př. předst.a.vujeme, že na ploše P, která probíhá asi v hloubce, 100 km pod
hladinou moře, je všude stejný tlak (na plošnou jednotku). Ploše P se říká plocha vywv-
naného tlaku. Podmínka stejného tlaku se nahra,zuje (přibližně) podmínkou, ~e nad ploš.
nou jednotkou plochy P je vŠl1de 8itejně hmoty. To vede k názoru, že v oborech pevnino-
vých, kde je nad hlllilinou moře pi"ebytelk hmoty, l(lUsi býti hustota kůry menší než v obo-
rech illJOřských, kde je pod hladinou moIře nedo,statek hmoty.

Podle Airyho SIi. JIliředs[<arvujeme zemskou kůru s1iOlŽeJ;l01lz ker hus.t,oty asi 2'67 (hlavni
sOlUMstky Si, AI, odtud názCIV sal), kterlÍ plovou v pffi,&tické hmotě, jejíž hustota je větší
než je hustota ker. (Hlavní 'součá8tky S.i, Mg. odtud název sima.) Aby j~dnotlilvé kilJ' byly
v rorvnorvá:oo, musí se jejich váha rovna.t.i váze vytlačeoo hmoty siJ:m1. Jde-li o ohor moř-
ský, musí se váha. Ř1ry zvětšena ° váhu mořské vlody nad krou 1"0ívn~ti váze vytlačené
hmoty si~. PLocha vyrovllRneho tl3.J1mP probíhá v hloubce největš!JlO p·onoru ker.

Dnes se většinou má za to, žepředp.oklad o ~sos1:atlcké TaVllJová,ze zemské kůry je
v ce,lku SlPrá:vný.. Ale je potřeba zjistit, kde ee vyskytuje nelsou}tl3,s S předpokl'adem íso-
EtaJsie, a j&l1i neSiůlUhlrus,Isnažit &e jej vyložit. Je k tomu tNl,ba nOvých měřc'ní směru i ve.
likJosti tiže práNě na mís.tooh, kde s,e zdá, že předp,okla,d iSlOstasie S1Pměn není. A dále jed_
notného (a oV6em správného) zpracování měření na celé zemi.

7. Střední hladiny moře na různých místech. V různých mí'stech
pobi'eIŽnich 00 určuje střední výška hladiny moře během roku, l:iěhem dese1Jiletí 1lJtd. Tak
mánre na ruzných místech pohřeU j1fčellY body na střední hladině moře toho místa. Ale
tyto body nejsou na stejné hladinolvé ploGe. Pokud ne,isou vzdá[enosti těchtio bodŮ! ve,lké,
nečiní z,v[áMnich potíží zj~s,t~ti, oč jeden bod je nad hladinovou plochou, proocházejíc.í dru-
hým bodem. Obtížnější se stáva tato otázka při velkých vzdálenOlS,tech. K jejímu řešení
je za,se třeba mezinárodní spolupráce.

Má_li řešení všech t,ě'chto, prohlémů póstupomti tQ,k, rychle, jak je třéba, jf1 nutn.á
úzká mezinárodní sipolupu'áee a je. nutno, aby Drne měla ik dJispos[ci více periěz než rnlÍi
dosud. Proto se usnelslol obecné shromáždění ve Stoekholmě 'Požádati vlády :\ršech St.-"ttll
v Dni i Z3l':ltoupených o zvýšení {lo;lla,vladních příspěvků. (Pokrač. '- 'ft suivre.)

Wildova souprava pro_pozemní fotogrametrii.
A. Fíker.

Cílem nOlvě klOnstmovalIlých soupa.:av PIfIQú~ily PlOIzeuniIJJÍfO~Oiglramet~1.eje
uryclhliti pokud! m()'žno Silo~itý výkon, prováldJěný při f\otogramleltiri!ckémmK'íření.
NesMlé počms,í a ryclhle se měníicí Ois,větlellldiv hroráJeh,kd'e p'Olzemní~oltogrametrie
diocMtzí největšího užití, žáld~, abty potřebné úkony, t. j. mč€ní polohy stanů-
vilseik V'Zhl,eidemk da:ným bodům, stanov,elIllÍ1d!é~y základny a pI'o,vedJeIliÍslIlJÍmků
dalo ,s,e p[lovést fYích1e a pří tom:dostate'čně ,přeS/ně. Kromě tolOO,zna,čnéi ro2:-
díly výšlmvé, vyskytují'CÍ se' v horálch, klaidlou jak10 dIaill~íplO~laidlaNIeik,a:biy ko-
mom měla. ve~ký rozsah ve· SIIll~IS.luverrtikJáln:Í1TíJJ. .

Těmto podmínkám Sil1až1í se j,ednlOtiLivé kon~tmkoo' růZlIlě vyh:oiVě-ti.
O úpravě Zei:sso,vě byLo jiiž na tomto mís,tě sivého ča;s:uIpo,jlediIlJáIIlo*).Jiné ře~eni
předSltaV1ujelf'JoupravaWHtdlolV'a.Sestává z fOluotheodolitu, dlylou ~o:to,graficikých
komo[' růJznýchohmslwvý,ch Vlzd'áJen>ostí,k,o,vové latě klonstantni délky, 3 sta-
tiw, 3 O!.8alzo,va:c,l:chprs,ténců s,el stavěcími šrouby, 3 zátrnlěmý'0hrhrotů! a 3zá-
měrných te['čů; kromě toho náleže1jí k soupravě 2 skňnky, které podmou každá
po 12 kas.etruch.

Foootheodolit je v podlstatě kJombinalcí Wildorva theodolitu s fotografickou
komoll'ou, je.j:iž sklon k rovin,ě horizontální lize v konsrtantních int,ell'V:a1elCihměnit.

*) Ing. K. J u l' a č k a: Stel'eofotogrametlrická polní výzbroj fy ZeisE, Z. V. 1';;27, Č. ~.
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Tiheodiolit i komora spočívají na ocelovém no,sÍJč,i,který se otá,ei na, kuličkovém
1o~isku (olhr. 1.). Tento 11!OISŮČ,Jehož hrubý a, jemný pohyh se regUiI!uIji8ustano,v-
k~mi, za,siadí se do osa,zovací:ho prsténce ""esta,vě'Cimi šroub'Ya z,vlá.štnÍmz~.ří-
z,ením se s ním 'p~vně spojí. Na nosiči spočívá ve dvou IOlžli'sk!á,chhíotfiwntální
os'a kJOmory.Za,jišťovadm 'zaříz,ením je přidrž,o,vána osa v 1o'žiskálch, ahy ko-
mora při naihodilém nahnutí pHstroj:e nevy;padla. Urovnání lloisič.ea s' ním i ko-
mory a theodolitu d!ěje se podiledvou truJbkových libE[. Jedna, z nilch je' připev-
něna na čelní straně nosiče nahoře a druhá na p['avé straně diole. Na, svrchrní
straně nosiče otá,čí s,e opět na kuli,čkovém l'OtžiJskutiheodolit, 'co d10rozměrů a
koostll'ukce shodný s lmivie!rsálním theodolitem \Vild'o,v}'m*). Při č,cteníog leží

-- Hrubá ust. vert. kruhu.

Vertikálni kruh.

Osvětlení vertikálního kruhu.

Pravě ložisko.

Hranol index. libely.

Index. lihela.

Prsténec zaosti'ovací.

Jemná ust. vert. kruhu.

Okulár odečit. mikroskopu.

Ustanovka index. libely.

Kuličkově ložisko theodolitu.

Jemná ust. horiz. kruhu.

Hrubá ust. horiz. kruhu.

Lihela (čelná).

Os"ětleni horiz kruhu.

Komora.

Ocelový nosič.

Zajišťovací zásuya.

Horizon tální osa komory.

Tyčinka s \"ruby.

Jemná ust. komory.

Hrubá ust. komory.

Kulíčko"ě ložisko komory.

SpoJovaci šroub.

Stavěci šroub.

l)říllllka, záměrná a osa Imll11myv jedné rovme. Odečíta!CÍ zařílzení dovoluje
přímé odečtení průměru z,e diVou c1iametrfálnýcihmíst horizontálního nebo verti-
kálního k!rwh u na 1".

Fotografická komma je sklopná a vyměnit,elná. Pro mm Sl vzdálenosti
(a,ž asi dlo 8 km) užívá se komory s ohniskovou vzdáleností 161mm, pro vzdá-
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1,elllJOstivel\a{é komory s oonits~Q1vou vzdá,lem.iOIs,tí237 mm. Tím j!e dáa1a možumst
pra.ooiV'3Jti i na velké VZ:dJáJllelll!Oisti:s kratším~ ,základnami. Sklon kmn10ry k rorvině
horiJ:wntáiIri dá Sle,mlěn~t v klOm>tantních íntm",aJec:h a muž,e obnálšeti: og, + 6g,+ 12fl, - 6g, - 12g, - 18g• K tomlUcHi j1ena přední straně komory připltwněna
t,yčinka SiVrub~, kte["é odJplolvidJají j:edilmtlivým úhlům sklonu. KomoTa se upevní
vez,voleinJém :sklonlu tím,Ž<eSle' prří!3,lUlšn~vrub tyčinky na!sad!í na výsturpEk nOl3Íč,e
atyčhtka Sle zaj'istí v této pO~01~e':tlaičn~m š[-oubem třmínku, připlOdienélho k V}--
stupkJu n'Osiěe. (U pOMeldní'ho IIllold.lehljle t~čilIlkJa :s vrub~ oohra.zenažebříčkem,
jeiholŽ příčk~, odporvfdiaJji!l)í různým úhlům sklonu, se zasazují do ziobá!čku na
nlQli'iči.)

Kcomora jie konsh.mo<vánla, pro' desk!o~ f.ÚiI'lll:át 100 X 150 mm. Při vklá-
olmní desky odklopí Si(3, zadní sMna, upravená na zpŮlsoh dvířek a, kaseta s,e
přilo'ž,í k rámu, na to se zadllí &těna přikJiOIP~, viIkIo kasety se vysune a kas,ElI:a
s dieskolU přitla,čí se do konstan,tní obrazo,v~ v7idálooOisti Thvo~'něI1Í1Inšroubu.
umJístěného uprostřed zadní: stěny. Komora mJá té~ 'zařízení plI10 črslOváJni snímků,
které se staví do poloihry, UIdlálvaj~Cížádané 6ísJio třemi kiOl1eiČlk,yna vnějlší
straně komory. Relativní otV'OIl'j;e 1 : 12 a ob'jlektiv vlastní konstrukce je opa-
tiien čtyiiná8obn~m filltrem.

Při soulpTavě Wild1o,Yě je - stejně jako, u Fn~ch oolUpra,v - pamatováno
na, ok:olnoslt, žie měře'l1iÍ zálkladny nelze v hOlrá:c1hV1zMed:emk PO'VR!Z,€iterénu pro-
váidět pfímo a, proto se určuje dk!llka základny nepřímio, měřením zomého úhlu,
pod nímž, 's.e jeví horiwlI1tá1ní lať konstantní délky, postam:má na druthlém konci
z,álkJ.adnlY Ir ní kolmo. Dá~koměrná, lať, kte1ré lse k měřeni UŽ,Ívá" selSltá.vá,z,e d!Vq;.1
ooelových truhek spoj~'I1~lch upro8itřed kloub1em, trukžle s,e dá při tmnspo<rtu
st01žit. Na kOlllCiÍch latě jsou zám~rné w1rclel, jej~Cih'ži Vlzdlálelllols,t ohná5í právě
n2" metrů. La,ť UlIl~stí se vodiooorvně na sta:tiY a mall'ým k ní připoj,e:ným dioptrem

pos,taví se kolmo k 'záikladlně·. Nato se
OIpětoYan~iIllJ měŤlelllím (re1telJ"ad) určí
'Zorný úhel a (ohl'. 2.).

Délka základny v:y:počite se, pak z
jednodulChého vztahu

100Z==--,
agr

netbro,ť pro délky větší Ili8lŽ,20 m mi'J.,žeme úselk latě
véiho oblouku se středlOlvým úhiliem a, tak!~e platí:

n
2 100

Z=----=--·n agr
ag --~

200gr

Tíimito~půsohem. LWI - mě'říane"oli úhl€~ a aspoň 6 krá,t - určovat délky
a~ dlo 150 m, aniž hry I'IellatÍJvlnÍchyba přelstoupila 1: 3000. Při základnách dle[ších

far c~_l'.~J.u 5 >~"-.---~-E:t--------J::--->'~? ~:, -~---------~~-- -:(:>
----.- ~á.u I------ ,- -- -- ----- -'- V --- .

Ob-r. 3 a. /",1-'"
Obr. 3b.

pomáháme si tím. že určujeme délku základny ze dvou částí, které nepřesahuji
150 m (ohl'. 3. a, b),
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z9k/. anebo při ZlVllJáJštědJo'Ulhýcihzákladnách
sta[}Jorvímej~eljlichdélk]u tlI"igrommekicky,
a to, z, pOffioooé zálkilwcooy z, určené
způ'soibiem výiš'e ooanýml a z úhlU (J a O'

Obr. 4. (oibiT.4.).
K slouprra,věnáleží dláJe tři prstén-

ce se, staNěc:írrniJšrouby, klbwé 8ie připeíV-
nUJ'! na, sta.tiv a hodzontují podle kJrahicovýchi Uhel. Do tě,chto třÍltlJo~kových
prstooců s.e osaizuji dlel potřeby: ~OItortheodolit,zámlě'mé ihlI"oty81elzálměrnýmJitocči
nebo dálkoměrná lať. ~otoižle prsiťéince nemění na M~Ně staitívlu blěhem měření
svoji pollohu, odpadá zdlouihavé cierntrovárn ~o,torthieodoJitua zajiJšťo'Vání stwno-
vilsek v terénu.

V celiku silHllThtOjsou přeldlniostiWndlovy kOiIl.iStruklc,enásledující: Přesné a
rychlé měiíe'llí úhlů, rydllé nasoo.V1OOÍ komory v něik:telrémze z'Volených sklon.ů
a konelčně mO@:llOstpřizp,ůoobiti výměnou kIormolryměř€lllí rů:zným v1zdáJenoslteln
snímaného, úz,emí. .

Ze kOlllstrukce ~e os,vědičila, jle osta,tně vid!nlo z toho, že fimla Ze,iJsls,po-
st~liVila v posledlní době fototheodoti.t V€llrmď.pod'obný, jejž vystaViÚlvala pfi le-
Í(Jlšnim kongresu v Curry:cihu.

Novější úpravy geodetick$'ch strojů ve Spojených státech severoamericI.ých.
Dle zprá~ D. L. Parkhursta "Recent deIVelopments Ip geodleil;,icinstrumel1ts",

uveřejněné v "NationaJ Resoorch COlU\cil"*), pmved[ United S1lates Coast and Geodetic
3urvey ve svých dílnách v posledních dvou letech několik zdokom'lJení geodetických
strojů a konlstmkce nOlVých.strojil, zejména theodoHtů Ipll'OtriJamgulaci 1. a II. řádu, jakož
i ÚpI1WVYlatě pro pi-esnou nive1ad a jejího děleni ..

Theodolit pro trian.guJaci I. ř:iJdu je pevný a iehký, má ovšem ynější průměr mooši
než 10", ale váží jen 33 liber a byl kOlls·truován se snahou usnadniti rektifikaci v poli.
Proti změnám teploty jsou ložiska alhidadového čepu sestrojena ve tvaru dvou kuželů
o společném :vrcholu a o rnwých úhlech vrch010IVý,ch.Při teto úpra.vě je dJo&aženodo,se-
dání za rťtzných te"plot, Lez ohledu rua různé tepeiné soumni1Jele čepu a válce limbového.
Pro zmímění třeni při otftčení alhidady je alhidadová u5taIIJOvka opatřena specifJlnim pod-
pěrným kuličkOiVým ložiskem. Brzdná vložka usta.IlJovky je tlačena sV'ěrným šroubem a
ustaví pevně alhidadu lli'll)'m pohybem ~roubu. Povoli-li se šroub, je vložk\a odtalžena pro-
střednictvím kroužku od brzdné plochy.

ZdokOlllalooé I.t1ikrometruvé skřínky U7.itOpři theodolitech pmo trialLgulaci II. řádu; je
provedena taik, že sáňky mikrometru, zhotovené z tVI1<Woceli., mají po ohou straniwll dva
žlábky tvaru V, jež t.vloří vedeni pro čtyři kalené oceiolvJéJkuličky, které běhají v podob-
ných drážkách UII1Íistčllýchve stěne s:kiíúky. Jedna z drážek se dá upravovati. Sáňky se
pohybují téměř be·z tření. Dle, laborato:rnich zmoušek nastává pohyb současně se změnou
o.t.ačeni šroubu, takže nehude treba· užívati při čteni jedmého směru pohybu sáněk. Upra-
vovatelnost drážky usnadňuje sestrojeni mikrometrOiVéskriúky a pi'ipouští opotřebení. Pro
malé třerú mOižno užiti jediného slalJeho taženého péra. K vůli nočnímu pozmuvání je bubí-
nek mikrometrického šroubu zhotoven ve tvaru' IPJr·sténcez mléčného skla. Dclení je vyryto
na obvodě a začerněno. Chráněná žárovka osvěltluje yIlli,třek prsMnce a l'<Ylpt}TJenýmsvě,t·
lem je čtení velmi usnadněno.

NirvelaČD.ílať je z invarového pásu pevně přípojeného k·ek.alffill~ocele·vé botce a nese-
ného dřevěnou latí. NOiVézdokonaleni latě Slpočívá v prohnutí líce latě, ČiJlliŽpřijde dělení
pod okraj dřeva a bude chránč'l1o od poškozeruí. Pá,s je postrÍlkián několika povlaky bílého
laku. ŮemékostkJOiVáruí je uděláno stříkáním pomOlCímasky. Za tím účelem byl poS1JaJven
ziV'láštni ~Ť4'{)Ijna zálklarlě srovnávací metody. Je při něm užito invaroóVIé)tyče, přesně dělené
na centimetry a ikalíbrované. Vozík nesoucí masku s meuJ,l'ami 1 cm širok~1YJÍje pohy-

*) NlLtioo.aJ.Research CouncH. Transact10illS of the Amell"ican Geoph;v'sacal Uníon,
tenth annual meetímg. april 25 and 26, 192geleventh annuaJl.meeting, may 1 aud 2, 1930
Wa.shington D. C. Publíshed hy the NatiQnal Re,seall'ch Oo'llncil of The Na,tional ACJademy
af Sciences. Washin~ton, D. C.. June 1930.
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bOI\-án dlouhým š~'owhem a postaví se tak, aby ,vlá,kna, mikroskopu obkroéovala jednu
z čárek sroivruivaci t,yée. T~élhož ~tliOje se užíváp'ři kali1J;'ování latě 've yzdá,lenostech metro-
vých. lndexova c"pra:va hti twktú' upraveny-ch je pro,ktictky nula a přesnost kalibrov:illí
byla zVJ'i;ena z jedn.) desetiny na jednu setinu. -šlo

Zřízení zkušebního ústavu pro geodetické stroje v Rakousku. V Rakousku funguje
od loňska zkušební ústav pro geodetické stroje a časoměrné pomůcky, zřízený při Spol-
kovém úřadě pro cejchování a zeměměřičství. Podle vyda.ného statutu zabývá se tento
ústav zkoušením přís,trojů, jichž se používá v zeměměřičství, při přesných měřeních a při
měření důlním, dále zkoušením kyvadlových hodin, chronometrů, kapesních hodinek a
stopek, chronografů, koincidenčních pří,strojů, kyvadel a kyvadlových přístrojů, jakož
i posudky o geodetických měřických metodách. O výsledcích svých šetření vystavuje
osvědčenÍ.

Organisačně a administrativně ie přičleněn oddělení mo vědeckou zeměměřickou
~lužbu (toho času je to oddělelÚ V/2). Zkou~ky konají o~'gány tohoto oddělení nebo odbOll'1l[
zaměstnanci některého z ostatních oddělem zeměměřické skupiny SIl'. ú. pro C. a z.

Aby spolupůlsobení ústavu se zájmovými skupinami bylo těsné, je při ústavu zřízen
poradní sbor, jehož čestné členy jmenuje president SIl'. Ú. pro C. a z. z kruhů výroby,
vědy a techniky na tři roky.

Zkoušení přístrojů se koná za popla,tky, jichž výši stanoví pro každý rok Spolkový
úřad pro obchod a dopravu na ná.vrh presidenta SIl'. Ú. pro C. a z. po slyšení poradního
sboru a ve ,shodě s technickým výzkumným ústavem. Za výkony, které sazebník nesta-
novil, za,praJVllje se poplatek, který určil president Sp. ú. :cm c. a Z. Ze zapmveného po-
platku náleží lPřednostol\'~ zkušebního ústavu 10%. Stran dalsiho rozdělení poplllltku, v nej.
vyšší míře 30%, rozhoduje na ná,vrh presidenta Sp. ú. pro C. a Z. Spolkový úJřad pI'O OIb-
chod a dopravu.

Zkuoobní ústav ručí jen za šk,O/dy Zl·ůsobené zanedbáním řádné péče, nikoliv ale za
škody zpfl'sohenél náhodou.

Z vydaného 88zebníku vyjímáme '.lk:izkon:
1. UrčelÚ celkové délky ocelového p~Sm8J 20 m při 6 a 12 kg jednostra'l1néhOl zatí-

ženi, př6sně na 0'5 mm. za 1 kus 10 Kč: ZiL jinou déaku pásma nebo Zoapře'lJkoušeni intel'-
vahl pop;atek pr,dle- dol\f:uy.

2. Teodolit se ~l'Oubo"ými drolmohJedy: Urče-ni ohniskové délky, zvětšeni a světl08ti
dalekohledu. přezkouf"ení 0'8 a libel, Ul'rjpní Jwlimační chyby a runu, 250 Kč. PH zvláštnlch
konstrukcich a za další zkoušky poplatek podle dohody. atd.

Re-ferujeme o tomto ústJavu, abychom ulpozornili směrodatné kruhy. že u ná" potl'ebu
řádně organilsova,DJé zkubebny strojil není nl!tTJO vázati na pr'ÚlvedelÚ sjednoceni t.emČlIl.lěřic-
kých prací, jehož se pravděpodobně ani neuočkáme. . Str.

Literární zprávy.
Recense .

• Bulletin jtéodésique. Čís. 24, rok 1929.
Obsahuje text doporučení přijatých sekci geodetickou o základnách a sítich 1. řádu

v textu francouzském a anglickém, jakož i přE;dpisy pro přesnou nivelaci.
Doporučují se základny delší, neboť možno měřiti dráty neb pá,smy irtvarovými velmi

přesně, bez většího nákladu. V triangulacích 1. řádu uzávěr trojúhelníkový obyčejně nemá
přestoupiti 1" a jen v málo případech výjimečných do.voleno až 3". Y řetězcích mají býti
vyrovnané směry určeny s váhou 20 až 24 proti směrům neIVyrovnaným, v sitích výplň_
kových s váhou 10 až 12. Trojúhelníky řetězce neb sítě mají býti pravidelné bez ostrých
úhlů. Kriteria pro přesnost po vyrovnání dána známými vzorci. Dle Ferresova vzorce vy-
chází v. dobrých triimgulacích modemích průměrná chyba v úhlech asi + 1"~,čili ve směru
asi + 0"8. .

Pro přesnou nivelaci přijata resoluce-, jež upravuje jednak vzorce užité pro přesnost,
jednak mluví o užitých strojích a metodách měřičských, jakož i výpočtech. Kladen důraz
na přesné děl.ení latí, odporučuje se nejmenší dílek na lati 0-5 mm pro záměry 50 až 70 m,
pro krátké záměry 20 až 25 m nejvýše 2 mm. DEilení I,a invarové vložce. Záměra má jíti
dosti vy;so:IDo nad tert-nem, takJle nemá býti čtení na lati menší než 50 cm. Užívá se sou-
časně dvou latI. Na strojich niv,elačních má býti zvětšení dalekohledu 25 až 40, libela má
míti ,poloměr kř:iJvosti nejméně 110 až 1001'/1,. Délka bubliny nemá kle,snout( i ph nejvyšší
teplotě pod 25 mm. .

William B o w i e- činí připomínky k předcházejícím předpisům nivelačním, zvláště po-
kud se týče dělení na lati (nejmenší dílek 1 cm) a metodě nivelační (užití dvou latí,
z nichž na jednu vždy se provádí záměra vzad, na druhou vpřed). Jean V i g n a I, ředitel
služby Nivellement général de la France podává poznámky k připomínkám Bowieho a
odporučuje metodu nivel:ační, k'de na první lati ze dvou současně upotřebených se pro-
vádí záměra vzad při jednom stanovisku stroje a při druhém záměra vpřed (na druhé lati
záměra vpřed a pak vzad), čímž se uva,rujeme systematické chyby z různé vzdálenostI
nuly stupnice od paty lati na-obou latích.
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V dalším podává Wílliam B o w i e přibližnou metolu při určení isostatické redukce
pro gravitační hodnotu.

Na konec je uvedena bibliog-rafie a mezmárodní kronika, týkající se mezinárodní rady
badatelské, ústavu panamerického pro !;'eografii a historii jakož i některé změny v ná-
rcdních komítétech geodet. a geofys. Unie některých států. F.

Výkazy úhrnných katastrálnícb hodnot jednotlivých zemí ČSR. MinisterAtvo fi,nancí
vyda,10 výkazy úhrnných kMas.trálních hodno't země Slorvenské a POukiup'atoruské podle
kata-strálních územi a souuních, berních a mi:'řických okresů, obsahující počet va-rceL po-
zemJllOBwíeh archů, výměru a katastrální výtěžek všech druldl pozemků pro každé kllta
Hrální úz.emí, oooc, okres a ZffiIl s grafickým roz,členěním výměry aVÝŤi>žku pro ka,ždS'
okres a zem. :Mimo to vydala obdobné výkazy úhrnných ka,tabtrálních hodnot země České
a ~Ioravsko'slezské, ale jen podle soudních, berních a měřických okresů.

Cena výtisku tclJo kit,erého okresu země SloverrskJé a Pod1kJarpdoruské činí od 5 Kč
do 20 Kě, cena výtiSlktl. země Če"ké 30 Kč, a země MomVlSkoslczské ;:,'J Kč. Objedná,vky
možno učiniti u přlsiušného archivu map katalstrá1ních v Praze. v Brně, Bratislavě ~.
Užhorodě, podle toho. jde-li o v)'kaz země Oeftké, Moravskoslez,ské, Slovenské a Podkar.
patoruské.

Odborná pojednáni v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické. Č. 9. Ing. F. M á diI e: Pa,r3JooUcké si1niČillíoblou-
ky amkroužení lomu nive,lety pa,riibolLckým nebo kruhovým oWoukem. Č. 10. Dr. A.
Sem e I' ád: Let,ec1ký plán hilav;ního zemského města Brna. (s pokralČováním). NáJezy N.
S. S.ze dne 1. října 1903, č. 15.018/1930 a ze dne 8. říjn:a, 1930, Č. 15.507/30, 8Itaiv'ební
právo (Čeéhy-venkov), 'ze dine 8. října 1930, č. 15.506/1930 st;avební právo (Praha,). -zr-
. Teclutický obZOr. Č. 6. J. Stihral: Josef Hlávka. Č.8. Ing. AI. BiOTtkěvič:

Upotřebení fotografie při nlvel1aci. Č. 9. Josef Pe tří k: Christian Josef WiHenbe,rg.
-zr-

Pozemková reforma, čís. 4. M. K u n I'á t: První mk ;plfovádění řnteg-ráJní meJuorace
v !ta1ii. Dr. J. Mi c h e I: Piozemková refo,rm:t v Polsku. Dr. J. H o I' á k: Ur>báiiSlkéa pří-
buzné pcmě'ry na SloV'elllsku. (Dokončení.)

Vojensko-technidké zprávy, čís. 4. Ing. K. Ma h r : Nomogramy opr:w ča,sovýcih roz-
dílů ve zvukoměiie,tví.

Przegh'd mierniczy, č. 3. W a I' c h ft I o ws k i: Vywvnání tria:ngulačni sítě (po-
pokračov.). B i I s k i: Orrg'anisace a postavení zeměměřučů ve Švýoa:redh (p·okr.). No w i c-
k i: O stabi1:sad hranioc J}olzemků. - Fotogrametric;IDé mapy v)~hotovené v Uhrách od 1926
ail 1930. .

Journa,l des GéOmetres et Experts fralll;ais, čís. 126. R. Dan g e 'I': Insuffus.alnee du
régime foncie·r en France. Ne z: lnsulffisance d'un d'érégla,ge de la pJ:aque,tte cI'acier sur la
mésure od'es!listanees ft l'aide du tachéometre Sanguet.. M'oI' e,I,] e - L a I' o q ue': Drainage
en France. M a I' t in: Le nivea u ft lunette Zeiss Nr. 2. S t e f a nese u : Méthodes de lever
les plans en Roumanue.

H. D. I. MitteiluDJ(en. Č. 7. Dr. O. On d I' a : Zwei i'llteressante Iilli'hl'isc:!le Stadt·
grund,risse (\Ior. TI·chová-Jevíčko). -zr-

Zeitschrift fiir VermessuD~sweseD. Ú. 8. P i n k w a r t: Kone,c z čís. 7. Č. 9.
li a ,I't in: GeC1physukaIi8'CheBeeinf1u6ung vonPriidsions-HohenaufnJa,hmen. M i t tet s t a e d t:
Noclhmals die FliichenlbereCihnung des ViieTeclkJs(viz Z. f. V.. 1927, str. 134). R o 11led e r:
D:e Umlegung- VlOU.Grn.ndslttieken ZUl' Erschlie6ung von Baul\1nd. Sc h I' o od'e:r: SteUUlng-
nalhme 'zu den obig-,en AUsfiihrun!;'n. Č. 10. v:an R i e I: Streng;e Bestimmung des ·miWeren
Fehle,rs beim EiIlJs,chneiden. L ude m a n n : Ober diie Ge:nauig-keit !iefnier Uingoomessung
miteinem aufUeg-enden Band vou 20 m Liim.g-e.R i:i sier: Reklhsspail1kommissa,r und VeT-
melssungswesen. -zr-

AIIJ(t\meine Vermessunl[Snacbrichten. Č. 16. S €I II ma n n: Uber Gr~Il!ze. Grenzste'ine
trnd Gcr'enlZ1irevel.Č. 18. Dr. F. J. Mu ,II e 1': Der ge,fa:hrIIche Ort beim Ruckwartsei:nllclhnei·
den im R.aume (a čís. 19). A n g ell I' o t h: Das toohnische LuftbildqJ1el"som.aL Č. 19.
B oc h e: Plantechnisc!he VO'l'<tussetJzungen fur stadtebauHche Aribeiten in Kleinstaditen uud
Land·geme"nden. -zr-

Stiidtebau. Č. 5. T h 3,,1e n h o' I' st: St3odt- nnd Lal1'diesipla,nung Bremen. I I y in:
StadtehauLiches a.us RuJ3l:and. -zr-

Tijdschrift V'OOr Kadaster en Landmeetkunde. Čís. 2. Pe tel' i s: životopis. Ing. E.
Rienwert,s 'die Vr:ese. T i €I n lBtI' a: Ře,š,ení normá,lníeh rovnic redukd rov:niÍoC. oprav;
1'07JděJení ve skupiny. H e in es: Měření pro po'zemkovouknihu ve Švýcarsku" Úlohy,
Knižní no,vínky, Spo,lkovéa Tedak!ční zprávy.

Merniecibas un Kulturtechnikas Vestnesis, čís. 3-4. K I' U min: IV. 'zeměměř. kongres
v GurY'chu. V e g n €I I' s: První meUoraČll,i sjezd v Lotyšsku. Č il ,p s ti n: Dozor nad mě-
nčskými pracemi. D i e g s: O dvilnic1h ze:něměři-čích.
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1\ r o n i k a *).
Chrlstfan Josef WUlenberg.

Minulo dvěstěleté výrolíl smrtí Christíana Josefa Willenoorga, císařského mzerrýra
a prVlélhopI'ofesora na (Se·skémsta,vovS1kém ústaiVu inženýrském. Pochizel z velice rozčlleněné
rodiny v Lelmici ve SleZ'sku, ~de otec jeho Baltazar :byl 'Pll"ovazníkem.

D1e knihy kitů mě,} 3 syny., Jmhol, Adama a Kristiana. a tefllJto nejmladšl byl křtěn
4. dubna 1655. Jakého vzdělání a kde nahyl, neni známo, j·en z jeho vlastních údajů plyne,
7,e sloužil ve frnlD.couzlské alfmádě a účastnil se vojenských akci. Asi před nokem 1690 do-
stal se do Prahy j~,ko učitel inženJ~skýeh n\'tuk ve slechtických r10dináeh a v r. 16~H se
oženil v Praze na Ma,lé Straně. :Měl 3 dcery a syna Kri'&tiana Josef~" který se nawdil
9. dUll:ma 1700.

Podáním v českém jazyku ze 30. IWlla 1705 k císaři J.osefu I. narvrhl konání před-
náJšek ·0 inženýrství. v ~emž tehdy zahrnováJny výklady o O[levň·ováni. mec!Ianice a pozem_
ním stavitelství. Slibuje, že tyto přednášky hude konati sám, bude-li mu přiměřený plat
sta'vy čes.'kými dán. Meútím obrátil se vVillenberg též na vodenskoo dvorní radu, aby mu
uděliila titul císaiíského inženýra. Po zkoušce, kterou ~o'žil v Praze před královskou komisí
pl'lO inženýIDs;klélpervnostni záležitosti, doslLal titul žádaný od vojenské dvorní rady 15. pro-
since 1706. Rozřešem.íotázky navržené zdržoVJalo se pro neznámé 'Příčiny. Proto Willenberg
op.ětoval SiVOUžádost Ku;rlu VI. dne 15. řijna 1716 a slibovaL že dovede své chovance· taJ\:
vycvičiti, 'že se bude moci "Corp,s des Ingeníeurs" prio zemsroéls~užby doplúoV1ati vlia:stnímí
poddanýmí. Ka,rel VI. poslal reskrÍJPt sL<1vůmze dne 14. května 1717, a stavoVlSiký zemský
vý1bor vyzval Willenberga. aby sestavil své p.ožadavky ohledně knih, modelů a pad.

V odpovědi své ze dne 20. září 1717 uvádí, že Ka,rel VI. naJhtdl mu ba návrh na
orpevněni měst:» Plzně rPI'ofesnru na 11IJ.ivel1sHií" platem 1500 z.L,ale on spo,kojí sc se 1200 zl.,
ahy dokázal svou příchylnost ke stavŮiIIl. V progrr-amu uvádí, že Vf' 2 ročnicich bude vy·
uČOVlaJtJiopevňJováni. geometrii a nivelací, zakládAní ka.náJlů, rplříkopů, rybníků a mlýnů:,
dále mechia,nice a dělostřcledvi.

8tJavo'"é konečně jmenov.ali Willen he.rga dekretem ze 17. lits,topadu 1í.17 profesorem
s rplovinnOlstí vyučovati zda.rma ka·ř.doročně 6 jmochů ze 'stavu šlechtického, 4 jinochy ze
staiVU rytířsl\:é:ho a 2 ze s,t.aiVUměšťanslkého a vyevičiti je mk, aby mohli zastavati mí"ta
podinženýrů při ohléhání. Vyučovaní ma začíti 1. ledna 1718 a plat 1200 zlatých bude mu
poukaZJOlVáffiz domestikálního fondu; jmenován bu<1e vždy na 2 lét3.

Pl"ednáŠlky konal s poč:ltku ve svém hy,tě na Malé Straně, ale r. 1720 o:l.1Iámil, Ze
se přestěhuje na Staré Měst,o.poněvadž studenti s.těžují Ei na vedro a mráz na most~ a na.
to, že z)j"mecikéa sta,roměst;:klé' hodiny se předbíhají, takže přicház,ejí po akademické čtvrti.

KdyJž konečně Wi1lenberg žádal o opětné potvrzeni na léta 1726-27, r,ozhodl sněm
zemský 1. března 1726. že· Wil1enberg bude pro svést.áří pensiorJován s platem 600 zl.
a jeho nástUjpCem jmenúván Feldinand SchoI' 's ,p.latem 400 zl.

Krátce na to zemřel a. byl 21. listopadu 1730 pohř'ben v kryptě kostela sv. Jiljí na
Sta.rém Městě. Manželka jeho dlouho, ho nep.řeWa, pohl'bena byla 20. 1ibtopadu 1737 a po-
chová,na t.aJuže. Bohužel, nezachovalo se zpráv, kde na ?tIalě Straně v r. in8 zaČiaJIsvé.
výlkJady, amd kde v nich na. 1:'ta.r€m Městě pok.račo,yal, ani kde v Praze skonal. -k.

s jez d y.
Spolek ČS. inženýrU pořádJi V.alný sjezd v Pardub'ckh a to ve dn:e!oo4.-7. če·rvna,

t. r. Tělžištěm Jednání jsou ipiředináSlky, t. j. dne 5. a 6. 'če<rviIla, jelŽbývaJí v1ždy ve'lmi
celllllé. I letos bUJdlouplředine,šeny referáty z oboru !zeměměři,čsikéJio.VJ~zýváme kolegy ik čet-
né účasti, z,ejména z blízkélho okolí. Bližš,í obsaženo je v zasJ:a,ný1chpozváJll:k'áoh.

Celostátní manifestační. vodooestný sjezd koná se l'lo,vn;ěžv Pa.rduhkkJh a to dme
3.-5. če,rvna 1931. takže molŽno' spojiti účast na ohou s.iM.deeh i s návlštěiVou výstaJvy
tělesné výchovy :li spo,rtu. Sjezd tento uthájí IPI1Of.Dr. Rrázský dne 4. června v 10 hodin.
DáJe pie:dá refe~át Ing. Bruzi:k:a..Ing. Dr. Horák a prof. Ing. Sml'lČek. BHž,ší ind1O:l'11la,cedodá.
jedn:a,te,l: Spolku pro stavbu IpTŮp·laVUpardubicko-přeroVlskélho. Ing J. Kučera., Pard.u1bice,
8metan'Oyo 52/11.

Zprávy spojkové.
Zápis o ustavující schůzi Svazu spolků čs. inženýrů zeměměřičských, koilJallé

18. dubna 1931 v ústavu prof. .J. Petřika.
Přítomní byllii za Spolek čs. zeměměř. prof. Petřik, prof. dr. Ryšavý, inž. Krčmu,

za Jednotu úř. aut. civ. geom. Ing. Krejza., za Spolek inž. stáit. mM'. slulby lng. Mikulit,
za Klub měř. inž. hl. m. PTa,hy Ing. Pudr a Ing. Souček.

*) Zavádíme novou rubriku, abychom y ni sou;s1Ji'eďovali historické zprlÍivy o všem.
co je ve sp<J(jefllJÍse zeměměřičstvíni. Doufáme, že budou Sie rv ní ho1ně úč:Jstniti loolegové,
zvláMě z venk'ova.
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Hrof. Pet>ř1kzahajuje schůzi a sděluje, že stanovy Svazu byly mini8terstvem vnitr:t
schváleny tl)Jp~vekdyž prohlásil, že je oprávněn provésti v nálvrhu sta,nov změny, jež
ministerst,vo žádalo.

Zrněny byly provedeny v názvu Svaz1l, který byl změněn na Svaz spolků ČAS. inž.
zeměměř. v ČSR. Dále v u:;tanovení, že Svaz sdružuje toliko Ispolky a že ,orgánem Svazu
je kl'omě předsednictva. též valná schúze. Vedle toho byly nově stanoveny praJva a povin_
nosti élenů a předsednictva., předepsán jednací řád a stanoveny formality při zrušení
Svazu.

Mluvčí sděluje dále, jaké I'ormality byly Svazu předepsány než zahiji činnost. Sdě,
lení byla. vmta na vědomí.

Na 'to sestavena byla kandidátka členú předsednIc.tva" a to ta~kto: pf·edJs€da: prof.
Petřik, 1. m~srtJopředsed~:Ing. Zuklín, 2. místlllP,ředseda: Ing. Súra. jednatei: Ing. Krejza,
záJstupce jednatele: Ing. J~nč, pokladník: Ing. Hlaváček, revisoři účtú: Ing. Souček a Ing.
LUlkášek, čleIlJové smírčího soudu: Ing. KrčmáJř a Ing. Pudr.

Volby byly provedeny aklamaci. Nnvrž,e,ná kandidátka byla jednomyislně přijaita.
Předseda informuje potom o otázkách finančních. Za projednání stanov byl přede-

psán popl3Jtelk200 Kč, kolky st:J.1y8 Kč. Vydání Svazu budou sest;,ívati z výLoh admiui-
stmtivních a z 1pi'íspěVIků,.N!ezinárrodnifederac:i zeměmě'řiČJské.Roční přispěiVek sestává
z kvoty '8Itáltni,která. je 50 ěv. fr., a z příspěvku za lmždeho člena, který je 0'15 šv. fr.

Pl'of. dr. Ryš:wý doporučuje" aby P['O 'styk s cizinlou byl ut\'ohm pi'eklad názvu
Svazu a doporučuje, why bylo užito dOf>3;'iradníhooznačení "Union des geometres tchéco-
slovaquell". Návrh byl prozatím s!ClrdJ.en.

•Jiných návrhů nehyJo, 'Předseda proto scMzi koněi.
Záp'is o výborové schůzi Spoll{Učs. zeměměřičů, konané dne 18. dubna 1931 v ústavu

prof. J. PetHka.
Schúze zahájena za předsednictví prof. Pet,říka čtením zápisu o [Josledm vÝlborové

scMú a zápisu o valné scMzi (otištěno ve 4. č. Z. V.), z nichž prvlú byl schvá,len a druhý
vzat na vědomí.

Red·a,kce ž:i.dá.výhor, aby jí bylo povoleno rozšíření kvMnoveho a srpnmtěho člsh
Z. V. o púl tj,skOlVéhoarchu. Prof. Hala sděluje k tomu, že reda.kce je z:i,sobenapříspěvky
do k,once roku. Roz~íření se schvaluje. Dále bylp~ojednálván návrh dm Ant. Pokorneho
na uveřejnooí výzvy, aby zeměměi'iči po,vý.:ienípři tesy:stemi~aci. "ěnovali mimořádný dar
na stavovský tisk. Ing. Pudr sděluje. že Klubměř. inž. hl. m. Prahy se k akci připojí jako
oelek. Pokladník Ing. Pa.yer 'P'odá,vi pí:iemnou zprá,vu pOlldMní, dle níž se stav dlužných
přístPěvků snížil na 7419 Kč. Kol. pokladník oznamuje, že v nejbližší době rozešle opět
upomínky.

?'l"ato byl čten l1iá,wh memmanda týkajícího se zeměměřičů v mi Il. ve ř. p r a c í.
jehož text s doložkou navržellou bvl s<:hválcn.Bylo usneseno. že opis mem0'randa hude
postoupen Spolku inž. stá.t. měř. Služby se žádOsti, ahy Spolek iI1JŽ.stát. sl. uvědomil
S}JIOlekčs. zeměměř. oaJkci, kterou podnikne v zájmu zeměměř. u zemských úřadů. Dále
bylo jednáno o resolučním návrhu inž. Faltllse vztahujícímu se na zeměrni}řičeu a g r á r-
ní c li ú řad ú a na zalS,to1lpeníu min. zemědělsltvi. Bylo usneseno, ž'e návrh hude propra-
cován po vyžádání d\l,lšich informací z Brn::t.K žá,dosti zeměměřičů u !li i n. žel e z nic,
týkajíci se úpravy s,ystemisace. sdělujI' předsed:n.,že se informoval u min. železnic a do.
věděl se. že prráce rresystemisacní komise začnou až na, podzim. Z toho dúvodu odkládá se
podání žádostí na dobu Ipozděj1íi.

Pl'of. Ryšavý oznamuje, že příští schůze užší poradlú korinisepři děk. vys. šk. spec.
nauk hude .se konati v púli května, a žádá, aiby pánové., kteří se nebudou moci. schfIze
'Zúčastnit, podali svode n~rvrhy písemně.

Jednatelská zpráva Spolku čs ia~e11ýrů státní měřické služby 7d správní rok 1930.
Dříve než podám stručný přehled o činno,sti spolkov'é za uplynulé ElPI'á.vníobdohí.

pokládám za I:rvojipovinn08t konstatov3Jti, že jsem převzal funiklcijedn:'ttelskou po p. Ing.
Guildanovi. který tuto funi\:ci vy.k.onáw.l se vzornou svědomitosti ~ příi1cladnioulpečliyosti,
a jemuž s tohoto místa vyslovUji zaslot:žené diky jmenem celého spo,lku.

Vlastní činnost spolková v předešlém roce byla téměř výlučně razu administrativ-
ního. Z význačnějšich a!k('i uváoím nar>ledujici:

30. března m. r. :lUOastniliSe zástupci spolku slavnostipoložClJÍ základního kamene
k budlově konviktu a sirotčinee v Dejvicích. Výbor U1S11eslse přispíV1ati dle možnosti
k uskutečnění toh(:to podniku, jenž mŮ'že v příští době prospěti mnohým z našich venkov-
slkých koleg'lt .
. Vysok1ookolskj' svaz r()Q;esl:u1všem sdruženým organisadm ku vyplnění ootaZillíko lé-

čebném fondu. Výbor spolku vyslovil se v zásadě pro zac1IJOvá.níobliga.t,orního nemOcen_
ského Iliojištění veřejných zaměstnanci'! a pro noveIisaci záJkolllao léčehném fondu.

nstředí spolku snažilo se udržeti pokud mo(Žnoúzké styky IS vrcholnými organisa·
cemi, a to s Vysokoškolským "Va'lem, Stayov'skou Radou. Jednotou stlitního úřeifnictva
a EX(1kutivQ>uveř. zaměstnancú. Úsilí o zřízení ústředny všech ISpolkl1rstátně zaměstna-
neckých vyznělo i leto~ nu. prázdno; k dohodě při Ischvál8l1ísban{)IVú.,tředny dosud ne-
došlo. V rámci Vysokoškolského svazll bylo spoIUlpra.c"o<vánopři prosazování nm.,terých po-
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žadavků, n:t př. parita ostatnich vYSOkobkolákůse soudci, t. 7JV. třinácté SIlužlllé,zvýšení
diet a j. Schůze Eavštěvoval pře'i'SedJaa. ob:t jednatelé.

Bylo dbáno bedlivě toh(}, aby při zřizorváni komisí, v nichž bylo by potřebi hájiti
naše speciální zájmy, byli vyslá,ni zál&tupcispolku. Tak ,do komise pro roorganisad ve-
řejné správy vrchní rada Ing. Novák, do novelisařní kom1se vrchní kom. Ing. Fejlek
(který podá o významu této komíse podrobný referát). Pokládám tuto činnost v různých
komisích za jednu z nejdůležitějších funkcí 'spolku a poněvadž zde mohuu přicházeti
v úvahu výhradně kolegové pmž&tl (vzhledem ik častým schůz.ím),apeluji na ně, aby ne-
odmíWi součinnost v případě, že by je úst.ředí do některé z komisí delegovalo.

V poslední době realísuje se snaha konoentrO'Vati roztříštěné zeruiíměřiřské O'fgani-
sace vewcholný spolek ~ názvem ,.8vaz spolků čs. inženýrů zelliěměi"ičskýchv ČeSJkoslo.
venské republice". Do ustavujlcí schthe Svazu jmenoval Výt-UTcelkem še~t delegátu. Jsou
to: z čech: kol. předseda a 1. i II. jednatel; z :Moravy:lrol. Ing. Moe; 7e Slovooska: kotl.
pí'edseda a jednatel. Program, úcel a ostatní o Svazu bylo uveřejněno v !pi'ílozek čb. 8
Z.emělmětř.větstníku z 1930.

Neméně dú1ežité bylo zřízení zájmove skupiny inženýrů státni správy a státních
podniků rpH Spolku ČiS. inzen)'rů " Pra7R. Bylo by si jenom přáti, aby požadavky inže:
nýrů ve 's·tátni službě !podporovala.vlivná organQwce, j'a.kou SL'\. bezesporu jest. Máme-lt
OV1Šemv této skupině zaujímati a obhájiti p0tltavenítakové" jaké nám co do ,početnosti
vzhledem k ostatním inženýrským kategoriím rpřináleží, jest potřeb~, aby pO'kudmožno nej.
vice naoŠichčlenů bj'lo zm'o,veftčleny této zájmové skupiny.

Minulá valná schůze zmocnila výbor, aby zakročil v z.iležitosti měřických kursů pro
ruské emígranJty. Děkanství yys. ákoly speciálních nauk při čes. vys. učení techn. y Praze
byl z:vslán dopiJ;;.,jímž IIIP'C'z,orněno,že kursy těmito a oibz,vláštěformou vysvědčení udělo-
Vlaných absolvelltŮlIIl,jest p08kozována pověst ČS. zeměměřičů techniků a žádáno. aby
v mitn. šlmlství a uár. Oí.lV'ěty bylo prosazeno zrušení ikursu. Děikanství připojilo dopis na·
šeho spolku sipolu s prohlášeními ostJatJlíchzeměměřičských korporací k svému podání na
min. školství a n. O'., "iLe pr<Yza.tímcelá záležitof>tu'vázUt.

V měsíci zMí m. r. konal se v Curychu zemělměfíčskýkongres. Jelikož spolek nemohl
- z firnančních důvodů -- vyslati zrvláštníhodelegáta, pověřil p. zem. meř. radu Ing.
Růžičku zastupováním S'IJiOlku.což jmenovaný s ochotou přijal

Výbor spolku uváživ po~ad:.wkypřednesené z krajinských schůzí a kolegy z triangu-
lační kanceláře min. fin., p,řipr<llvujememorandum, jež bude [předloženo min. financí. a to
ihned, jwkmile bude Fnesen lJodrohný materÍal vyoerpáN'ajíci odůvodnění požad:Jvků ze
všech oovět"í státní měřické služby. Z požadavků cituji hla-vně: 1. Zavedení t. zv. mě·
iických přídavků k dietám. 2. Svoláváni konferencí měřiC'Jk)'chúřed>níJkůza vedení dohl,~.
da(}Ích úředníků. 3. Zavedení př'8dnostenských přídaNtků.

Spolek zamýMel zllkročiti u min. financí za účelem, aby při Ipřesazování z důvodu
resystemisace míst bylo postupováno případ od: !připadu a s veškerou možnou benevolencí
vůči úředníkům. Audience byla všaJk min. financí odmítnuta.

Pohyb členstva za rok 1930. V čechách přibyli 2 členové. na Moravě ubyli 3 členové
a na Slovensku Ipřibylo 5 člem"!.Celkem měl f'lpolekkoncem roku 1930 členů 397.• z toho
v Čechách 177, l1ia1\1:oravělt1a M Slovensku 109. Pro přehlednější vedení matriky i po-
hybu č1enstva byly sesta;veny roéní seznamy ČJenů.

Vnitřní agenda spolk,ová byla n.) menší než v letech předchozír,h; exhibitních čísel
bylo 221.

OkolnOlStí,že jednatel heyl télměř 7 měsíců služebně mimo Prahu. byIo ZJ:tviněnoně-
kdy zdlouhavé vyřízení některých písemn.ých'podáni.

Výbol'ové schůze konány 2" předsednické svolámmy podle potřeby.
Ing. Jul. Jt1ikula, t. č. jednatel.

Zákony a nařízení.
Pok;yny k provedení § 97 kat. zákona. Min. financí stanovilo výnosem č. j. 2677-III!6

z 12./3. 1931 (dodatkem k výnosu ze 20. XII. 1930, č. 136.131/30·11JjU), jehož text zkráceně
podáváme, toto:

Nejpozději počátkem letního období 1931 zahájí kat. měř. úřady práce, aby převzaté
ht. operáty (§ 2, odst. 2., kat. zák.) byly podle ustanovení § 97, odst. 1., kat. zák. přive-
denypostupně do stavu způsobilého k vedení pozemkového katastru podle téhož zákona,
pokud se tak snad dosud nestalo. Za tím účelem buďtež rozvrženy práce. vyplývajíci
z ustanovení § 78, odst. 2. a odst. 3., bodů d) až l), m) a o), 'Vlád. nař. Č. 64/1930 Sb. z.
a n., vyjímajíc za10žení seznamů parifikační půdy, které bylo již .ustanoveno výnosem min.
fin. ze 4.19: 1929, čís. 84.523!29-ll/6, a založení seznamů silnic, vodstev a elektriekých
vedení vysokého napětí tak, aby byly skončeny nejpozději do konce roku 1939.

Potřebná opatření ku zjištění změn, nepřesností a chyb pro opravení zápisu v kat.
operátech, pokud k nim nebyl dán podnět ohlášeními' držitelů, soudů, veřejných úřadů
a orgánů, činí k::tt. měL úřad resp. jeho měř. Medník. z vlastního podnětu (§ 34, odst. 1.,
cit. 'VI.nař.).

1931/107



K provedení § 78 odst. 3 a-c dále m. pokud jde o seznamy silnic. vodstev 3.
elektrického vedení vysokého ll1lpétí a bodu n cit. vlád. nař. budou vydány pokyny
později.

R e j st Mk par cel budiž vyhotovován a veden na tiskopisech podle připojeného
vzorce a příkladu v ,něm uvedeného.

Číslo Číslo Číslo Číslo Číslo II Číslo
p021em- pozem- pozem- pozem- ,"",m·_1 iP",m.

parcely uost- parcely nost- parcely nost- parcely nost- parcely nost- I nost-
níhl) ního ního ního ního 1 parcely ního
archu archu I archu archu archu i I archu

1 2 I 3 4 5 I 6I,

P O Z e mk ov é p are e ly:

1/1 3 3/2 21 I j 22 17 --- --- -_~ --
1/2 114 3/3 123 23 21--- --- --- ---
2 7 3/4 124 25 15---

=-~I -=3,'3 9 21 3/5 125 26/1 W 85---
5 5 26/2 92 85 ==1----- --- --- --- ---
0/2 8 19 26/4 17

---

2615\6/3 4 115

I f---1----- ----
atd. atd.

Stavebn í paree ly:

_1_1_1_6 II~ .-'-~~I- ~ 32 31/2 113 II ---
2 19 4/3 13 27/2 164 27/4 ~1--

_3_~ '/'

------ ----1--
23 27/3 32

---'---
~ ffi 115 8/5 133

1

29 28 !---------
7 22 ~ - 30 21,_-- --- ----, ---
8/4 23

1
1
-

31/1 113 II
813 !:!8138 ___ - IE 33 42 --I---jj--

i'---
9 8 34/1 27

---i 1----- ----
10 7

~~

tH/2 2!t -11- --11 6 35 28 1--[-atd. atd. ,

v y s vět I i v k y: Při založení rejstříku se zařadí parcely v arithmetickém pořadí
(napřed pozemkové a za nimi stavební parcely) a 'zapíší na každé .straně tískopisu jen
ve sloupcich 1 a 4, takže sloupce 2, 3, 5 a 6 zůstanou prázdné. Za nejvyššim parc. číslem
(pozemkovým, stavebním) se reservuje přiměřené místo p,ro pozdější připisování dalších
p0stupných (průběžných) parcelních čisel (pozemkových, sta vebnich).

Při 'pozdějším prováděni kat. změn se zapisují: a) dalM postupná (průběžná) nově
utvořená parc. čísla za poslední (nejvyšší) parc. číslo, b) nově utvořená p:uc. čísla ve
tvaru zlomků do sloupce 2 a 3, vznikla-li z parc. čísel zapsaných ve sloupci 1, - do
sloupců 5 a 6, vznikla-li z par. čísel zapsaných ve sloupcí 4. Při tom se zapisují parc.
čísla postupně shora dolů v pořadí, jak byla utvořena (není tedy zde zachováno arithme-
tické pořadí). Vyplní-li se celý sloupec 2 (5), pokračuje se ve sloupci 3 (6).. Nestačí_li
sloupce 2 a 3, resp. 5 a 6, vlepí se do rejsti'íku k dot.yčné straně vložka. Spojitost sloupce
vložky s příslušným sloupcem rejstříku se vyznačí poznámkou na př. ,.Pokračování ve
sloupci 1 vložky".

UpO'Lornění ke konkursu, vypsanému městem Z1ínem (viz ;poslední Btranu o'bálll(y).
ZáJ.osti o 3 VYP>Ballámísta. zeměmělřičská lze poda,ti ještě krátký čas po udaném termínu.

V červenci Z. V. nevyjde.
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