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ZEMEMERICSKY 1
VĚSTNÍK 1932
ČASOPIS SPOLKU es. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XX. ROČNíK V BRINĚ~ I. LEDNA 1932

xx. rocl'ik.
Začínáme dvacátý ročník našeho spolkového časopisu a prohlédneme-li předešlé

ročníky, shledáme řadu pěkných článků odborných i stavovských, spatříme všecky ty
drobné i osobní zprávy, které každý časopis charakterisují a které bývají po letech vy-
hledány jako doklady. Přáli bychom si, aby náš časopis byl ukazatelem pohybu osob-
ního celého stavu zeměměřičského a všech jeho složek. aby splněna byla přáni proná-
šená na ustavující valné schůzi Spolku československých zeměměřičů dne 8. prosince
1912:

"Voláme po povzneseni celého stavu zeměměřičského všech kategorii nejen po
stránce vědecké ~ výkonné, nýbrž i morální a hmotné, voláme po společné práci ku po-
vznesení celku a tím i jednotlivců."

Na této schůzi podán a přijat byl též návrh na vydávání spolkového časopisu a
přikázán výboru. Výbor zvolil komisi, aby se podrobně touto otázkou zabývala. Zřejmo,
že komise uvažovala a počítala, jak nejlépe opatřiti časopis. Byl podán návrh, aby při
Technickém Obzoru, orgánu Spolku arch. a inž. v král. českém, vydávána byla pro-
zatím měsíčně 4 stránková příloha zeměměříčská. Jiný návrh zněl na samostatný časo-
pis. Jak svízelné bylo rozhodování s ohledem na stav členstva začátkem r. 1913, se-
známe, uvážíme-li, že bylo:

Profesorů
úř. opráv. civ. geometrů (80) a jejich asistentů (58)
Evideněních geometrů (65) a evidenčních elevů (39)
Agrárních geometrů
Geometrů při samosprávě
Geometrů u stát. drah .
Geometrů v různých službách
Posluchačů pražské techniky

5
138
104
16
18
13
8
30

Úhrnem . 332
Již ve schůzi 5. ledna 1913 podával prof. dr. Pantoflíček zprávu o jednání s tis-

kárnami a nato ve schůzi výborové 23. února 1913 projednáván rozpočet pro samo-
statný časopis, jenž pojmenován Zeměměřičský Věstník.

V téže schůzi uzavřena smlouva s Rolnickou tislcirnou V' Bmě :a.usneseno, alby prvé
číslo vyšlo v březnu, zvolen odpovědný redaktor prof. dr. Semerád a sjednána s ním
dohoda o vedení listu, stanoveno 10 čísel ročně a ustanoven počet 500 výtisků.

Letos začíná XX. ročník. Zeměměřiěský Věstník má již svůj význam jako časopis
zeměměřičský; obavy, které jsme měli s počátku, že bude nouze o vědecké články, se
nesplnily. ani obavy druhých, že nebude dosti článků praktických, stavovských a orga-
nisačních.

Naopak vidíme v dosavadních ročnících vzácnou rovnováhu vědeckých, praktic-
kých i organisačních článků a nic nevadi, že v některých ročnících některý směr pře-
vládá. neboť je tu časopis obrazem odborného života, jak a kdy které otázky vířily
v na'<\ich kruzích.

Po převratu podstatně se změnily naše poměry. Ač je jistě v republice více než
1000 geometrů, přece nedostoupil počet odběratelů časopisu tuto cifru. Bylo by zá-
služnou akcí, kdyby každý náš odběratel získal nám ještě jednoho předplatitele neb
člena v letošním dvacátém roce pře,s svizelné hospodářské poměry.

Snad by více čtenářů mělo více přání, bylo by snad i více přispěvatelů, víw zpráv
o pracích zeměměřičů ve službě státní, zemské, obecní a jiných službách, neboť časopis
má ještě splniti mnoho dalšich úkolů.
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o stereofotogrametrické základně.
Geolfl. K. Tom s a, t. ě. frekventant školy pro zál. důst. hrubého dělostřelectva v Olomouci.

V této stati bude pojednáno o volbě a měření iotogrametrických zákla-
den, o jejich přesnosti a o tom, jak lze v poli těžko provésti to, co si určíme-
na základě teoretických předpokladů. Zvláštní zřetel jest brán na zhotovováni
technických plánů velkS'ch měřítek fotogrametrií terestrickou, jelikož tohoto
druhu měření se často u nás užívá. Teoretické úvahy pro ostatní druhy měřeni
(letecké i terestrické práce pro plány topografické) zůstávají v podstatě stejné.
A priori budiž podotknuto, že bude rozebírán případ úplně obecný (libovolné
položení optických os komor) pomocí úhlové pamlaxy y, nii&oliv lineánlÍ a.
Lineární pa,ralaxa" čili rozdíl souřadlI1ic X2 - Xl téihož bodu na diviousnímcích,
SIk'ý:tá určité výhody při normálním postavelllÍ os komor k základně, ale již ve
stooetlliém přípa;d:ě 818 vlšecka řešení zna,oně komplikují. Projekční rekon',-
strukčlI1í stroje (planigraf, Wildů'V autogralf, a,e,mkartograf atd.) jsou zalo-
ženy jen na myšlence úhlové paralaxy. Možno to říci i o autografu Orlově, přes
t v odV' VI k b I h' > > v v > > > • Z b. f vo, ze vu CI mys en ou y o zmec amsovam resem zname rovmce =__o , coz.

a
se dříve provádělo graficky, nebo početně.

Určujeme tedy ve fotogrametrii polohu jednotlivých bodů z obecného troj-
úhelníka protínáním vpřed. Stereoskopické pozorování není nic jiného, než vy-
datná pomůcka pro identifikaci bod1"l.a pro přesné změření paralaktického úhlu
y. Záměrné značky pozorovacího systému strojů rekonstrukčních můžeme za-
staviti na určitý, třeba i m~rkantní bod, daleko přesněji binokulárně ner, mono-

p kulámě. To právě umožňuje volbu kratších základen,
než jest třeba při obyčejné průsekové fotogrametrii.

Obr. 1. znázorňuje nám rekonstrukční trojúhel-
ník. A, B jsou stanoviska fotografické komory,
b = AB základna, r úhel paralaktický při ľekonstruova-
ném bodu P. D AP vzdálenost tohoto bodu od levého
stanoviska a 1/J úhel svírající spojnice BP se zá-
kladnou.

Bod P jest dostatečně určen velit\inami b, 'l/J, 'Y
a jedná se o to, s jakou přesností musí býti tyto
hodnoty známy, aby dovolená mez přesnosti ve sta-
novení bodu P nebyla překročena.

Diferencujme rovnici:
D sin r = b sin 1/J

dD sin r +D cos 'Y dr = sin 1/ldb + b cOs 1/Jd1fJ.
Zaznamenáme si nyní, jakých hodnot mohou nabýti jednotlivé veličiny

v rovnici (2).
dD = 0'2 mm v pl2lllu: V měř. na nř. 1: 1000 dD =0,2 m.

dD 0'2 mm v plánu. V měř. na př. 1: 1000.
d'l/J tak velké, aby tato chyba nezpůsobila v nejvzdálenějších partiích

fotografovaného území větší lineární odchylku, než jest délka v měř. plánu
znázorněná 0'2 mm.

Paralaxu y změříme s přesností asi dr = 18" -;-.30" při f = 20 cm (dr =
da=7; da je přesnost v měření lineární paralaxy, da = asi 0'01 mm).

1/J nabývá nejmenší své hodn.oty při stočených případech v terestrické
fotogrametrii, a to u Zeissova fototheodolitu 40 c, resp. H50c (levo a pravo
stoč.), u Wildova stroje u komory o t = 161 mm 24 c, resp. 176c a u komory
o f = 237 mm 42 c, resp. 158 c. V obr. 2. nakresleny jsou směry optickS~ch 0&
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komory Zeissovy (13 X 18 cm, f = 196 mm) a směry ohraničující úseky kteró
můžeme ještě ofotografovati pH normálním i stočeném postavení komor.' Zorné
pole tohoto přístroje jest 50". Stář,í se zpravidla o 35". Spojnice bodu ofoto-
grafovaného na kraji desky se stanoviskem B svírá se základnou úhel 1/J = 40".

4 B
Obr 2..

- V obr. 3. jest Wildova komora (10 X 15 cm, f =161 mm). Zorné pole její jest
520. Stáčí se obvykle o 35c a o 50". - V obr. 4. jest nakreslena velká Wildova
komora (10 X 15 cm, f = 237 mm) užívaná při fotografování na větší vzdálenosti
jak 5 km. Zorné pole obnáší :JG". Stáčí se o 20c a 40".
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Obr. B.

B
Ok 4.

V let e c k é fotogrametrii se za normálních okolností takovéto extrémy
nenaskýtají. Výjimky někdy činí specielní vojenské snímky.

Úhel y jest důležitou veliěínou. Čím větší jest paralaxa y, tím přesnějších
výsledků můžeme docíliti. Velikost jeho jest ale omezena stereoskopickou
vlastností našich očí. Dobrá pozorování provádíme, pohybuje-li se paralaxa
v mezích 2" 2 aJŽl 13c 3:, což odipovLdáca,. 8 až 40 mm paralaxy lineární při
f = 200 mm. Za.cJ1áJz,etipříliš pod a nail tyto hranioe není výhodné. - Jedno-
duchý terén s pravidelnými svahy lze j'eště vyrprMoiV!a,tis pamlaxou 16c•
S~Oižitáúzemí 'za.stav:ěnáJ,.stromy porostlá, neho s členitými Iskalisky, není
snadiné vyhodtrlOtitis takovouto ;parala.wu, jelikož při dloooých základtnáJ0h
ofotografu,jí se na. obou dl8!Skáchrůzné 0álstiob~lektů .. Podmírnlwu stelfeosko-
pi!cikéhovidění jiest, aby do kaž·d'ého oka vcházely paprsky od' týchž bodů
objeikitu.

Základna b upraví se tak, aby vznikla co nejpříznivější paralaxa y. Na
základě o d had n ut é vzdálenosti fotografovaných míst jest nutno si vždy
předem stanoviti její potřebnou přibližnou velikost.
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· V dalším šetření bude zjišťován vliv chyb ve veličinách b, 'l/J, r na délku
D, resp. polohu bodu P a v$Tsledky znázorníme si graficky. Vliv každé chyby
bude vyšetřován samostatně. Označení pro chyby ponecháme stejné jako pro
diferenciály.

lb - sin )1 ZD
Ci - sin'l/J í .

'"'d<ri--

I I
I ,

J I I i I

2
,
,'1'1. ~!..._.--.-U,~, ~~!' cř~~7;~
l : I-----.., -~ __ ~--L~ --'

Z diagramu v obr. 5., znázorňujicím změnu db pro různá 'l/J a krajní hod-
noty paralaktického úhlu, vidíme, že základnu nutno velmi přesně měřiti,
zvláště tenkráte, pracujeme-li s malou paralaxou. V našem případě jest nutno
určovati základnu s přesností 1--2 cm.

il1lJ = _clD . sin y .
2. b cos 'l/J

Obr. 6.

Graf v obr. 6. znázoflluje změnu d'l/J pro měnící se 'l/J od 40· do 100·.

Poměr d~ byl vzat roven 0'003, což odpovídá při dD = 0'2 m základně

asi 70 m dlouhé se zřetelem na vypracování plám"!.v měř. 1 : 1000. (O délce zá-
kladen jest pojednáno v odstavci 3.). Z diagramu jest patrno, že nejpřesněji
musí býti úhel 'l/J změřen poblíž jeho minimální (příp. maximální) hodnoty, a to
s přesností asi 75". Se zvětšováním bú úhlu 'l/J pozbývá podmínka tato svého
významu, neboť obecný trojúhelník 6. ABP blíží se pravoúhlému a úhel 1/J nemá
vlivu na vzdálenost D. - Spatně určený úhel 1/J i poblíž 100· by měl však za
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následek, že by bod P nebyl dostatečně přesně zajištěn směrově. Jest proto
nutné, aby tyto úhly byly i zde změřeny alespoň na 75". Na vzdálenost 700 m,
t. j. max. vzdálenost, do které fotografujeme pro plány v měř. 1 : 1000, způso-
buje 75" lineární odchyiku 0'14 m.

3. dD=D c~sy dy=Dcotgydy. (5)
SIn Y

Dříve bylo již řečeno, že paralaxa y pohybuje se v mezích 2c2 až 13c3. Bez
zvláštního odvozování jest zřejmé, že úhel tento musí býti s obzvláštní přes-
1lJ05tízji,štěn. Bylo již ř~'ČI8!llIO,žle chyba dy jest při stlereoslwpickém p01wrování
v,elká asi 30 c,ent.8~kUI1d. Tato hodnota nem.ŮJžeb}rt v žádném případě: pova,zo-
vána za konstantní, nebloť se znaěně mění, podile jemnosti emu1~e, velikos,tj
obra,zu, kvality obraizu a podle pOZiO'f'Ovacís'chopnosti olpel'atéra. Pro různé
výpočty 8e užívá z,p'favů:d~atéto hodnoty. V pra.xi MedÍlIne dlosíci villy co nej-
větší paralaxy.

Nyní zbývá ještě uvé"ti, jak se v praxi postupuje, aby podmínky odvo-
zené v odstavcích 1. až 3. byly dodrženy.

Ad 1. Fotogrametrická, základna musí býti změřena s takovou přesností,
jaké se docHuje jen přímým měřením pásmem. Stanoviska fotografická bývají
zpravidla na různých výběžcích skal a pod., tedy na takov}'ch místech, kde
na přímé měření vzdáleností, třeba i pod 20 m jdoucích, není ani pomyšlenÍ.
Kratší základny (asi do 150 m) se pak zjišťují optickými dálkoměry, delší. vy-
skytující se v topografických měřeních, trigonometricky s pomocnou kratší zá-
kladnou, nebo zatriangulováním stanoviska levého A i pravého B. V letecké
fotograme trii se musí základna ul'čiti vždy ze souřadnic obou stanovisek, ať již
řešením dvou prostorových protínání zpětných, nebo zamísťováním dvojic
snímků v automatickém rekonstrukčním přistroji.

Firma Zeiss má své dálko měrné zařízení (viz schema v obr. 7.) upraveno
takto:

V hodech A i B jsou postaveny btativy opatřené urovnatelllými trojnož-
kami s kruhovými otvory pru nasazeni theodolitu, komory, po připadě dálko·
měrné lati. Tímto zařizením (viz freiberská metoda polyg. měření) jest velmi
usnadněna vf'měna jmenovaných přístrojů a zaručeno stálé centrování. ~ Dálko-
měrná lať jest rozkládaci ocelová trubka a lze sestaviti podle potřeby tyč 1,
2 a 3 m dlouhou. Délky musí bj"ti velmi přesně stanoveny a lať jest nutno dobře
opatrovati a občas kontrolovati. Lať jest uprostřed opatřena čepem na zasunutí
do otvoru trojnožky. Při horizontované libele trojnožky musí b}·ti lať též vodo-
rovná. Průzorem lze zaříditi lať do normální polohy ke směru AB. Jemná usta·
novka theod()litu jest upravena jako tangentový šr()ub. Výška závitu jest rovna
1/200 délky ramene, kterým otáčíme dalekohled. Přímo odečítáme setiny a od-

&;
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hadujeme tisíciny otočky. Zaměřením na oba konce latě a odečtením na bubínku
tangentového šroubu dostaneme určitý násobek tangenty příslušll8ho úhlu. Po-
z'-'fování toto provadí se :lpravidla šestkráte.

Délka základny rovná se pak:

b=~, Co)n
kde r je délka ramene theodolitu (ca. 10 cm), Z délka latě (na př. :-3 m),
n vzdálenost (tangenta) odečtená na mikrometrickém šroubu; výška závitu jest
asi 0'5 mm.

Diferencováním rovnice (6) můžeme si vyšetřiti, že k dosažení přesnosti
db =+- 2 cm na 100 m jest nutno, aby veličiny r, Z, n byly známy s přesností:

dr = +- 0.02 mm, dZ = +- 0.6 mm, dn = +- 0.00(;6 mm.
Pro výpočty stanoví se součin r. l = K předem na základě několika pozo-

rováni a vyrovnáním. Požadované přesnosti v těchto veličinách lze prakticky
dociliti. - Jelikož jest závitnice tangentového šroubu velmi jemně vypraco-
vána, jest nutno s přístrojem opatrně zacházeti, aby se závity nevychodily a
kontakt šroubu s ploškou na rameni theodolitu neporušil *). Pokračování. - ~ Bnivre.

Všeobecný nástin o změnách cen pozemků stavebních a
změnách cen stavebních nákladů v době poválečné ve Velké

Praze.
Ing. Ant. B (ln fJ š, vrch. měř. rada s,taveh. úřadu hl. m. Prahy.

Geny pOlz,emku a ceny nákladů staveibních v dlohě pOiválečné vytvá,řely
se vellmi od:Uišně. Úkolem tohoto podednání j1est posouditi vze1stup cren po-
zemků sta,veibních V1eVelké Pra,ze V'šeoheicně, pnroV1llati ho lm vzestupu ná-
kladU. stavebnich a. zná',zorniti vyšetřené poměry graficky.

Aby bylo m!OIžnoz cenového chaolsu dOlSpěti k,e vz,áJjellllJIléspojitosti, která
by dov:olovala určiti spole'čnou, jednotnou směrnici pro višeorbelCinÝ1vzest,Thp
cen pOlzemků, nutno se uchýliti k hodI1Jotám průměmým a k uroeni CiOiI1Jového,
vzestupového koeficientu (násobku) k ul'čitým dlobám.

Při naš,em řeše[}JínutnlOiz pOlčtu vyloučiti všecrhny ceny p[iemmtěné a ne-
brati z,řete1e k ne,srovnatelně vysoklÝm c,enám v tělch oblasterch, které SrVOU
polohou a ohchod,ním vyznamem ze v:šeobelc,nýcth nOiftmálnÍiChpoměrů c~:movýxlh
příliš olStřlevybočily. Jsou to mtÍlStaživé fr:eikvcnce', zvláštní obli:by pro jedlnot-
liN!ce, místa pvo sousleda nepostradia,t.elnál atd. Nutno vyIo'U!čiti centrum! Prahy:
kde zlvýšení C1elnv mnohyClh případech od) r. 1914 do r. 1931 diosáhlo dJv:alceti-
n:ÍlS1oibkua mnohdy ještě VÍce. Také poziemlky, jichžl cena zůstává! nlepoměmě
nÍJzko pod průměreml, z naši úvahy rorvnělž eliminuj'em!8.

OeiI1YtrhO'"\"épOlzlem:kůrůz,né zastavite~nosti v téže obla.sti j,SlOUvelmi
různé, ale lwerficielI1t "\"zestupu jlejieh cen není příliš roIzdílný. T'ato okolnost
umožňUlje slesta,vení průmérné clelnové smJěrnice" která se od kr3Jjnich cOOiorvych
mezi příliJš jednostranně neuchýlí· a, kterou pro IlJ3Jšeooršení powebl11Jjemle.

A. Hla IVn i p.ř í čin y V' 'š e <O b e c n é hl'o v 'z'e SIt u :pu c ,en p o z '81m k.ů
v dlohě poválečné jSiOU:

1. Valuta (a jiej,í proměny). 2. Hlad po půdě (pOrptáiVka.).3. P:odipora slta-
"\"ehního mcnu a úle,vy (umožňováni sta"\"eh, tvořlení družrsterv). 4. Zvýšenél po-
žadavky bydlení. 5. R,ozvod' oibichodu a průmyslu. 6. Přehytky peně~ (uJ)ožení

*) Konstruktér Dr. H. WiJd nahrarzuje u podo'bUl.ýťJh'zaTI/leIÚ klouzající hrot po nějaké
ploše, kuil.ovým v'rchlíkem. Hrot piieehází pak do středu koule, na. který se V1ztahují kon·
snruktiv1l1í výpočty. Koule mnohem lépe kloUJze a nepoškozuje vodící ploClhu.
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~p~táJu). 7. Noo}()sta,tek bytů (z·akJá.kMníkolonií). 8. Ob~Na Ul' zvyšorváJn:íčinžÍ
(v dom8lch činžolVillÍlch).9. ']lollllhapo vlwstním stánku. 10. Přils,těhovale,ctví do
Plmhy. 11. Slpekulace obchodlnL

B. Příčiny vzestupu cen nákladů s,ta,ve,bnich:
Při:činu nejvyšš,íoo stoupnutí nákl3Jd!Ůs,ta,vebních v r. 1920/1921 a C3JS-

te,čně v r. 1923 lze vysvětliti vailtltárnÍm snÍž,81lÚilllhodnoty na.ší měny na trhu
světovém. Snížená hodnota na~í valuty na, slVětovéml trhu jevila 'se u nás! ve
zvýšených cená,ch vš.ecch stav8Ibníích hmot a pOlIllůcek a v zdraž€iIlí vš!81chprací

i) JJuizomJi;u' lllli9Í.!/ZLl tEn (l{JZIl11lkú ai rom. /9/4 do /!ďt... ..P
II • dauz(;ruJzo

ruiéhdLL> na zaslí:m:Yz!j !m ÍlJo!e/qJe aj r 19/4do mf ..S
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b.ZIiUad/U."jd1zat.ét.L~tll7O.l2l CEJZi2 lm' IIr!9Z - vr."/931

dim/zne kdnwzaoz (.< Bi I

n.dUa.dI.L sfaLf!buJw 7i2!m ivo Ie/ase r 191#-

vzala kx:inda t- c1a5dIz!a IIr:192f &.dmuzace (.<f6f;

stwvebních, dělnicikých a ŤeIIll8lslnických. Náklady, spoaené s opatřením úvě~u,
vysoká míra úrokorvá a, zdlralžení všech soukro1lllý'ch í úřednícih j!ednání, činily
značnou položku nálkJoolOvou.

PTi komrpa;rac,i vzestupu cen po'z:emků s proměnnou cenou náldiad'Ů sta-
vebních v době od roku 1914 do 1931 SIe jevi podls!ta,tný rozd'í1. Ceny po'zem!k'Ů,
třeba stedných druhů, steljné zas,ta,vovací možnD,s,ti, jSiOI\lv k,awlé,čás:ti Veltké
Prahy v téžk:l dlO'běpodlstatlllě rfi'zné a měJlir Be různě podle poměrů místních
i višoohecný;ch.
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Oeny náJklaiLu starvebních naproti tomu nepodléhají v tomto smyslu téměř
žádlllJ}"lllJvlivfuru lokiáilním a j'sou v c.elé Velké PraiZI81v též,e době tétmiěf stejné.
Materiál sta;veibni,a,ž na, rŮ!zné malé míSltní výhody, odůvodněné blfzkostí jeho
v~ohy a laciněj'šímdovo,zem a, ,pod., jest téměř ste1jn.ěd:rahý a prálce sta.veibní
holl1oruje se v celé Pmze také témeř s,tej:ně.

V tabul'ce A. jOO'1.lna,zna,čeny čarou plnou průměrné vzestupy een po~
zemků v různých letech, a sice od r. 1914 do r. 1930. Průměrné vzestupy cen
stavebních náldad'Ů nazna,0eny jsou v ní ča,J'O.u šrafovanou. Na horizontální
přímce zálkladníuvl€deny j80U v rOiZÍcll čtvelrců letopočty od roku 1914 do
roku 1931 s pnlsiluršnými vertikálními ko!lmicermi. K ve,rtikální přímce, vedené

B
liulzD'TiElli 1Wlzé/i;znJmÉnzI)Ýl ~ ~

IE'Uo/h, ~ z Ilfl'71l1ii}zhž Wl ~a:úr1J19d>12JI

A. E.- meze C&'lOlý7Í Izainď. ZL7O!L;dz do ;zd/1l.
C-5ITIémice u).WdniIzo;mJmémElzo~ ~,~.
B.IJ -c&uni.ám.' rze;;zddrt!;šid;zhizadil. ~ 1JZe.51'i.vJ.Í..
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Za zdHa.d/li/'f/ndku(lfJ7El7lhL (rna12z cena. !nz' ~'." 19/4

W~ st,raně p0,si1edního čtV'eI1oo,jsou přípsánlY (koefIcienty) násobky původiníeh
cen z roku 1914.

Oenu k pHslušnlé!m!Uroku stanoví prů81ečík velrtikály v: pns,lušiném roce
s ,přímkolU horizontální, ozna,oonoiWpHsluŠIlýrm náSobkem ceny z r. 1914, pří-
pod'ernýmk V'ertikále V' r. 1931.

Ta,1Ju1kaukazuje, že vzestup cen p0lZemků a V'ZielstuiPcen nákladů staveb-
ních postoupil (z roku 1914 dlo·roku 1919) souběžně stejně. Obě tyto hodnoty
za doibu vále1000u dOlStoupily dJvŮljtn.áooboovýše ceny přIB!dJváloon:év poměru
stedlllém. - Přímky vwstupové pohybuji se rovnohěžně od'po,čáltlku prvního
čtvell'e,čku cenOViého, wž, dto -VÝŠI€'hořleního rohu čtvrtého čtveil'ečku, jehO'Žstrana
vertiká[ní ozna,čena je letopočt,em floku 1919.
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Hned v rOC'81919 rrorzhíha,jiÍse obě rovnrobělžíky do značného 1liCIPoměru.
G€rny sta,vleib~lí'chnálkladll stoup~dí do VJÍŠ'8až 16Y2násoibné v l'OrC,e1920/1921,
zatím co ceny porzemkú poz,volrna s,e,zvyšujíi v diosti pravidlelné spl()ijitosti. --
V mcer 1921 dostupu.je průměrná, cena stavebních nákladů maxima, aby pak
v roce 1922/23 klersla na výlši 8Y2náJsoibn'Oucleny přredválečnér z roku 1914
a mírně stoupala do roku 1927. Nálsledude vzestup rychlejší až k roku 1929.
Pak mírně klresá v r. 1930 a v r. 1931. - Pruměrná cena porz.emků dosahuje
mezi r. 1927 a,ž 1928, po pravid!elnérm vz,es,tupu prtllIll!ěrnréceny stavebnich ná-
kladů a, obě vz.estupové čáJry Sie protínají.

PruS>Bčík zma,čí nám dohu, kdy poměr obou cen odpovídá stejnému po-
měru cen předv'álečn)rcih.

V dalších letech sle poměr vzestupu clen opět mění; ceny po~el!l1ků stou-
J1~tj;i rapidtně, zatím co ceruy stavebnrícih nákladů stoupa,.jrí jie'11 nepatrně a
v J100e 1930/1931 počínají je,viti tendenci sestupnou. Oe'ny pozrermíků v J10ce
1930/1931 se! ustáJily.

V tabulce B. jeslt Zrl1átZOrněnrozsah cenových hodnot, z nichž byl střední,
výswedlní pruměr vZ1estuPlových koeficientů vyšetřen. Východiskem rozdHného
vzelstl1pu cen pozemků jrelst rok 1919, kdy všec,hny ceny byly na divojlnásobné
výrši cen př,erdváJeičnýlch. Jest zde znáizorněnn, v j!akléim poměru se' vyvinula
nepra videlnost vz,erstl1pu cen. Ho,rní mez ceno,vých hodnot" k1Jeré byly v 113.lŠí
úvazI8 vzaty do počtu, oznarč,ena jest čarou A, a dolní mez čarou E.

Čá'Ta výsledního, pruměmého koeficientu C*) vyka,zuje pO' ob~)l1straJ1áiCll
dvoj[),áls,ohněvyšmfovanou plochu, kte[á; přibližně nalznačuje wzsaJl nejpooot-
nějlších případll Vizestupových.

Résumé. H a u s s e mel n t des val e ur s des f o n d s d ,e t e r r e e t des f r a i s
d eca n str u e t i o n Ide IIa G ran deP r a g li e. Dans son rapport l'auteur étudie le
haussemcnt des valems d,els fonds de tel'l'B sur le terdtoirede h Grande Prague, en
gónéral, et il en fait b comprarra,ison aux frais dc construction dans le meme temps con-
sidéré. Les résu1ta-ts de son étude dans laquelle il ne oonsidere pllus ni les valeurs trop
haute" ni ceIles trop bass,es, sont re,prrésenté graphiquement.

StH' l'abaque A indique la ligne P le haussement des valems moyellnesdes fonds
do telTei jusqu'au 1931 et Ia lig-ne rayó S rerlrósente la tendane,e des fradsde constructiolll
(pour 1 m rané p:u értag;e de 1914 a 1931).

SUlr rl'ahaque B sont ind:iqué les valeurs des fonds de t,elrre o<ont on a derivé la, vruleur
moyenne. La limite des valeurs supérrieureR est dornné par la ligme A e,t celle des valeurs
ingrieures par la lig'ne E. LaJ Hgne C indique le résultats crhe,rché (varleur moyenne,) et
cIle est suivi pa.r les lig'ne" B et D qui limite1nt approximativement une surface reprl\-
scntant le ,haussement des va,leu'rs du au plu;.; grand nomhre' deR cas consiďérés.

finská základna Maaninka a její připojovací síť.
Dr. Ing. Ant. P o k o r n ý.

Baltická g'e,odetická komise usměrňuje velkorysé geodetické a geofysikální prácp,
které p.e prováději v oblasti Baltického mo~e *).

V rámci těchto úkonů uskutečňuj,p se základní tri:1Thgulaoo :Filnska, která se skládá
ze trH rovnúiběžkových a tří poleoníkových řetb.ců. Potřebné základny jsou měřeny inva-
rovými dráty .• Jednou z posledních mči'ených základen byla základna v obci Ma,'ll1ink:t,
kterou bylo nutno polo~iti ve středofinsíkém rovnoběžk,ovém řetězci.

Záíkladnové měření klade ale na terén zvláJštní pOlž.adavky. Jedná se nejen oto, why
v mI~l'itecrh,kde ~e,srt.základna umástěna, byla rovina a půda dostatečně Ipevná, ale aby i po-
va,ha tCll'énu v okolí umožnila rozvinutí řádné přípojovaeí sítě. Naléztí ta,kové mí~to bývá
nesna{lné, ale v tHo krajině to bylo obz.vláště t,ĚÍrŽké.

Povrch z.ems1ký jest t,otiž v těehto částech poset zalesněnými vll'chy a četnými j!ClZery.
K tomu je,ště chyběrly top0g'rafické mapy. Po celé délce tohoto l'etězce byl,o nalezeno jern
jedno příhodné místo a to na břehu jerzerru MaJaIlinka. Tam byla nejen l'ovina" která do-

*) Postup při určováni středního koeficientu (nfllslobku cenového) pro rŮlZné doby
a způsob celého řešení jsem odihodnil a vyložil podrobněji ve Věstníku hl. m. Prahy
Č. 43 a 44 z l'OIku 1931.
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yoIiIa změřiti základnu al8i 5 km dlouhou, ale v blízkosti byly i pomě11llě vy.;;O'ké Vlrchy,
které umožnily pr'~pojení této rhcmbickou sítí na trig. stranu 1. řádu Uuhmiiki-Katajamitki.

Měření z8Jkladny v tě'chto m:ístooh bylo příhodné, poněvad~ 'zmíněná trig. strona jelst
vzdálena pouze o 5 tI10júhelnikú od swany Yesamaki-I1amakí rusko-skandinávského stup.
IH,vého měření, oož umožlllí snadné porovnání obou prací.

Se základnou M:lJa.ninka sousedí ve fins.kých i'etězcích základna JaaslkJi, která jest
vzdálena. o 22 t,rojúhelníky. Jsou tedy tyto, dvě základny mnohem více vzdáleny nežli
základny v jihofinském řetězci., kde rozpětí mezi jedl1lotlivými základnami ě.inilo jen 13
až 15 trojúhelniků. Souhllli'l základen }est dobrý. DélkJováchyba v řetězei j€st men~í nežli
5 mm na 1 km, wž jest dopustná mez stanovená pro základl1lí finskou triangulaci. Mo~no
tedy s ohledem na. uvedené říci\ že volba základny Maaninka byla. dobrá.

Základna 4·6 km dlouhá :probíhá, směrem sz.-jv. nedaleko z,erruské silnice Ma,ll,c
ninka SiiIinjiirvi skoro výlučně polemi a loukami.

P()iII!ěry sklonu jsou horší nežli o osta,tnich f~l1iSlkých základen. Prvých 500 m od
jihovýchodního k,once klesá terén o 10 m. Potom rnsleduje vlnité území. Ne~větší výš.
kový rozdíl na délku jednoho drátu dost9upil hodnoty 2·25 m. Ve vzdálenosti 19 Mlek
(hátu jde základna plrs 7 m širokou řeku, jejíž koryto jest hluboko pod úrovni okolniho
terénu. Pro,to musel být vybudovám most 36 m dlouhý a jeden pílíř. Ov~ern tyto dvě
kongtrukce se nesmětly dotýkati.

Základllla probíhala převážně pťJdami hlinitými a jen řústeooe kamcnitS'mi, písčitými
a raše.linitými.

Tak jako při všech zálkladnách, měi"ených ve finských řetělZcich, tak i při tétt'l
zÚtkladně bylo místo značkových stativf! použito silných kc,1f!, z,aražených do země a.si na
50 cm a vyčnivajic.ích nad terrén asi 1 m, do nichž byly zatlučeny .kovové hřeby s ost.ře
lezanou značkou. Při zarážení na.pína.ci tyče do 'země pobIíže kolu mohl hy &e tento náraz
přenésti a vychýliti kM i se značkou w správné polohy. Aby se to nemohlo státi, byly
koly zajiš,těny třemi dr18'věnými o.pěa-ami na z,působ stativu. Na bažina·té rašelinité plld?í
byly ?řízeny kůhl s·e nedotýkiající podlahy tak, aby pozorovatel a figurrnnt,i pří práci ne·
stáli na zemi. Dále místo ,obvyklých kozliků bylo !použito l1iapďna<lÍchtyčí. Tato tyč s,e
skládá z úzkého dlouhého rámu, který na dolním konci jest opatřen ,bodcem. PobIíže hor-
nJiho konce uvnitř rámu jest ulož81la kladka o průměru 3J8i 14 cm. Kuličkové ložisko této
kladky vylučuje tření, které by mohlo rušiti kOl1ls,tantní napětí drátu. Přes kladku, jeijíž
obvod jest dokOlna.le hladkj", jde velice ohehné a taktéž IJJaJpwsto hladké oDelové péro,
které SlPOtjujenapína,cí závalží s invarovým dl"átem. Oce,lově opéro Tovněž vylučuje tření,
které jest možné při do.sud užívaných provazcích. Mezi pérem a drá,tem jest řetízek opa-
třený kloboukem a karabinkou.

Dále bylo použito invarových drátů 24 m dlouhých.
Pracovalo se tímto způsobem: Figuranti zabodli tyče do země. Nato jiná dvojice

dělníků spojila dráty se závažími a na pokyn hlavního observátora nechala obě závaží
současně působiti. Kladky musely býti ve směru základny. Nato dělnící lehce sklonili
tyče, až měřítko drátu se dotýkalo odečítací značky. Sklánění dělo se na pokyn obser-
vátora, který také pečoval o to, aby měřítko snad na značku prudčeji nenarazilo a ji ne-
vysunulo z její polohy a samo se zbytečně neotřásalo. Lehce přidržuje za řetízek, uvedl
hlavní observátor žádaný dílek měřítka do patřičné polohy. Mezitím zapisovatel seděl u
drátu, jsa stejně vzdálen od obou observátorů na. nízké stoličce, kterou s sebou nosil, a
lehce uklidnil drát. Tak byl drát rychle přiveden do klidu, zf!stal brzy nehybně viseti,
což urychlilo měření. Poté observátoři odečtli a zapisovatel zapsal toto čtení. Odečítání
se dělo současně. Posun drátu mezi jednotlivými čteními vykonal hlavní observátor.
V okamžiku odečtení nesměl ovšem pozorovatel ani zapisovatel na drát sahati. Nejvýše
hlavní observátor se ho lehoe a s nejvyšší Q})atm08tí dotýkal Po pě,tiwečteních na
znamení vedoucího observátora zvedli figuranti současně závaží a odepiali je od drátu.
Závaží drželi v jedné ruce a konec drátu v druhé. Napínací tyče vzali ti dělnící, kteří
je při práci drželi, a všichni šli poté kupředu. Pozorovatelé byli vždy volní. zapisovatel
nesl židličku.
. Měření bylo provedeno tak, že celá základna byla změřena nejdříve jedním drátem
Jednim směrem. Pa.k následoval oddeeh, trvající jednu hodinu, načež byla základna mě-
řena v opačném směru. Jednoduché měření základny 4605 m dlouhé trvalo průměrně 2 hod.
40 min., což odpovídá rychlosti 1727 rn za hodinu. Největší rychlosti bylo docíleno při
měiiení poslednÍlm drátem. Měření jedniÍm směrem trvaJo 2 hod. 21 min. a měření oiplJ..Čné
2 hod. 14 min., čili průměrně 2 hod. 17 min., oož odpovídá rychlosti 2009 m za. hodinu.

Základna byla. zanivelována před měřením a po měření. Velké výškové rozdíly
byly nivelovány tři- až čtyříkráte. ZÚ'kladna byla měřena dráty č. 634, 635, 637 a 442, a
to každým v obou směrech.

Měření vlastní, jakož í měření na pevné stálé základně před a po měření provedli
títíž pozorovatelé.

*) Oompt€s Rendus (des séances) de la Oommi,ssion Géodé"ique Baltique.
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S t a n o ven í d é I e k d I' á t ů n a s tá I é P e v n é z á k I a dně n a S a n ta h a-
min ě ':'.). Při wrčování drátových kons,tant se provádělo měření tak, že drát byl obrácen
vždy jen mezi měřením tam a zpět. Naproti tomu pozorovatelé proměnili si svá místa pří
měření tam i zpět pouze uprostřed měřené základny. Tak bylo možno zjistiti osobní rov-
nici dvojice pozowva~elů. která jest v rozdílu obou příslušných polovin základny do-
sažena dvojnásobnou hodnotou, zatím co utvořením aritmetického průměru Jest elimi-
nována.

Hodnoty osobní rovnice vypočtené z iněl<mi ri'!znými dl{tty byly stejně veliké, c~ž
potvrdilo spolehlivost observátorů. Výsledky měření byly přirozeně opraveny o hodnoty
plynoucí z centrací na koncových bodech, ze svahu, teploty a změny váhy závaží.

Po skončeném měření v Maanince bylo provedeno na. 8antahamině nové kontrolní
stanovení délek drátu na téže základně.

Po skončeném měření a výpočtech bylo shledáno, že u některých drátů po prove-
deném měření základnovém nastalo prodloužen(, u jiných z~ácenií j,ejich délky oproti
prvému určení.

Měř e n i z á k I a dny v M a a n in c e. Základna, měřící 192 délek drátů, byla
rozdělena ve 4 díly po 48 délkách drátů. Při měření tam se postupovalo takto: Mezi
prvýlm a druhým dílem Ihyl drát obrácen, ale 1fl'0zorOlV'atelépodrželi svá místa. Mezi dru-
hým a třetím dilem drát ne1změnil svoji polohu, ale pozorova,telé se vyměnili. Mezi
třetím a čtvrtým dílem byl drát obrácen, ale pozorovatelé pořadi zachovali. Při měření
zpět byl směr drátů tentýž jako při měření tam, ale pozorovatelé změnili svá místa.

Změny délek drátů nastalé mezi měřením základny tam i zpět a mezi prvým a
uruhým měřením na srovnávací základně byly porovnány a shledalo se, že jsou téhož
smyslu a přibližně úměrné délce měřené tratí. Výjimku činil 'piOuze j,edtn drát (635).
Na základě toho bylo možno usouditi, že změna v délká,ch dráti'! Ise udávala během měření
a to úměrně dělee měř'eiI1é trati. Z úměry pak hylo možno snadno vypočíta,ti konstanty
drátů platné pro měření tam a měření zpět.

Výškové rozdíly značek byly nivelací určeny na milimetry. Výškové rozuíly vět~í
nežli 900 mm byly po měření nivelovány dva- až třikráte a do počtu byl brán průměr.

Napínací závaží byla zváž·ena na cejchovním úřadě v Helsinkách. Teplota byla mě-
řena vždy na začáJtku a konci měření tam a rovněž tak při měření zpět.

Pro měření tam na základě měření všemi dráty vyšlo, že délka základny
Zt = 4.608m·~ 2882'6 mm ± 1·5mm.

Při měření zpět Zz = 4.608m - 2880'5 mm ± 2·2mm.
DaJa tedy obě na sobě naprosto nezávislá, měření velice dobře souhlasící výsleuky,

zatížené pouze systematickou chybou, pramenící z měnících se délek drátů. Koncčn:í délka
základny jest 4605·1184 ln ± 1·3 mm. Střední chyba na kilometr jest tedy 0'28 mm. .

Nadmořská výška základny jest 90'4 m, z čehož plyne pro redukci na hladinu moř-
skou hodnota - 65'3 mm. Délka základny redukovaná na hladinu moře jest 4605'0531 m.

Délka základny pocházející z měření drátem č. 442 se lišila od průměru z ostat-
ních mMení o 13mm. Mimoto při dmhém cejchování se zjistilo, že délka tohoto drátu
sr:. nejvíce změnila. Proto nebylo měřeni drátem č. 442 k výpočtu délky základny po-
IlZ1tO.

l' ř i poj o v a·c í síť. ZákJadna jest· připojena l'homh:,ckou síti na stranu prvého
i'ádu Uulrmaki-Katajamaki. Pro nedostatek topografickýdl map musela být siť mzvržena
přímo vte'ré[]ll. Obsahuje ,š·est hlavních bodů, dva. konwvé hody /Základny, dva hody strany
řetěze :t dva hody spojlljící.

Body byly stabilisovány vesměs železnými hřehy zapuiitěnými .do velkých kamen li
zahrabanýc,h asi 70 cm pod zem. Mimo tohyly ještě zajištěny čtyřmi excentrickými
značkami. Největší středni sloup byl 14 m vysoký.

Úhlové měření bylo provedeno Hildebralldtovým universálním strojem. Všechny směry
byly jako v hlavním řetězci pozorovány ve 12 skupinách (skupiny o dvojitých řadách).

**) Santahamina jest ostrov nedaleko Helsinek.
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.Ten dva nejostře}ší úhly sítě byly měřeny mimoto ještě v nových 12 skupinách (obdržely
dvojnásobnou váhu). Nejkratší strany sítě byly 4'6, 6'7 a 6'1 km dlouhé. Na tyto vzdále-
nosti bylo světlo jak heliotropů, tak lamp příliš silné a proto muselo býti zeslabeno.
Toho se uocílilo tím, že před objektiv byla umístěna buď clona s úzkou štěrbinou, nebo
lútková clona. Poněvadž lampy byly umístěny poměrně vysoko a délky stran byly
kníth. byla cpntraci světelnýeh sígnálů věnována zvýi:iemí pl\i'e ***).

Literární novosti.
Posudky .

• Pro f. Dr. Fr. Č ech u r a: Zaměření a výpočet ma,l!;netické deklinace. - Zvláštni
otisk z HOl'l1iekého Věstníku 19i:l1. -- .ťře,d dvěma lety bylo upo.zorněno v Zeměmělř. Věst-
Ilíku, roč. 17., str. 188, na důleŽItá měření 'Prof. Oeohury v referátě o jeho práei ,,M'l.gne·tícká
l.leklína.ce v éeclhá,ch pro epo·chu 1925, 5.", vydané v Rozpravieh Il. třídy Oes. kkaldemíe,
lUČ. 39., čís. 6. Za.tím vysla da-lší část "DeKlinace v zemi Moravskoslezské pro epochu
1925, 5'", Rozpravy mč. 09., čís. 53, a illké měřeni 'IlIa Sloven8ku a na Podkarp3Jtské Rusi
JSOU jrž déle p,řipraverua k tisku. Vysoký náklad, jehož vydámí věd-eckého díla vy,žaduje.
Je phči:nou, že měření prof. Ceehury by;la vydána V€iformě velmi struiíné. Nebylo možno
podati podrobný pOpIS stroje a postupu p,ři měl'eni i při odvození výs1edků. Proto ka,ždý,
I,do věnoval powrnost mě'ř(lním a mapam ,prof. Ceehu:rY', sáhne s povd.ěkem po jeho práci
v Hornickém Věstniku, kde je postup měl'ení a VÝtPočtů ip-odJánuo všech podrobnos.tí. LJ,činí
tak tím spí,še, hledal-li manlě v té věel poučení i ve velký'ch no,vých fYSIkách němec-
j_ýc1hnelb v přkučkách geofysi·ky v oddíle o zemském magnetismu, nebot ani ty k po-
llrobnostem pl'ihlíJžeti nemohou.

Pomůcky, jimiž b-ylo měl'ení deklinace provedeno, jsou poměrně jeoooduché a jsou
po ruce· i mnohému praktiokému zeměměřiči, jenž >by mohl podobná měřelJ.1íp·odJle tohoto
velmi jasného návodu prof. Cechury provésti. P,odán zde pop.sa vyobrazení Hildeb-ran-
dova theodolitu a pi'íS"lušného deklinatoria, jeho,ž l'ektifilkaJce podrobně prohrána. Při mě-
j'eníc1eklilla.ce odečteny na deklinatorlu vždy čtyři l'8)dy po pěti čt-elllkh, jedna od druhé
se li-ší pl'evrá-eením magnetky neb pmloženim magnetu a. obrácením deklinatoria. Mezi
každým čtením pootočeno poněkud alhid,'J.dou. Směr astron. polednika byl stanov·enpo-
zorováním poloh slunečních vel výši 20" a,ž 30". Svíslé vlálkJno zařízeno· n'l. okraj sluneční
a podle chronomeltru, kontrolovaného radiotelegrafickými signály, zjištěn okamžik, kdy
se slunce od wákna oddě-b~o. Tot·o odečtení bylo provedeno š€stkrát za sebou, pak da-
lekohledp'0ložell a poloha sluneční UI'Ičena opět šestkrát stejným způsobem. Jeho vÝ'ška
stano·vena jen na počá,tku a na kOlnei pozorováni. Pl'ipojenýmischematy, kde měřené
pOllolhy slunei'ní a po-lohy magnetJky jsou zapisovány do vhodný,ch formulál'ů, stává se
pos·tup, jejž nutno pH _mě,ření za-ehova.tl, snadno přelMedným. Výpočet směru astro-no po-
ledníka je pJ.'loveden pro čtyři s,tanice. Příslušné schema výpočtu olooahuj-e čtyři s10upce
vedle sebe po 46 řádcích. V ních je postupně stanoven Greenwichs,kýča,s pro okamžik ,po-zo-
rováni, pro nějž odvozena inteJ.'lpo.3Jcii časová rovnice, deklin3Jee sluneční a pravÝ' č-as slu-
nečni v místě pozorování, hodinový úhel slunce, úhe~, jej.ž tvol'í s polelClnikem svis,lá rovina,
poloq,ená středem slune,čním, opra.va, plynoucí ze zaměření na vý.chodní okra-j s1ullce.
a posléze jakožto vÝ;Bledek přísluŠlIJ.é odečtení směru poledníka. V závěru jsou uved€ny
stl'eG[ií chyby jednotlivýoh měřených veličin. Pl'esnost mě,řeni deklinace dosahuje l' a po-
stačuje i pro účely vědecké. Václav Špaček•

• Bulletin ,l!;éodésique Nr. 26.
William B o w i e ve článku "Některé mezrnárodnÍ problémy v geodeBii" vymezuje

úkoly modemí geodesde, t.otiž studium tvaru geoidu, va.riaee šíl'ek, ovělřeni isostasie '~ ,p1ro·
ved.eJní hojných gravita,čnich měl'€uí na souši i moři, vyrovnání tl1iangu13Jcína pevmnách
mezi sebou Md. Čini některé návrhy k uskutečnění těchto prohlémů jak p<) stránee tech-
nioké, tak i finanční.

Prof. Gi:110O a s s i n i s v pojednání , O pl'ijeti mezinárodního vzorc€ pro no·rm;ílni
tíži", zabývá se otázkou Již p,rojednáv'l.nou l;a, ohe'CIIlóm shromálždění' mezínár0?ní Unie
ge1ooet. a geofys. v Prruze, je-li oportunni .přijmouti vzorec pro intensiltu teoretl(;ké tíže,
VLžícÍ s·e na mezinárodní e~ÍlI'soid. Otázka tato nebyla v Praze uznárua piro tu dobu za
vhodnou k řešení. Oassinis v článkuzmíněllém shrnuje další vý'zkumy v této otáJz-ee
konané 'zvliště v HaHL Se stanoviska teoretického byla boy pro tuto otázku nBdvhodnější
plocha 'sféro-idu, studovaného Helmertem, DarwLnem a Wichertem, av,ša-k vezJ!leme-li .rot'l.Čn~
eIipsobd, kte'rý má tutéž tíži na rovníku jwko uvažovaný sféroi~, j~st maXImem dlfer'eneI
mezi tíží v bodě na sféroidu a jemu korespondujícím bodě n,a .ehp·sOldu sotva 0'001 cm/sek.,
z čeho'ž následuje, že málo zMeží na tom. který povJ.'le1hsehéře za referenční. Udává též
kOllečnou fonnuli pro referenřní plochu mezinárodiního eUpsoidu

"(= 978'049 (1 + 0'005 2884 sin2 'l' - 0'000 0059 sin' 2 <p).

***) Zpracováno na základě Zpráv Finského Geodetického Ústavu (Veroffentlichun-
gen des Finnischen GeodiHischen lnstitutes).
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Dr. Paul E n g i v pojednání o přesnosti diferencí zeměpisnjich dMek prvního řádu
podává výsJ.edky ul"Čení zeměp. délek" provedenýcb:švýcarskou geodetickou komisí od
r. 1912 a.ž 1929 s na,vázaním na délky stártu sousednich. Síť ohsahuje 29 diferencí délko-
vých, počitaje v to ,připoj,ení k zemím sousedním. K určení času použito Bambergova
mel'idiálního kruhu. opa,třeného neosohním mik,rometrem. Vyšetřuje velikost různých chyb.
ma.iícic,h vtliv na přesnost určení času a. určuje střední chybu mi = ± 0'020 s. Střední
chyba v určení rozdílu délkového je dána ho:inotou ± 0'0045 s. Z ,různých zkušeností na-
bytých :p;ři pOOOl'ováních shrnuje, že pokud možno, mají býti v'šechna pozorováni délek
homogenní jak v metodě pozorovací. tak v užitý<lh strojích. Zvláštní péči jetJřclba věno-
vati při powrováníCJh ,přístrojů elektl"omagnetiokÝClh, jichž nemá býti za pozorovální vůbec
dotý;káno.

Walte'r D. L a m ber t pod:á,vá ve svém pojednání aproxim:l!ční vzoree pro elevaci
geoidu nad sféroidem za ,předp,okla,du úplné isostatkké kompensace tOlpografkké, kde,ž
béřeza 'zákla,dní plochu equipotendálni hladinu, určenou dle hyp,otésy. že objem hmot na,d
ní ležící,ch rovná se objemu nevyplněných prostor n,acháJzejícíCJh se pod ní. Leží asi 1650 m
pod hl:l!dinou mořskou.

V dalším pojednání ul'čuje tvar geoidu na základě hypoMsy úplnéisostatické kom-
pensa,ce a ve třetím čllánku, nlaz,vaném ,,Re'dukoo pOZOl'Ovaných hodnot na hladinu moř-
skou", po}edmá,vá autor o účele,ch. ,pro které se reduJ{ce provádí. Účelem této redukc§ je
stanoviti plředběžné hodnoty tiže pro jednotlivá llÚsta, u~iti twr těJesa zemského a
umožniti stud:ium struktury kůry zemské pro 'lájmy obchodní a věde,cké. Vykládá také
metody a děH je na 3 dtruhy dle toho, rua jaké vlivy se v nich héře zřeteL První béře
zřetel poli'ze na vý,šku s,tJanice pOlzol'ovaeí. druhá jak rua výšku, t,aik i na topog1I'llJfii v okolí
bodu, třetí je založena na. hypoteBe isostatieké. V pojednání je pa,k aplika,ce těchto W
metod na každý z IP'1'O'blémů,prve jmenovaný<lh.

U. S. C o a Bta n d G e od e ti c S u I' ve y podává 'zprrávu o měření iíetězc·e troj-
úhelnikového proohilouk u řeky Mississippi provedeném od srpna 1929 do ledna 1930. Po·
zo1rováno bylo teodolitem paorkhul11stovým a Hildebrandovým. Měření úhhl konáln,a v noci.
As,tronomická po~orrování provedena nllJ 15 tdgon. bodeclh a azimut změřen s pmVldiěpodoh-
nouehybou 0"33. Průměrná ehyba V' uzávěru trojúhelníkovém je 0'89". Základen měřeno 9.

F.
Vyšlé knihy.

Ing. Ado[f Ů hm: Scelování pozemků jako účÍinn.ý prostiředek k o,dstranění všech
nedostatků a 'zá,vadJ dnešního nezdravého I' o zd ě J: e li í půd y a tím z a j i š t ě n í
pe v n é výrolhní záklaidny. Se 20 obrráizky a 3 tabulkami. Tiskla "NO'Vina" v Brně, 1931.
Cena 8 K,č. Stran 35.

Návod, jak vykonávati práce pro obnovení katastrálních maip reprodukcí a pro
o pat řo v á, n í o t i s k ů k a t a s t I' á I n í c h m a,p a j i n Ýe bi map, n e b o v' y h o' t 0-
voní podle poze-mkového katastru. Vyda,lo min. financí, ,Praha 1931. Oena
25 Kč (brož.). Objednávky vyři'zuje: a,rohiv map kkltastrál. v Praze, Brně, BI1ati,s,lavě a
UžhoI1odě.

Ing. KJo s t i č a Ing. S v e čni k o v: Geodez'ia (reo~e3na). 1. díl, Triangulace.
n. dil, Polygonální síť, III. dí'!, Podlrobné měření. Beog'l':ld 1931. Cena 150 dlI1.

Rohleder: Kommentar Lex Adikes. Da,B Gesetz h,etreffend ,die Um-
leg u n g v on G I' U n d s t ti e k e n. Nakladatetl K. Wittwer, Stuttgart 1931. Cena 5'5 M.

Ing. K. K o n Ci C 'z n y: KOllJpendium der Top0lO'aphie. (Spezialaufnahmen.) Nákla-
dem vlastním, Brno 1931. V komisi knihkupectví: E. Mmk:3, v Bmě. Stru.n 195. Clena, 50 ](oč.

Coast and geodetic survey:
Clare-I1ce H. S w i e k. Wodd longitude determinations by the Un;·ted States Coast

and Goodeltie Survey in: 19'26. Spec. publ. 171.
Howard, S. R"aIPlpleye, Firsi~-orrder Leveling iiI1New Jersey. Spe-c. publ. 172.
Frederic W. D ar I ing. Latitude rredeterminations. Spe,c. pubI. 173.
W. N. Me F a I' 1a Ut d. ResultB of obs,ervations ma.d:e at the United States Coast and

Geodetic Survey magnetie obs,ervatory near Tucson, A'rizona in 1923 and 1924. Sedal
No. 499.

N a t i o n a. IRe s e a I' c h C o u ne i I. 'DransaJCtions of tbe American Geophysical
Union 1931. Wa,s,hing"ton 19301..

Odborná pojednánl v časopisech.
Věstník hlavního města Prahy.' Č. 43 a 44 'z 1931. Ing. A. B e Helš: Všeobecný

nást;n o změnách cen pozemků stavebních a změnách cen stave,hnfeh nálkladů v době
poválečné ve Velké Prruze.

Věstník pro vodní hospodářství, č. 11. Pmf. Dr. J. Z a v a.d! i I: Příspě,vek k hy-
draulickému ře,šení kallliálu. Dr. E. Z i mm I e r: Jak p,řiblítžiti ČSR. k moři. - Nové
f:mel'llice pro rOlzehody a hloulJky drená-ží.
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Pozemková reforma, č. 9. Dr. K. K o š ť á 1: Dánská po'z,emková refmma (dokonč.).
A. P.: P1řípravy k ukončení pozemkové reformy v J ngoslavii. S. Ma s 10 v: Z výs,ledků
pozemkové reformy v Estonsku. V úřední íSásti otištěno jest někoilik vyhlášek o sazbách
za práce měřické při 'z,kJráceném přídělovém řízeni.

Stavba měst a venkovských obcí. Č. 1-6 r. 1931. Ing. A. a D. Men z lov i: Sta-
vební vývoj Bratislavy. Dr. .J. C h o c hol: .Mezinárodní soutěž na základní upravovací
plán města Bratislavy. Prof. J. K u g 1e r: Úvahy a poznámky k řešení železničního
problému v regulačním a zastavovacím plánu města Bratislavy. Dr. Z. Wi I' t h: Soutěž
na úpravu Michalské brány v Bratislavě a jejího okolí. - Sešit tento obsahuje krom
řady starých pohledů na Bratislavu, reprodukce návrhů na úpravu Bratislavy, vzešlé
z mezinár. soutěže r. 1930 a na úpravu okolí Michalské brány.

Przel!ll~d mierniczy. Soukromé dohody jako podmínka pro skončení ,pra,cí S0e~
lovacích. By c h a ws k i: O jednotnou měřickou instrukci. S i e n k i e w i c 'z. O vyko-
návání melioračních pra,cí v Polsce. S a u r i c k i: Redakční nediskretnosti. V článku tom
je zmínka o posudku knihy Grzepskiho: "Geometrie". ot:,štěné v Z. V. Č. 1/1930, kde' se
recensentu Ing. Cingmšovi jménem redakce děkuje za slova uznání, věnovaná j3Jk knize
té. tak i kolegům polským.

Journal des Géometres et Experts Fran~ais. Č. 131. R. D.: Lei geometre et 'la photo-
topograprh;'e. Not t on: Le tachéometre NoHon. L ec q: La topogra.p1hie a l'Exposition
{'ololniaJe. P i e t I' i: Fmctionnement des. lots postérieurement a ľapprohatioln des .iuges.
Č;. 132. Réné Dan g' e 1': La crise du bornage, C a h i e I' I' e: Les erreurs acraindm avec
l'emploi des cercles ,prhotographies dans les instruments cIe mesure d,elsangles. V i 1~e t o I' t e:
C:lkul des t,ermssements. G i d e: La propriété fonciére dians leB colonie,s· sionistes. O. 133.
~f c s p, e I' 1v: Le ('.udastTe ehelz les Azt,éques. N a 'z: Contmle du ealeul des eooTdonnees
particlles. Lee. q: L'art du Géometre a la coloniale. - Le petit H':}debrand.

Geodezist. Č. 6. B 1o c h in: Z praxe letecké stereofotogr.afie. (Dokonč.) I s a,k o v:
Doplněni map měř. 1: 50.000 pomoci aerofoto'mímkll.. K a han: O výpočtu redukčních členi'!
G.'luss-KrtigeroWI V'znre'8. Ba š a,r in: Určení azimutu ,pomoci vodomvného úhlu melzi po-
lt'l'kou a ~-Urs,ae minoris (zni'!soh BaJ'dsl~e). Vinohra,dský: Kovová pyramida
..O.>lntr" mos1kervskó trigonometri'C1l:é sítě L řádu. S o p o c k o: O st.abilisad 'PolvgonáJních
hodl!. N. K.: Tra,nsforma,c·e souřadnic metodou pomocného bodu. I van o v: Úschova m:<tp.
X a t a,n s on: O mělření délek dráty anebo pásmem. - Č. 7. G a poč k o: O Drobyše.
vové metodě fotopolygonometdcké. R a s s a1 in: Měřeni úhlů násobením. U š a k o rv:
Nělwlik pO'lnJámek o pnlygonometrkJkých pracíc1h. S a v in: Zjednodu'šenýzpúsob určení
azimutu po'z,etrnského předmětu. L e běd ě v: Metod,a o,ptické montálze v případě vyhoto-
vení reprodukcí. S m i I' n o v: Rytmickýehronome,k a rytmkké signály. Děr b ě n ě v :
Nivelace mě,sta Tif\lisu. Ma r j in: Vojenská to'png.:wfická . škola na norvé etapě. N.: Ně·
kolik slov o vojenské topografické službě. I. B.: Urč,elllí viditelnosti bodů pomocí gumo·
v('ho pásku.

Bildmessung und Luftb'ldwesen. Č. 3. B uch hol t 'z: Das Hochschulstudium in
Photogrammet'rie. L ,e:h m a n n: ZUl' Bestimmung der ínneren Qr.'entierung von photogra-
p,hischen Kammcm. S a r ne tz k y: Geometrische Vo'rbereitung fUr Schragau.fnJahmen aus
Flugizelugen. Sel i g e r: Ober die Entwicklung der dieuts,chen He,eresp'hotogrammetrie von
1911 b's zum K:rie<ge1914/18. S c h w i d e f s k y: Ober die Anwendiung de'r Steil'eophoto·
grammC'trie aurf ArClhiooktu:rmessungen (čá,s,ť).

Merniecibas un Kulturtechnikas, Vestnesis. S I a n cit a.i s: Určení astl'O[)iom. sou-
řadnic Davga.vgrivy. Van a g: Katastr a vyměřování. Zal' in š: Poznámky k ná,vrhu
kata,strálního 'záJkona.

Tijdschrift voor Kadaster en landmeetkunde, Č. 4. M o- n t i gel: O př88lIllosti optic-
kého mělření délek. G o vel' B: Jistota, notářských aktů. H o v ing: Několik poznámek
o tRlchnid:ých podklade,ch. - Zpráva, říšské komise pro měření stupňové a nivelaci o čin-
nosti v roce 1930. Zpráv,a komas3JČního oddělení holandslkého pastvirrLářského družstva.·-
Č. 5. S e her mel' hor n: Zeměmě,řictví v technické dozorčí službě. Mr. 01 d e w e 1t :
O společném plotu. Mi c h a ~o f s k i: O přípravě zeměměřiče pro indIckou službu. -
Zprúva 'z hhvní sdlů'ze J'e1clmotykatastrální a zeměměřic,ké.

Zeitschrift fUr Vermessungswesen. Č. Hl. Cla u s: Die Eingliederung eines alten
engmaschigen Dreiecksnetzes niederer Ordnullg' in ein neubearbeitetes Netz von geringer
Dichte mittels Nahrungsverfahrens (a č. 20). L ti dem a n n: Der unregelmaBige Ablese-
fehler fUr mittlere und kleine Theodolite mit Nonien, St~ich-, Skala- und Schrauben-
mikroskopen. Pan t her: Dberbau und Grenzverwirrung. Č. 20. H a a s: Ober die Ab-
steekung- von Brechpunkt.en gleichlaufender Wege- oder Grabengrenzen. Č. 21. F 6 1'-

S tel': Zusammenschluf3 von zwei selbstandigen Tdangulierungen mit einzelnen iden-
tischen Punkten (a č. 22). 1\1 ti 11e 1': Eine Landmesserarbeit von 1622. Č. 22. Ma I' t in:
Bewegungen der Erdoberflache und Prazis:onsnivellement. Č. 23. We i g' e 1: Das Pro-
blem der Verbindung- mehrerer selbstandig fur sich berechneten Triangulierungssysteme
eines gr6f3eren Kontinents. R o m: Bodenpo1itik und Bodenpreis. Č. 24. S m i I' n o ff:
Forsehungen und Feldarbeiten mit dem Red uktionstachymeter BoBhardt.-ZeiB in RuB-
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land. H a l' ber t: Polygonierung mit Zwangszent1'ierung. K o p p m a i 1': Neue Moglich-
keiten der Luftphotogrammetrie. 8 c h m e hl: Dber den heutigen 8tand der 8chwere-
messungen. Se h i e f e l' d e c k e 1': Koordinatenumformung. Roh 1e der: Anpassung
der sUidtischen Kartenwerke an die Bedurfnisse und wirtschaftlichen YerhiHtnisse der
Geg·enwart. -sf-

AlIgemeine Vermessungsnachrichten. Č. 40. K o P p m a i 1': Generelle Losung der
Grundaufgabe der Photogmmmet:rie. (Konec.) K n i e per: Die Neunerprobe. é. 41.
Ul b l' i c h: Untersuchung uber die Genauigkeit der Liniennetze. Č. 42. B 1a 6: Koordi-
natenumformung in Hessen unter Berucksichtigung der Erdkrummung (a č.• 44, 45).
Fen n e 1: Die Genauigkeit von Stahlme13bandern. Č. 43. K i e s s 1ing: Der Rep1'o-
duktions-Automat System Siemens & Halske Č. 44. B uch: Ma13geblichkeit der Mes-
sungszahlen fUr die Eigentumsgrenzen (a č. 46. 47). Č. 46. Hes se: Zwischenpunkte
bei LemniskatenbOgen. Č. 47. B l' e i t h a up t & S o h n: Ein Fadendistanzmesser hoher
Genauigkeit. K n i e per: Die Elferprobe. é. 48. S a l' n e t z k y: Die Beschattungsdauer
der Grundstucke. B 1a 13: Halbgraphische Bostimmung der mittleren Fehlerellipse. Č. 50.
S c h e w i o 1': Die Photogrammetrie in ihrer geodatischen und ingenieurtechnischen Be-
deutung. -sf-

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessul]gsweseu uud Kulturtechuik. Č. 11. S mi 1'-

no ff: Bestimmung des Azimuts fUr die Gllmdlinie bei Vermessungen nach der Na-
herungsmethode von Krassovsky. Č. 12. G l' u b e n m a n n: Die Entzerrung von Flie-
geraufnahmen (a pokrač.). Are g gel': Der reduzierende Doppelbild-Tachymeter Kem.
Ber l' o t h : Vom Gro13en ins Kleine oder umgekehrt. (Kritika návrhu prof. Bastla.) -st-

(jsterreichische Zeitschrift ml' Vermessungsweseu. Č. 4. B a s c h: Die Vektor-
gleichung fUr das Riickwartseinschneiden in der Ebene. P r a x m e i e 1': Erneuerung
der osterreichischen Katasterplane. Č. 5. K a pp es: Zeichenhilfsmittel ZUl' Verwand-
lung- von Grundrissen in raumliche Risse isometrischer Projektion. H u s ma n n: Dber
die Unsicherheit der Berechnung des mittleren Fehlers. -sf-

Zprávy odborné.
Zlepšenf stopnlcového mlkroskópn.

Při měiře:ní úhlů i délek, UJžívá se dnes ponejvíce mikroskopů. Dr. h. c. Fen n e 1
v poslední době upozorn4l ,znovu HaJ výhody t. zv. č á l' k o v Ý c h mikroskopů .pří odečítání
úhW. Jeho patent z r. 1902 budiž zde krá,tce nazna,čen. Prindp této konstmk,ce vysvětluje

schematicky ohl'. 1.

01Jjektiv ob zohra,zuje dělení limbu l do ro-
viny vláikna ~'. Okulárem ok vidíme 'z,většený
o1Jraz dělení a vlákno. Limbus jest osvětkn
trubicí, uzav1'lm,ou skliiČk!em u. Pohyblivé
zrcátko z umožřmje přístup světla z libovol-

ného směru.

1,4 iJ

<O •..•0 20 10

Obr. 4. Odečítání 15° 20'.
(Staré dělení.)

V mikroskopu znme oibr81z2. Přesnost odhadu při čtení lze stupňovati ruž na 1/20

uilce; 1lto odečte i doceiLa ne,cvičený pozorovatel. Pro jednou měřený úhel v obou po-
lohách dalekohledu jest střewíchyba, dle Reilllhertze ± 17" (st. d.), d10 L o se hne l' a
± 27" (cent. děl.). Čá:rkové mikroskorpy mají jednoduché, neunavující odečtení pfi jakém-
koliv osvětlení, pn čemž odpooa hledání koinddence podéJ dělení, ohvyklé pří noni€lch.

Fennel zdokonali!l v poslední ,dioM tyto rrli1kmskopy a vystupňo~'.11 značně přesnos,t
odečtení. Při pokuse,ch dosažen:lJ byla pro úhel jednou měřený v obou poloMch dale-
kohledu střední 0hyba ± 2'3" (st. d.). Nové za,řizení j.elst znázoměno v ob1raJzech 3 a), b).

K hil:a.vnímu dělení o nejmenším d.ílku 10' jest. přidána lpomo,cnástupnice. s ;po-
hy:blivou:;>,načkou z, jaik uIDruzujeobr. 3 a), b).V obr. 3 a) můžeme dle polohy indexu i od-
hJadnouti ode,čtení 12° 16'. Ohceme-H čísti přesněji, točíme j.emným šrowbem mikros,kopu.
až se index i stotoŽlllÍ s dí1cem na limbu 12 ° 10 " při čem~ s·e s,ou'ča,sně 'znač,kJa,z ,přemístí,
jak je viděti na obr. 3b). Možno palk odečísti 6°2', takže celé odečtení je 12°16'12".
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Obr. 3 a. Odečtení 120 16'. Obr.
(Staré dělení.)

DráJžďanskáJfirma Heyd€, 'přediVáďěJ.a00 výstavě 1930
redukJčníhtotaiohymetru, kdeodíečitání na kruzích se provádí
'znázoměným na, obraozu4.

v CurY0hu nový typ s~mo-
stupnioovým mlkroskopem,

~er.

Nový kafasfrliJni zfton VJlIgosJavu.
V, roce 1929 byL vydán n{)lVý1ffitastrální zákon v Jugot>lavii, který v prvé ř,adě

ureuje smmice pro stanovení porremkoó\Téda.ně a zároveň dámi. ~SilušnÝ' ma.teriál kezií-
zeni ~ko'vých knih. AVlŠak:ve sw,ti "K čemu mu!sí sloužiti pozemko'Vý!katastr pro-
vádooý na 'základ'ě nového 1rn.tastrá1nmozákona" se stanoví. 'Že pozemkový lm.tastr musí
sloužiti nej€n ke stanovení iJlOzemkovédaně, ný1bir1žtéž pro účele roOIIUlSllJČirrí,pi'O sesta,vení
voomihokatastm, pil'O umožnění hypotekárního úvěru, pro vypmcová~í toohnický,ch pro-
jektů (meliQlrace,stavba silnic, regulace vodníclJ!toků.' atd.), pro vypna.cováníregula.ěníClh
plánů měst a městysů atd'.

V dlůslOOkutakových ro'Z:Sáhlý>chustanovení katals,tráJlnÍ!hozákona zřizuje, se ku
praktickému 'P!l"ovedOOispooi&l.ní~omi8e t,. zv. "Stáltní měřická komi~e"; črern:yjsou: jednak
zástupcově dotčoogch mmÍsterste,v a jednak šest odhorníků mimo mi:nisterstva. Hlavní
kontrola nad provecl;enímkatastrálrního zákona sou8ltřeďuje se v rukoo "Generálního
kata.8ItráJJníhoiř€ditelství".

ZákJJadní ustanoveni katastrálního zákona V'Ztahuje se 1laJ 2aměření pO'Zemkl1a
katast)ráJlllíchiobcí a ohraničen.í těchto ,pevnými vidit,elnými znaky (dle možnosti 'z pří-
rodiního neh wněil:éhokamene). Ohraničení katastr. obcí provádí komise za pd'edsednictví
záJstupoomimst.e'1'stv'3Jfinancí. Do této komise přibír,ají se též diVa 'zástup·ci sous.ed'ících
obcí. Ohmničení j€ldnOltlivýchpozemkft iprovádí majitelé dJlevzájemné dlohodypod dohledem
obooniho pi'edstJavenstva (Oibooníhovýbom). Ohraničení se pmvád'í předl zapOČi&tímkata-
stráJlníhoměření, ů oonm se ma.jitdé uvědomí přísJušnýmí úřady rok p1řed'em.Zjistí-li se
při měření, že Ihranice De'jsouviditelnými znaky omani.čoo.;y,pak pifovádí se měření dle
skutečného sta.vu v dolbě měřeni.

Pro soustavné a. stejnoměmé 'zdanění pooemků rOlZel7,návajíse kultury: role, z.ahrady,
vin:ce. louky, pastviny, l€sy a močály, rákosí, rybníky. jeze'I'a,.Celý st.á.tjest rozdělen na
odhadní okresy, které se dále dělí Dal klasifibční obvody, ve kterých dle šetření místlních
poměrů. ,poz€tlIlkyse tJřídiídlle osmi bronitníciliÍJřída, dle ,čistéhoVýnosu. Pro kaidJý odhadni
okres oostJavujese tabulka klasifikaěníh,o tarifu.· Zařazení pozemku do přísh~né bonitní
třídy se děje oorovnáváním s pozemky V'zomými za p,řítomnost,i dvou 'zástupců obce a
doooeného majirtele. NedostaiVÍ.;lise, provádí se. klasifikaoe'za jeho nepiitomnOllti.

K~ta.stráLníoperát skJ1ádáse z protokolu, tý>kajícihose ohralll!ičeníoOOcníchhranic,
seznamu budov. polních náčrtkft. ka,t'Ls,trálnichmap, kop'e ka.tastrállIliclr ma,p. seznamu
pffi'Cel,seznamu dr,žitelů, pozemnostních archfi. abecedního seznamu ma.jiteUI.Befín\1IDUV'Zor-
ných ipozemků a sourpisusouřadnic trígonomet.rických. polyg-<málnichli. tněfickýcll bodli.
Katastrální op€rrát jest přístupný veřejností po dobu 30 dtnrů,v kteréžtodo<bě mohou se
,podávati námitky.

Závěrečná sm! oibsahuje na.řizení, podle něho<žVlŠechnystabHisoV&11é~n:3Jkyjsou
chráněny ~á.konem a za poškození nebo zničeni těchto st.am.QVÍse pokuta. 100-2000 di-
naru, kromě toho ten, kdo poškozetllí znaku zavinil, hr.uti veškeré výlohy, SIpOjenés jeho
znmurL<řízením.Vpřípadě, že by nebylo možno vi:nníka vypa.trati, padlá.finatnění odpoV'ěd-
nost IlIa příslušnou obec. Za překážení v IP'rovedienílrnitJastrá!lllíhoměření stanoví se po-
kut.a 100-1000 dinM'ů. K zákonu jsou připojeny 4 tarify, které urouJí ;poplatky za úřední
výkony.

JllIk,o dodtatek ke :lGtta.stTálnímuzákonu r. 1930 vyid!ányilJi'edpisy o katastrálniII\
měření, které obsa.hují pokyny pro poly'gonální měřem a též v,Šiéchnypřédpisy k Vý-
,počtu souiadnic polygonállmíOOa měřickýchbodil.. Meze dovolt~nÝ'ťJhodchylek při měřen~
úhll\ Il. dlélek zl1l1t.áV'a.jív mezích němOOký,r,ha ~výcarských instrukcí s ohledem na místní
poža.d'a.vky.
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Pro blitžší vysvětlení předpi&y jsou doloženy ohráizky s dostate!Čným počtem počtář-
sk}'ch úloh. Pro docílení jednotnosti v zobrazení výsledků po~ních plrad jsou přiloženy
vzory polních ná,č'rtků a map s Thdáním pohdového číslování polních náčrtků pro &e-
stavení map. Kar.

Zákony, předpisy a normy měřické.
o vyznačování děl a prostorů pod zemským povrchem v pozemlwvém l{atastru a v pozem·

kových knihách.
Yýnof' míniisterstva spravédlnosti ze dne 25. č(']'vna, Hi31, č. :)7.69'1.

Vzhledem k roziporu mezi nařízením býlv. uhemkého ministra spravedlnOlSM ze dne
15. bi1ezIIJa lOO2.č. 6815 J. M., o knihovním zapisován,í sklepů (pivnic),. a usLalJovenÍJIn
§ 4, odst. 1. a 2., kat. zák. vzeMy pochybnnsti, jiak mají býti vyznačovány v pozemko·
vém kalt,a&tru a v pozemkových knihách (lila a prostory pod zemskýrrn povrchJem.

Minis,terstvo financí dohodnuvši se s minr,ste,rsrtvem s,pravedlno5t,i vydalo fínančním
úřadům II. E,tolice o této věci tento Výn,OIS:

(1) V lpozemliovém kat,astru :"e vyznačí jen ona díla nebo pro,story pod zemsk}'ll1
povrchem (sklepy, chodby, štoly, doly, jeskyně a pod.)" jejichž vla,stník -- z,apsaný ve
veřejných knihá,ch - se liší od řádného dditele příslušné éá,sti zemského povrchu (!při.
slušného pozemku), a to !bez ohledu, je-li dotčená nemovitost (sklep a pod.) zapsán~t
v knihovní vložce buď sallllla, anebo společně s ;pozemky téhož vlastniika. U dotčené ne-
movitosti poznamená se v pozemkovém katastru podle ustanovení § 16 kat. záok. také
knihovní vhu;tník.e) Díla nebo prost.ory pod zemským poViI'chem (od6t. 1.) se zobra,zí v měřickém
operátu (v mapách) 6vislýIll průmětem jejich vodorovného největšího obvodu .na přirozen~-
zemský povrch. Zobrazení se vyrýsuje buď plně (plynule), byla-li obvodová čára zaměřena
a je-li viditelná na zemském ,povrchu (na př. vchod do &kilepa nebo celá prední strana
sklepa), nebo čá.rkova:ně (krátkými čárkami;, :byla-li obvodová čára zaměřena. avšak je
skrytá pod zemským povrchem, anebo konečně tečkovaně, nebyla.·li ·obvodová čára skrytá
pod zffillrS<kýmpovrchem zaměřena, nýbrž její průběh zobrazen jen příbliŽně.

(3) Pokud nerrlÍ p,m zobrazení děl npbopllostorů pod zemským povrchem (odst. 1.)
geometrických (polohopisných) plánů. vykoná se jejich zaměření zpravidla jen, budou-li
dotčené pl'edměty měření snadno přístupné. nebude-li měření vyžladovati ,příliš času a
zvláštních měříckých zařízení ma 'př. o!pat,ření mMických strojů pro měl'ení důlních pro-
storů a pod.). Povolení odchylek vyhrazuje si ministerstvo financí. Přibližné zakre'slení děl
nebo prostor pod 'z,emským ,povrchem Sl" vykoná na podkladě pomůcek jsoucích po ruce
neho IpřiblilŽneho (hrubého) odmělení, odkroko'vání. odhadu ,a pod.

(4) Výsledky provedreného šetření a měření se vyznačí v polním náčrtu. Poněvadž
však nejde o pozemky (§ 4, odst. 1. kat. 'lak.), netv'oří díla a prostory pod zemsk}'1l1 po-
vrchem (odst. 1.) pall'ceL a obrazce vzniklé jeiich ·zobrazením se neoznačují. samostatnými
parcelními čísly. Nmnovitosti samy se ozmčují tím, že k jejieh Ipo.im':'lnlování se připojí
označení druhu a parcelního tí&la pozemku nebo ozna,čeni i ,popisného čísla budovy, po(1
niž se nalézají, lila příklad "sklep pod pa,stvinou 'parc. čís. 1658/5", "sklelP' pod domem
čís. pop. 324". "Chodba ,pod ná.mrě,stím parc. čís. 5364" a pod. Je-li pod jedním a týmž
pozemkem (budovou) někoHk děl nebo prostorů téhož druhu (na př. "klepů), takže hy
takrovéto olznačení bylo nedostačující, lizn:lčís,e jednotlivá díla nebo prostory v kat. mapě
ří1l1JSkýmÍ číslicemi a v písemném katastrálním operá,tu po.známkou na př. "sklC1P I ,pod
radnicí čís. pop. 26.'3", ",sklep II pod radnici čís. pop. 263" a !pod.

(5) Výrměra děl nebo proSltm pod zemským povrchem (odst. 1.) Se nezjišťuje a v po-
zemkovém ka.tastru nepoznamenává; jejich vyznačením se nic také nemění na v}'měře po'
zemků ležících nad n1mi na zemském Po'vrch 11:

(6) Poznamenání děl nebo !P~ostO'J'pod zemským povrchem (vdst. 1.) a jejich knihov-
ních vlrustníků v písemném 0piJ,l'átu se vykoná podle těchto směrnic:

a) V pozemkovém s,Loupci parcelního protokolu a ptolzemnostního a,rchu u dotčené
parce~y úparcel) se vyznačí odchylné vla~tnictví díla nebo prostoru, nalé7,ajícího se. ]lod
pozemkem, na Ipř. "bez sklepa zapsaného v knih. vložce č. 45", "bez sklepu I-III, za'p.~,'l·
ných v knih. vJožkách č. 151-153", "bez Msti sklepa 'zapsaného v knih. vložce 432" a pod.

b) Je-li vlastntk díla nebo prost.oru pod zemským pOVifchem zároveií držitelem po-
zemků v témž katastrálním území, zapíše se dotčené dílo nebo 'prostor dlo jeho pozemnost-
nfho archu obdobně jako 's,e zapisuj,í parcely. s tJim však l1ozdílem,že sloupec pro parcelní
číslo se vyplní Vodoifovnou čárou a ve sloupcích pro výměru a katastrální v}'tě'žek se
dílo nebo prostor ~,opíše podle ustanove1"í odst. 4.

c) Není-li vLastJÚk díla nebo prostmu pod z,emským pOViI'cllem záil'oveň držitelem
poz,emku v tém~ katastrálním území, založí se IJcr'0 něho samostatný pozemWlstní arch,
v němž s,e na titulní straně zapíše knihovni vlastník obdobně jako o·e z'apisuje v p,ozem-
k,ovém katastru j'ádný dJ1žitel a uynitř se vykonají záipi.sy podle ustalllovení budu b).
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(7) Při po'fovnání zápisů ve veřejných knihách s pozemnostními archy (§ 43 kat.
zák.) hudiž provedelll soulad pozemkového katastJru s veřejnými iknihaml také 00 do zápis1\
děl a prostorů pod zemským povrchem. Odchyluje-li se zápis ve veředných knihách od
zálPdsu v pozemkovém kata-stru upraveného podle ustanov,ení zpředu uvedených, budiž za-
háljeno řízení 'P'ro odklizení n8s,ouladu seznamem IlJCS'foovn:aloEltipodle ustanovení § 38,
odst. 3. vlád.. Illař. Č. 64/1930 Sb. z. a, n. Byla-li ve veřejných knihách označena dála nebo
pl'Ostory podz,emským povrch(}m parC€lními číisly (na p( v ze:mi Slo"H)Ill,~é nebo Podlmx-
patorus,ké í podle ustanoveni nařizení býv. uh. mínislte,rstva f\'Pmvedlnosti ze dme 15. bře,z-
lJIa1902, Č. 6815 T. M.. o knihovním zalPÍs,ování sklelP'Ů), budiž zámv,eň navrženo knihovnímu
soudu zrušení taJrových parce,lních čísel.

(8) ZíElkal-li by vlalstník pozGmku nemovitost (sklep a pod.) pod pOlz,emkem se nalé-
Wljící do svého vlastnictvi, navrhne k~ta.strálni měřiciký úřad ohlašovacim listem lmihov-
nÍimu soudu 7;rušení ,samostatného zápisu dotčené nemovitosti, š,etře 'Při tom ustanoveni
plrutných pro 8lučování pa.n*l téhož držitele, ,z,a,psaných v růwých knihovních vložkách.

Souhlasně s tímto výnosem ustanovuje ministel.st.vo spravedlnosti o zapi8lOvání děl II;

prootorů pod zemským povrchem [sklepů (pivnic)" jeskyň a pod.] do veřejných knih:
(1) Podle § 4 kat. zák. jest l[liOlZlf'mkemčást přiro7;eného 7;emsiké.ho pOV1fchu oddělená

od sousedních čáJstí maJe; pozemek má, pak býti ,v pozemkovém kMJastru geometricky
zobmZ€ll jalw pa-mela. Každá parcela jest o",načena >číslem (číslem paroolním). Nemohou
proto díla nebo prostiOlry 'Pod zemským pO'Vrchem ·obdržeti samostatná [l,a.rcelnlí čisla, tí'll
méně býti v pozemkových knihách vyzna,čovány pod samOlStatnými rparcelnf'lll'i čísly. nyl
by v tom ne~oulad sopel'áty p<YZemk,wého katastru.

(2) Vyskytují se všaJk přípaily, že vlnGtTIikem díla nebo rpros,tmu pod povrchem
(hlavně sklCIPŮ, pivnic a Ipresovén) jest jiná o'soba než vJ.astník poz.emku samého. V tnko.
vých případech, ať byly zjištěny při zakládání nových pozemikových knih anebo později,
buď takto postupováno:

(3) Ve vložce,. vle ktelré parcela jest zapsám jako vlaEltnictvi vlastnik3 'P0vmhu, buď
Il& listu &tatkové podstaty ve sloupd pro OZlillJČenízpwsobu vzd,ělávání připojen d·odatek
vY:mJ.ačující, že dilo nebo 'P'rostoo' pod pOiVrchem (skl"IPa p.) nepatří k paifcc1e na př. "be%
sklepa (pivnice) pod touto pa,roolou ",apsaného v,e vložce Č. -".

(4) Pro dílo nebo ip,rostor, pa,trncí jinému iIlež v1Jast'l1ikupOVlfchu. zřídí se také vlo'žka
v pozemkové knize a v ní na listu A (odd. 1.) ve sloupci "parC€lní čís1o" se nezapíše
žádné >číslo, nýbrž se sloUipec vyplní vod.orovnou čárkou, zato ve SIOUipci".způsob vzdělá-
vání" set UlIPíše ,!B-klep (choo.ba a pod.) pod pll.ll'celou (stavební nebo po",erokovou) Č. • .•
zapsanou ve vložce č. " .".

(O) J·e-li pod týmž poz,emkem několik děl aneibo p'fOoS,torůtéhož druhu tak, že by
oznaiČení nestačilo takto ke zjištění totožnosti, <YZnačí se jednotlivá díla nebo pJ.10story
římskými číslicemi. Jsou-Li odlišní vla.stnic~. zaV!Íše :se každé takiavé dílo nebo prostor do
různých knihovních vlož·ek a vyznačí se pak všechny tyto vložky také v íknihovní vložce,
ve které jest zapsána parcela [na, př. "Sklep 1. vod (stavební) pOlzemkovou parc.elou č.1658/5,
zapsanou ve vložce 45", ,,sklep II. pod (stavební) ,pozemkovou lparoelou č. 1658/5, zapsanou
.v;e vloooo 45 atd." ve vložce 45 pak parcela .,1658/5" s doda1Jlwm "bez sklepů 1. až III.
zapsaných v knihovních vlo'žkáJch 151 až 153"].

(6) Výměra a čistý výnos sle (v zemi S1oV'enské a Podlkarpatoruské) ve vložkáJch zří-
zených pro díJ.a nebo prostory pod zemským povrchem nevywačuje. V mapě VDZ€mkové
knihy zllJkiresli měřický úředník (& 43, oost. 3. kat. zák.) díla a prostory pod povrchem
týmž způsobem, ja:ko j'est u~tanov'eno pr.o zákres v katas,trálnf maplě.

(1) Tím se zl'Ušuje nllJřízern býv. uh. ministra spravedlllOsti Č. 6815/1902 1. M. a do·
plňuj1Í se výnosy ministerstva sIPQ"avt:'dlnostize dne 3. 'zMf 1876, Č. 11.253, a ze dne 21. pro-
sinoo 1893, Č. 21.726. :~, •..

(8) Ohlásí-li katastráJni mČiřický úřad. seznamem nesll~aJostf nesoulad podle odst. 7.
předcházejícího výnosu mimjsterstva financí, vyI!IIIaže knihovmi soud pod škrtnutím oeLrve-
ným inikoustem ve vložce i v rejstříku samoBtatné parcelnf číslo díllL nebo ptostoru pod
povrrchem a opraví dosarvadD!í z.álpisy v dotčených vložkáJch, jak shom jest uvedeno.

Zprávy spolkové.
Členská schůze Čs. foto/{rametrické společnosti konala se dne 30. listopadu 1931

v Praze ve štefánikově domě. Schůze, na jejímž programu byly odborné referáty ma-
jora d.m Peterky ,,0 fotogrametrických praClch při poslední výpravě vzducholodi do
Arkt:dIY", majora Ing. Partla ,,Letošní fotogrametrický kurs v Jeně", npor. Hessa "Le-
tecké měřické komory" a npor. Opravila ,,0 pozemní fotogrametrii na Slovensku", za-
hájena byla úvodním slovem předsedy prof. Petříka, po němž jednatel Ing. Srba podal
zprávu o činnosti společnosti. Slova se ujal na to mjr. dr. Peterka, který přednesl obsáhlý
a poutavý výklad o fotogrametrických pracích při nedávné výpravě vzducholodi Zep-
pelin do polárních krajin. K přednášce, která byla provázena četnými obrazy, připojil
výklad o anaglyfech a doplnil jej promítanými ukázkami.
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Po dru Peterkovi přednášel npor. Hess, důstojnik-Ietec fotogrametrického odděleni
V. Z. O., o leteckých komorách. Obšírný výklad, zpestřený rovněž promitanými obrazy,
věnován byl leteckým komorám fy Zeiss a dal podnět k delší debatě. které se zúča.st-
nilo několik mluvčích.

Další dvě přednášky odpadly, ježto se oba předná,šející omluvili. Četně navštívená
schůze byla skončena o Y.22. hod.

Čs. fotogrametrická společnost.
Dne 19. prosince 1931 konala se schůze s lov n í k o v é k o m i s e. Po přečtení zá_

pisu o poslední schůzi sděluje prof. Petřík, že lístkový seznam hesel byl již pořízen od
písmene A až do S a že členové komise se mohou ujmouti práce. Prozatím je rozepsáno
2200 hesel. Bylo usne,seno, že za rozepsání bude vyplacena předem stanovená odměna.
Dosud se ujali práce. dr. Peterka a škpt. Sousedík, ostatní členové komise mohou si vy-
zvednouti hesla v Ústavu praktické geometrie.

Téhož dne konala se schůze v Ý s t a vn í k o m i s e. Po zahájení sděluje škpt.
Sousedík, že dne 8. prosince 1931 konala 810 ustavující valná schůze S po 1e č n o s t i
pro fo t o g r a f i i věd e c k o u i u žit o u, jejímž úkolem je zprostředkovati čs. pra-
covníkům z oboru fotogrMie účast na mezinárodních koIigresech a pěstovati vědecký
rozvoj fotografie. Při této valné schůzi uvedl škpt. Sousedík na přetřes otázku uspořá-
dáni výstavy ve velkém rozsahu, při níž by byly zastoupeny fotografie i fotogrametrie
společně. Návrh byl velmi příznivě přijat a Společnost pro fotografii vysílá k jednání
výstavní komise naší svého jednatele doc. dra Hrdličku aby ujednal podmínky pro
spolupráci. Škpt. Sousedík navrhuje, aby na výstavě byl předveden čs. fotografický
průmysl a práce vykonaná u nás na poli vědecké i užité fotografie. Doporučuje. aby
výstava byla organisována na podkladě pojmové. klasifikace a navrhuje toto rozdělení:

1. výroba (skla, desek, filmů), 2. zkouška. materiálu (sensitometrie atd.), 3. vyvolá-
vací procesy: negativní, positivní. reprodukční, 4. fotografie: obrazová, pro vědecké účely
(spektrog-rafie, pro lékařské účely, fotogrametrie atd.).

Podnět škpt. Sousedíka výbor v zásadě schvaluje. Nato promluvil o téže věci dr.
Hrdlička jako zástupce Společnosti pro fotografii vědeckou i užitou. Oznamuje, že námět
škpt. Sousedíka byl přijat sympaticky, a to zejména proto, že široká base by prospěla
fotografii, která sioe stojí u nás na výši doby, ale nebyla až dosud dost propagována,
takže veřejnost nemá o fotografii toho zájmu, jaký by zasluhovala. Doc. dr. Hrdlička
soudí, že výstavu bude možno spojit s Mezinárodním fotografickým salonem. k němuž
se dějí přípravy a přejímá úlohu jednat o této věci se Svazem fotografů amatérů. O
obeslání části týkající se vědecké fotografie bude jednati s Jednotou matematiků a fy-
siků. Výstavní komise návrhy doc. dra Hraličky rovněž schvaluje a bere na vědomí. že
styk s fotog-rafickým průmyslem naváže škpt. Sousedík a informace týkající se vojenské
fotogrametrie obstará dr. Peterka.

Na návrh škpt. Sousedíka kooptuje se dr. Hrdlička za stálého člena výstavního
výboru.

Příští schúze. na které budou projednány výsledky dosažené při jednáních, v něž
se členové uvázali, bude se konati kolem 15. ledna 1932.

Různé zprávy.
Tiskový fond vzrostl pozoruhodným darem dústojníků-zeměměřičů Vojenského ze-

měpisného ústavu v Praze, v obnosu 345 Kč. Jest viděti že zájem o věc probudil se
u vše c h z nich, když iniciativy se ujal je den. Následujte příkladu kolegové ve
větších úřadech a čiňte podobně jako důstojníci-zeměměřiči V. Z. Ú., kteří svým darem
zvýšili tiskový fond na sumu 2206 Kč.

Nové vojenské mapy. Vojenský zeměpisný ústav v Praze vydal tyto nové speciální
mapy 1: 75.000: Přimda" Jevíčko, Tvrdošín, Ruž.omlberok a Tmč. Sv. :Martin, Německý Brod,
ve8lrněs s československýnn názvoslovím a se zelenýnn nástinem lesů. Jelínek.

Nový kalendář-atlas Červeného kříže vychází Už v osmém vydání jako malý ka-
pesní at1Ju:l. Rozproda.losEl ho 70.000 výtisků, což svědčí jistě (} ob1Jíbenosti této publikace.
To, že mapy všech světadílů, všech zemí a detailní mapy čSR. jsou obsaženy v malé
kaipesní knižečce, je jistě Ipraktické. Nově přibyla pěkná mapa planiglobů a boo'e'Vný list
vla.jek všech států. Připojený textový pohled do politických a hOlSpodáiských !poměrů všech
zemí světových je taJk inlStrukti'Vu:í, že 'za,chycuje stav až do září t. r. Novinkou je celá
řada plánů větších měl3,t ČSR. s kraltiČk~;'m prnvodcCIIllI. Upozorňuji na tuto pěknou pří-
ručku, nehoť úp~ně můrže nahradit drahé jiné atlasy lexikonové -- nehledě ani na event.
zisk fOlIldu, z něhorl čett1pá humánní korporace" jakou jest Oervený kříž. Jelínek

Zprávy z čes. vys. učení technického v Praze. V době od 15. únom do konce
prosince 1931 vykonali d r u h o u stá t n í 7J k o u š k u zem ě měř i č s k o u :

Podle výn. min. šk. a nár. osv. ze 4. července 1928 pánové: Josef Hlaváček ze
Senomat v Č., Václav Krumphanzl z Praskoles v Č., Vladimír Šváb z Plzně v Č., Jan
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Votruba z Vršovic v O., Antonin Chot z Kladna v (;., Jaroslav Kripner z Levoče na
Slov .. Josef Eng-el z Plz ně v O., Václav Morche z Domoušic v O., Josef Bělský z Bole-
šiny v O., VeIimír Ratkovič z Gabely v Jugos!., Václav Kamberský ze Soutic v O.,
Josef Frk z Knittelfeldu v Rak., Josef Strnad ze Starých Stra,šnic v O., František
ME'Ísner z Kutné Hory v O., Zdeněk Mašín z Prahy v O.. Josef Kupka z Prašného
éjezda v O., Viktor Oetverikovz Heničesku v Rusku. Georg-ij Filipov z Petro hradu
v Rusku, František Stodola z Dražic v O., František Klimeš z Klášterce na Mor., Mi-
loslav Adam z Domoušic- v O.. VasiIij Božko z Kaněvskaje v Rusku, Alexandr Zao"o-
rodllikov z Moskvy v Rusku, Nikolaj Stěpanov z Oeljabinsku v Rusku, Nikolaj Ka-
kurin z Novočerkasku v Rusku, František Doležel z Choryně na Mor., Vladimír Lou-
ži! z Lipoltic v O., Josef Šubrze Žižkova v O., Karel Prajzler z Pasek n. Jiz. v O., Ri-
chard Schneider ze Slezské Ostravy ve Slez., Vikt. Procházka z Korostyševa v Rusku.
Blahoslav Dvořák z Libušína v O., Nikolaj Romančenko z Tag-anrogu v Rusku, Alex.
Obuškěvič ze Stebniku v Polsku, Antonín Herold z Prahy v C., Boris Georgiev ze So-
fie v Bulh.. Vojtěch Szego z Bény na Slov., Dimitr Mundrov ze Slivenu v Bulh.. Petr
Petrov z Musiny v Bulh., Grigorij Sadov z JBkaterinodaru v Rusku.

V téže době vykonali d l' u h o u stá t n í z k o u š k u zem ě měř i č s k o u podle
přechodných zkušebních předpisů ze 14. července 1928 pánové: Karel Mahr z Oes. Bu-
dějovic v O., Oeněk Březina z Prahy v O., Viktor Hartl z Mladé Vožice v O., Metodij
Ivaněnko z Konstantinogradu v Rusku, Miloslav Stejskal z Úsobí v O., Alois Pštross
z Prahy v O.. Oeněk Kruml z Golčova Jeníkova v O., Jaroslav Pták z Prahy v O.,
Karel Frýbort ze Stodůlek v O., Antin Postolovskyj z Oernokozinců na Ukr., Petr Tep-
lov z Astrachaně v Rusku, Theodor Buchinger z Retenic v O., Leopold Kolb z Cuk-
mantlu ve Slez., Michail Kiričenko z Voroněže v Rusku, Ondřej Ljubimov z Kazau-
skaje v Rusku, Sergěj Krekšin z Charkova v Rusku, Josef Lhota z Holejšova v O.,
Josef Kubín z Prahy v O., Stefan Kuziv ze Staňkova v Polsku, Karel Juračkaz,e žiž-
kova v O., Michail Fedorov z Orlu v Rusku, Karel Perna z Ostopovic na Mor .. Josef ži-
votský z Brna na Mor., Bruno Melchar z Brna na Mor., Václav Valdman z Vlastějova
v O., Jaroslav Fanta z Karlina v O., Bohumil Jeřábek z Prahy v O., Alexandr Kiselev
z KIinců v Rusku, Hynek Vladímír Ellner z Hejčína na Mor.. Ivan Kostjučenko
z Kelců v Rusku, Jaroslav Sochor z Hmcholusk v O., Karel Říha ze Szerencse v Uhr.,
Antonin Marek z Uherského Ostrohu na Mor., Antonín Dohnal ze Staměřic na Mor.,
Viktor Pokrovský z Rybinsku v Rusku, Jan Nosek z Telče na Mor.

Ve studijním roce 1930/31 vykonalo úhrnem odbornou stá t ní z k o u š k u z e-
mě měř i č s k o u (dle předpisu z 4. září 1897):

I. na učebném běhu 34 absolventů (z toho 17 cizinců). a to s prospěchem: "vel-
mi způsobilý" 5 abs., ,.jednomyslně způsobilý" 16 abs., "většinou hlasů způsobilý"
13 absolventů;

II. na zeměměřičském inženýrství 49 absolventů (z toho 17 cizinců), a to s pro-
spěchem: "způsobilý s vyznamenáním" ze všech skupin 1 abs., "způsobilý s vyzname-
náním" z někt"erých skupin 11 abs .. "velmi způsobilý" 21 abs., "jednomyslně způsobilý"
12 abs., "většinou způsobilý" 4 abs.;

III. podle přechodných zkušebních předpisů úhrnem 57 kandidátů;
IV. ve stud. r. 1930/31 složilo I. stát. zkoušku ze zeměměřičského inženýrství

7f) kandidátů;
V. po provedeném dodatečném zápisu je ve stud. roce 1931/32 zapsáno na země-

měřičském inženýrství:
v 1. roč. 201 -posluchačů. v II. roč. 107 pos!., v III. roč. 202 pos!., celkem 510 pos!.

Zprávy osobní.
Jmenování ve službě katastrální. Ing. M. S t e j s k a I v Brně m. komisařem v 6.

plat. stup. Měř. rada Ing. H. Š rů t ek v Hradci Krá!. povýšen do 4. plat. stup. se zpět-
nou platností od 1. I. 1931.

Oprávnění k užívání stavo-vského označení "Ing." nabyl Fr. Vála v Praze.

Z administrace. Zásoba 1. čísla minulého ročníku Z. V. je skoro úplně vyčerpána,
neboť mnoho z těch, jimž časopis byl poslán na ukázku, číslo nevrátili, aniž by se
stali odběrateli. PotJřebujeme, by t.yto výtisl{y byly vrá,ceny d'o zásoob administračních a tak
umožněno, by se ročník 1931 stal 'P,rodejným.

Prosíme čtenáře Z. V., by se poohlédli, zda u jejich přátel a kolegů nejsou tyto
jednotlivé sešity (č. 1 z r. 1931) někde pohozeny a zaslali je ar1ministraci Z. V. Brno-
Krá!. Pole, TYI1šova 25. Prospějí tak dobré věci a Spolku čs. zeměměřičů i finančně.

Dotaz. Redakce Z. V. hledá kolegu, který by chtěl podávati tituly článků z časo-
pisu anglických zeměměřičů "The Journal oi the chartered Surveyor's Institution", neb
výtahy z niéh.
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