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ZEMEME~ICSISY 8
VESTNIK 1930
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XVIII. ROČNíK V BRNĚ 1. ŘÍJNA 1930

Sjezd mezinárodní federace zeměměřičské v Curychu.
Ve dnech od 10. do 13. ~Mí zasedala mezinálrod'ní fedeir3icelzeměměřiči8ká

v Curychu a prohírala otá,zky z,ellll~měřičs:k!é,které byly dá;ny na pořad jednáni.
Porady8ltálého výbloru adellegátů zellllí konaly Ise 10. září. Dne 11. záN dorpo-'
ledne zaháj1elIloj.eldJnálllÍv plen.á1rní schůzi, v niÍž po oficielnílcih projlelVeich~V:olen.i
piíedsedové prro jeoootlivé; komisie, načeiŽlustavily se komise a zahálj!eIIlojednání.
Program prad byl t,ento:

1. komise: Sj,edn,oclelIl,ípodikladů pro pOIVoláni zl8lIllěměřičské, předslerltnictví
jUgOShLvské:.

2. komise: M)eltody pra1COivnía měřič,siké pmtroje. Ta,to lWlIllfusleTOizd'ělena
byla na tři, pra,covni odibory, a to:

a) Měřič,ské me1tody .3Jsltmj1e,sels1tlrojoválllíplánů a wzmlIložovámi, př1edsedtnic-
t,vo českoslorvelIlsk!é.

b) Met'oda polá,micih SOluřadlllilic.s,optický!m mě[iením d'élekJ, pře<mediniciŤ>voho-
landské.

c) Foto.grameltrie a t,oipografie', ptiíedsedlll,ictvod.ámské.
3. kiomise: Zá,IDonlliépodklady a výchova odboroá. I tato momise flozdélena

byla na tŤi odtborry:
a) Zákonné podklaiLy, předsedlnictvo po·Lsiké.
b) Vý.cihova odlbomá, předs,ednictvo švýcarské.
c) OdJborný tisk, pfled~e/dnictiVoit.alské.

4. lwmise: Zeměměřič a pOlz,emikovádržba, předsedlllictvo belgilcké.
5. komis,e: Scelování pOlz,emkůa, úprarva půdní, pfedsednic,tiv-:Oanglické.
6. k1omi,sl8':Zai'ltavo'V3!cia upravov3Jcí plány, prJ1eldsednictvo l1ra:ncO'u:z,ske.
Běihem zas:eďáJIú.předillle~elnYtři širší a obs,ažn,ěj.ši přednáJšik.y,a to ředitele

katastrálního mě'ření švýcarlského Bal ten oS per g e r a z BeroU! ,,0 měření pro
knihu pOlz:elffikovouve< Švýcarrstku", slečny Ing. D 3Jn g e r O<V Y z Pařiže ,,0
plálnech měst" a třeltí prof. B a,es c hli n a z Curyehu ,,0 novýcihJ šwýcarských
strodich měŤičský'Cl!l".

V soibotu dopoiLedlIle 13. zá,ři 1930 věnorváno siestavle!llíresoluci pro odpo-
lední slchůz,i píL:enární.K tomu konci slešly se vše1ciky3 odbory druhé komise za
předsednictvi holandského a uváděly v odborech usnes.e:né resoluce ve, v'zá-
jeunnýsoulad, naičežl byly přeloženy do 3 jazyků, francorwzsk.ého, ang110kého
a němecik!éihů,.Ani ňš!Š.tí, ani raikoušt,í Němci nepřis:toupili dOlsud do ~edera,ce, ale
byli zas,tol~peni obojí svými Zá,sltupci, jak z nejvyšších úřadů, tak i z vysokých škol.

Připravená přánía. resoLu0e byly pak v soiholtuvodpoll2/diním za,siedáni ple-
nárním s,chvál,eIIlYa sOlučas:něprrovedeny volby nowého výlboru, jmlž, byl pově1řen
tím, aby zlred!igoval a, UipraiVilresoluce a přáni, aby pfipravi] a prrojedna.l místo
pro přiŠití sij1ezd,který bude konáin IVr. 1934.

1. k o m is e, p[ie·dlolžli1a.přání následiujíci:
a) Sjezd feder3Jce. ktellý se kom[ v r. 1926 v Paříži, vyslovil přámí, ,aby zvlá,štní ko-

mise ~tud'ov:al:a otázlku konventionelníoh zna,ček pro mapy a .plány. Sjoezd v r. 1930
žádá stálý výbor, a:hy 'se sna~il plřání z r. 1926 provést,L
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b) Otv,rtý ffile~jlIláJ"odní sjeiZd z.eměměřičský uznává obt~že při z:a.váděnJi jedmotnýCih OZiIl3.-
čení mezjruíJrodnIDch geodetických :pojmů a moc. Proto se dbmn~vw, že by hyao ~ádoUICi
vydtiní&lQlV:Ilílku v !llJěk:olitka jruzyckh. Stálý výoorr měl btyi tudvž věnovati lpOiZOmost
řešení této otázky v soulhlase s oirgány "M le z i n á l' () d nií ISP () leč n 0

'
s t i f ()i t 0-

grametrické" 'a ,8 "Mezinárodní Unií pro geodesii a geofysiku".
c) 'S ohledlem na nepřeJk:olJlatelné jazykové obtÍiže při zeměměřirčský·ch kong11elsech měl

.btylse stálý' :výIbm ·za;bývati otálzkol\l iPOlloťJlJé me:z·iJnláJrod:nířeči (na př. eSpelfalllta),

.a>hy tím práJce sj'e1Zidové byly zjednodušeny.

2. k O m i i8: e uprra,vila svoje přáJní následiovně:
a) ČtvJrtý IIliC'ZÍnáiroďní sjlelzd zeměměŤj,člSký Ulzlllámi., že novými úpravami strojů menc-

sikÝ'cih, - jako fokusovací čočkou. li'belovýJlui hranoJky., OIptiJclkYmmikrometrem, váJ-
covýmÍ a kuličkovými osami, nptický'm som;.tředěn:Ím olbrrazů veil1tikáln1ho a nlo<rÍz,oll1-
táJnÍiho kruhu v jediném okuláru, - přesnost, spolehlivost a rychlost prací země-
měiíilčskÝ'c1h sez.vý>šila. Thoto uzná.vá a vítá úspěchy, ikterýlcihidosáhli Výrobci měřiJČ-
'Ský,ch Istrojů v tomto 8měru.

b) Sj!elz'd dOlpo'ručuj:eodls,tu;p!ňov'ati přesnost nově prováJděnýicih měře,ní (pro iknihu pOiZem-
koV'Ou nebo pro daň pOZC'lwkovou) podle hospodláJřského výiznamu 'zaměřovanýlch
dlJvioidů.

c) Sjezd doporručuje" alby vyměřoV1ání státmJ nelbyl:a. piro,vádiěna jen s dMedem na úzké
upotlřleibein:í, nýlbrlž alby se v zájmu m1rod.ohospodářském daJ1ší využíti (fil:j, př. výiško-
vým zaměřením polygonálních bodů) celá práce .pro šil1ší Úičely pmVledla, po,kud může
se tím p·rospěti ce<lé 'herní.

d)Sjezd doporučuje stálému vý,boru, a:by 'sezrubývaJ otázkou, jaik vy'ŠIeltříti nejúčelněj.ší
'zpŮ'sob počítání plrŮměrnéch\yby pro různé měŤ~čské opell"3<ee(jako niVieilace, trian-
gula0e, poJy;golllálJUi prác.e).

e) Me,toda lfl'olál1llruchkoorlď!:iIlat s opti'0ký'm měřením délCIkJ z.výšilla přesnost prací za-
měřov:a'ClLch!a sin:~žHanáklady. Stroje j5O'I1 vypraveny dokonale 'a nLeltoda vypraco-
vána tak, že st.ačí i ,pm obvody s vyšší 'Ce:IlJOUpůdy. Spojení :a, ikomb~nace metody
polárních souřadnic s metodou pravoúhlý.clil 'souřadnic musí se prováidlěti dle místnÍ'ch
Ipoměru, při ěemfi má rozhodo'Vati hospodárnost. Té\Ž, ve mi'ls,te·ch jle/ možné smíšené
pol1'ž,ití obou metoda lze jkh dobře vYUŽW. Pro uldl1žování (eVlidencli) nejsou při
pO'láirní metodě oibtj\Že, pří če<rnž je moiŽno, ?JeJudl1Žov:ání lze .ptt'ováďěti p()'~:1r1Ilěi v o:b-
vO'dech zrnnětiiel!ltÝ'ch prav:oiÚhlý'mi souřadni'cemí.

f) :Sjie'zd Ulznává veIk:é pokroky dosažené při přímém i ne1p,iíímém ,pll'e,ciizním měřeni
.délek a d!oporučuj·e Ulž'ivlání polygonovýC1h tahů se d[ouhými stranami polygonálním.i
'pro 'zhuš,tění pelvIlýich! hodlů vz,aměřova.ném obvodu.

g) Kdie žádaná piře,snoM a oena, pů,dyd()lvoluji, doporručuje se ,pro pře'hledné (hOSlpOOM-
'Slké) pilJány a katastrální měření upotřehelllií fotogJ"ametrIe, 'zvláště tam, kde slel jedná
{) rychlé ípro,váldiělllL

h) Doporučuje se tam, kde se provádí nové měření pro katasltil1á.1ni m~py na širšLch
pod,kladelch, olpl:J.třovati m~py katas.trální nelbo jeji,cih iZmlelnšelll,í- vJ1'ls.tevkamí, aby
se do.sáhilo podkladů pro topoigrafick:o'U mapu země.

i) Sje'zd slpllitřuje v korv:ových de,skáJch (na př. oboust.ra:nně polepených aluminiových
deskálch) účelný mate·riál aJ dopoměuje užiti Vle višeeh ,piřipadecih, kde jde O' trvalé
udll1žení přesnosti plánové na dlouhou dobu.

j) Sje,zdj doporučuje, aby "Mezinárodní fe'd1era"ce zeměmě"řičská" doroz-
uměla se IS ,;Meziná·rodní unií atleti·okou", aiby stanoveny byly normy
pro mě'iíelnlÍ 8!pmtovních výikoml.

3. k O m i S e upravila přáJni srvoje ná~led'o'vně:
a) Pro lelpšizaj1št.ě:ní pozemkové dJ1Žby a s ní spojenÝ'ch práv je, tliíelba prrá.vnich pod-

kl<1dů, ktelré idJodáV'a,jlízaměření a kniha p'O'z,emko.vá.
b) Udržování souhlasu parcelárního zaměření je n€lzl:J<ytné s ohledle!m na hospodárné

vedení.
c) Je tiřelbru, a:bty státy utvoHly zákonné p'O'dfklady, které by zeměmělíilosiké op;rávnění

(diplom)chl1ánHy, aaiby s,věřovlaly měření pro klllihy pozemikorv1é jen mk1j.itJe~ům
těchto opráWl,ění neho diplomů.

d) Sjezd uznává diůleiŽitolSt olrg-anílsace zeměmělřičslkó na prrávním podkladě a doporučuje,
aJby byla zřízena n'a podobném záikladě jako je K o mor a lék ~ ř s k á nebo a d V' 'O
kátlllí.

e) Sjezd doporučujI€', ahy stálýj rybo.r v 8ouh~a>sc s Ústavem Iplm duševní Is,polwpráJci při
lS v a IZu n á l' O< d Ů' vytvo,řil mer.linárodlIlí .Ílllfo,rmační a vědeclkou poradnu pro kaJtastr.
jejímž úko~'em 'by hylo:

a) Sbírati právní podklady, týkající se knihy poz,emkoVlé.
~) Zjednod'ušení ar zdoikonal!ein.f měřičských metod a strojů.
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S ohledem na zlepšení pracovních podmínek zeměměJřiJče, SomženíUlIá.kJadůn31 uoožo-
vá,ní knihy ,pozemlkové.

r) Opatď'ovátní infomcí O' Vlše,ch've'chníckých, Ihospodl:Ui&kýl<'Jha Soodá1lních otJázDc,h,
které sO'l1visejiÍs kn.iihou pozemkovou a právem vla,srtnick~.

a) Kandidát zeměmělř:iČiS,tvimá vyka,zovati m3lturitu, d'řiv'e než je pď'ÍipUštěln;ke studJiu
iI1avyookéškole nieo univer&itě. Studium n31 vy'siOkýc:h školwch má trvati nejmémě
2 roky. a má olbis,ahovatí ·též vědy právní, stJavbu měrsta ihJojná. ,clVroení praktická..
Před s'ložen.im ,lmnečné zlkloUlškymá kandidát proká;zati ,pr~tickou činnost za
vedMí <Jlpll"áv:něného(dJiplomovaného) zeměměřiče nejméně 2 roky.

€) Stálý výbor ne,clhť podáváčvrtletně zprávy <J svých rpracooh.
<p) Ka,ždá země olznaJčí Mezinárodní federaci ředitele čalSopilSu odborného. ktelrý by

uveřejňova.l zprwvy me,zi'llIárOid.nífederace a kterrý by ,plřevzal úllwl kore'spond~nta.
Tak10ví kores,pond:enti mohou !býti ustanovellli i v zemí'0h, kde org-ani,sa,ce zemslk:é
nejsou jelšltěčllJe1lly merz,in:áJI<odn~fed1erace.

<Ji) Národní dlelegalce v sOUlhlase s korespondentem zď'ídí si v zemi siV'é ústředí, které
sestaví seznam veřejných i soukromých ústavů, kte,ré se zahývají věde0kými, Vy-
Ulčovadmi i výrd.biními poměry, dále profesorů, studientů i pralktiků, Ikteffí map
zájem na tom. alby Ip~aCiovaJi na sestavelll,í pro'gr3lilliíll pITO (]oplňovací kursy, pro
praJktickou čÍ:ntnost a výměnu ,pracovníků vcizoz:emstku.

d) 8tálý výlbor má hělhem3letého intervalu mezi dvěma kongresy vyšetřiti tři země,
ktelré Ihy byly ochotny převzÍŤJi organisaci studijnic.esty, aby byla možná prohlídka
od]jornýclha C:hruraJkteristUcký'cihinstitllJcí pď'rs,luJšnézemě.

e)Stálý výbor nechiť srtuduje ce!sty, jak by navá:zal stylk'y s me'zinárodnim tiskem
nebo 'bd'bliografiL

f) Stálý výbm J1eI0hť p'0dnillme kroky, aby získal p'odpmu ústavu pro dnševn,i spolu-
rpráJci při S v a ,z,u n á rod Ů.

4. ko m i se piíedložila, ke schválení následtuj,lc'Í:p['á,ní:
Přihlížejíc k důležitosti a rozmanitosti úloh, které řeši zeměměřič knih pozemko-

vých, žádá komise:
a) Ve vš,eo'he,cném zájmu hospodářsk:ém, jakož i & ohledem zalhezpe,čoení dlI1~bypo zem-

kO'vé je zdokonalení technického vyučoVlán.í a Iptrolhiloubení Istrud.ijn~hOIprogramu
,žádoucí 'p,l'O do·SG\:žení oprá,vněno'sti zeměměřičlské (pat,entu). Pro praktický výcvik
buďzaj,ilŠtěna p<Jv,ínná, doba ev,j,čelbní.

b) Zjišťování hranic, mezníkování a měřcní v[astnietví PQlzemkiového ibudiJž svěřo-
válllo výhradně 'zeměmě'řičům knih pozemkových;

c) Změna Gl1ž,by budl~ povinlllě~ doložena plánem sestrojeným zeměměřičem knia] po-
r.lelmkových. ,

d) Přání Ipai'ižskJého sjezdu 'z r. 1926, aby zr1zelna byla komise, k:ter:j. by studovala
sjednocení kata/s,trn a knih pO'zemkových pro všecky země, se opětuje.
Kiomise' pokládá za nutné, aby vlády států, Meré sel účastnily dne'šní,ho :sjelzďu,
by-ly vyJzvány, 'a,by jmeno·va[y úředního zástupce, Merý by se !stali členem této
kom,Í,sIEl.
5. k o m i se p1\edložiIa následujícÍ p~ání:
Nebudíž ,ptro'VláJdiěnoalni kn,iJhovni měření, ani katastrální revise, dokud není vyšetřena

možnost úpravy dI1ž'hy, a dokud nenízáJkonných podkladi'I. alby minori:ta mohJia býti
k úpravě pOlz,emkoV'épřinucena.

6. k .om i 's e předl'ožila násl:ed'UjicÍpřání:
Vychá1zejíc z ,předpolkla,du, že mezi třemi te,chnick}'mi zástupci, to je, me'z.i zemČ'-

měřičem, architektem a inženýrem. zeměměřič má v:edoucí úlohu, poněvwdiž oběma dTU-
hlÝ'J'll upravuje podik~ady:, je dIOlpioručitelno', aby z,elrněměHč, t.oto své místo opět obdTŽel,
jak tomu býva,lo dŤíve.

a) TechnkJkié vyJsolkJé škoITy, kt,eré vychovávají zeměměřiče, mají zařaditi do studij-
ního programu výklady, ,které tvoď'í po,dJklad pro moderní úpravu měst.

b) Národní wa'zy ~eměmě,ř,1čsik:é nechť pe,čují .při se·st.avovámi zákoll1ů a pď'edlpď.sů,kte!ré
týkají se hospodářství ve městech, o to, :vby mOlhJy své náhledy upla,tniti.

c) NiárodllllÍ svazy zemělrně'ři:čské nechť pečují o to, aby zeměměřilČ a in~e'llý1rza stej-
ných podm.ímek jaJko archit,elldi hy:li přibíráni ke konllcme.ncim ,"a's,t.avovacím a; d·o
TŮznÝ'ch zastavovadc,h komisí.

d) Dál~, aby zeměmělřilČii <1 inženýlři byli přijímállli do rwznýlch jury jako al'clhď.t:ekti,
wb] ve ~ět~ío míře mohly b~t,i uvalžovány dnešní tC'<lhnické a hospoďá;řské po-
mery ,proJe&lt.u.

e) A kOllle:čně přihlliž'ejfc k wbino,rmálnímu v,zrús.tu měst n'a ÚrČ:eltvelllllciova,jeDJžje sociál-
ním nebezpečím, jemuž možno čeliti zakládáním zemědělskýclhi OSM. čímž bud.e též
zabIláněno útěku z venkova, komise projevuje přání, alby zeměme'řič se: těmito
otruzkami BOciá~ně důležitými zalbýval, a žádá, alby nwrddnísiV'azy věnovaly ,pozor-
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nost těmto úkolum, ahy se na škáláClh vedle stav:hy mě·st zařaďovruly tyto ,problémy
d!otykající se 'zemědělství.
V'šeciky t,yto resoluce a přáni byly plenámí s,chůzí schváleny .

. Překlad: te)nto je OlJYaaienz návrhů, jak vY'My zj'ednánL Možná, ž1epo
definitivní sltylisaci výborem st1áJtýma po siwvnáJnriprotio!kJolůs piie!lclady- ne-
boť němeiclké resolUCie·p~ekládány dia frančiny a ángličiny a naopak - dojde
k ně'kterým styHsticikým orpiravá.m. JakmHe vyjdio,u definitivní zprávy tiskem1

bude mOlžnonelshody opraviti.
KJongresu úča,s,tnili sle pěknou výstavou výrobci měřičskýcíh a fo,tograme-

trických přísltrojů ze Švýcalr, Něme'cka a Rak.ouska. Dá~eJmnoho isMtů a mez,i
nimi i Československá repubtika, vystavo·va,ly .své práce měři:čiské a, fotogmme-
trické, z,vláiště bohatá! by;la výsltav1ka Švýca,rslka" ob!sahujicí i plány slcellovací
a meliJoTaičnÍ:.Návštěvníci měli tak pěkný př.ehled! o měřič:ských prra,ceicha me-
todách pracovních v Evropě. J. Petřík.

Založení a provádění geodetických základů v Polsku .).
Jan Czarnota, kpt. inž ..

A. úvod. Poznamenávám, že jsem ne1Liskal 1átky pro svoji přednášku vza,hraničí,
nýbrž víceletou prak,sí v polí a v k'ancelád'i a dáIle dfudadným Sltudiem dlě<jin zahraniěníoh
měření.

S Il)iostupem mé prakse a studia rostlo ve mně vědomí. jak by měly bý,tizaloženy
a Ulskute'čněny zá,kaady geodetické v Polsku. ,a zájezd d,o z3Jhrani,čí potvrdil znovu spifáv-
nost nových nálwl'Ů, prothlou'hil a dopJnil je. Poslední dvě léta diskutuji o thematu s ko-
Legy, ale teprve teď, kdy }si8!m'ziskail jistotu, že Jsem se nemýlil, rozhod[ jl3em se vy-
st'Oup:t,i ve veřejné' předná:šcle.

B. Potřeba trian~ulace. Pols,ko zdědi10 po zálhore0h veITmi máLo ,hotových geod'etk-
kých prací, kt,eré by se' daly v tomto oboru dále ploUižívat,j.V části bývwlého německého
záhoru zdědili jsme dosti hUJstě ,za]olženó wigonometrické hody, v bývalém záhoru ra-
kOUJskémdV'ojnáJsobný řetěz trojú!hleiníků 1. řádu, Je to nesmírně málo; zbytek musíme
teprv,e vykonaiti a to v :rue',}kraMímčase, poněvadž bez geodetic1ký'Clll záklwdu nedá se'
pomysliti na racioneaní vyboudování naM země.

Pro účele· státní a. vlš,eobe'cně' hospodářské musíme stvořiti nové mapy, když lltlaré
mapy nemají velké ceny. Ministerstvo financimusí míti katastr jako p10dikladk spravedli-
vému ro'zvržení daní; ISlO1tdnilctv~se domáhá map knihovnicJh. 11':1:základě který,rh 'bYlmohlo
vydávati rozisudlky o nemovitolste'ch,. HyipoMkární úvěr, ta.k dUležitý v 'hospodMském ži-
Votě, mŮlŽe se te:pTVe rozvinouti pořízením kn :hovnich map. Veš.keré práce komasační,
parce.\alční, lllJ8liomční, geollog1~ké, magnetické, měření měst, stavbycl8lst a dlrah, kanálu,
regula,ce řek a el]ektrisace ·zemí mU'seji se oIJírati o trigonometrické hody.

Konečně dle příkladu jíných státU musíme spěti k založení jednotné ml3.JPYpro
celý stát, ktelrá by sta,čila pro vlše,chny tedhnřcké potlřeby. Na 'pořÍizení takové mapy jerž dlužno pomýlšleti. ra.cionelně pro vád ě,ti triangulaci w sOUlčasll1Jěi vyd:ati předpisy, nOf-
mující vykonávání Heiha,s i nejrrnenšÍiho měř ..'ní státního neb soukl1omého tak, ahy :slou-
žilo j'lko materiál pifO zrpmcování přf,ští mapy.

Obrana země vyžaduje velmi dobrých ma,p·. čehož není ani třeha oduvodňoV'ati,
kJdyž sám život staví tak silné podmínky, že vešk'eré zásady se stáva.jí b1edými a, mi'zi-
vými.

r.. Založení a provedení trian~ulace I. řádu. 1. Pře s n o 8 t sít i <ře t ě z o v Ý c h
a (P' I o š n Ý c h.

Od clhvíle. kdy získali jsme neodvislosU, ·zaujima.1a polsk!é gl8'odety mylšLeruk'a,jakým
způfJobom provésti triangul3Jců T. řá,du. Př;jat.o mírnění, že věc Ihy hyla ideálně roz,řešena"
kdy} y se dalo ce[é území státní obk1opit.i věncem trojúhelníku a vnitřek věnce poprotí-
nati řetězy IPO délc,e í šviíc,e a č.alsem vyplněny prázdné prostory sítěmi doplňovacími.

Myšlenka takového pmvádění ztákladníc'h trian,g'ul!ad je velmi sta.rá, po,vsta.Ia již
počátkem XIX. sto[etí. třeib!aže ji žádný stát neuskutečnil. Větší stlát,y ev:mpiské vidouce,
že ten,to ideál nedá se vcelku uflkutečniti, provádělly }ej po část.e,ch. zakládajic.e menší
věnce n cho též je,dnotlivé řetězy, třehas vždy s mY1šlenkou uz,avříti je v budoucnu ve
věnce. V XTX. věku s,evylznamenaJi v této metodě Němci; vyJ.a1i na j,ejí proV'ád!ění obrov-
ské ')"noQY a ml, komec se přesvědč'li. že neni dostalte,čně pře,s,nou. Již při iP,rotítání věnce
řetězy přes délku a šířku nalezli. že nutnost navá'zání dá,vá jim opra,vy v někt.erý:c,h

*) Přednáška proslovenáautorem dne01. květm. Hl29 v III. posluchárně, polytech-
niky va,",~.aVl',l[é,otištěná včalsopise "Wiadomosd služhy g'eO'glfa,f,i;oz:l1Jej",1-2 zeS'lyt 1929.
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SIIIlěrech d,aleko převyšující chyby ohservační; zhuštěním do III. řádu dOiŠlí k opravám
až přes 1 minutu. (Viz "Neue Folge", r. 1926.) Mimo tato doznání a mimo to, ,že některé
státy vykonaly: ploŠInou povrchovou triangula,ci, jieliíž výlsIed!ky jsou 'co dopřesnoist.i krom-
ob}1čejné, přece mnooo stá,tů 'zůsta10 při metod'ě řetěz,c,ů.

V Polsku hyl p,roj>ekt tdrungulLace I. řád,u taktéž hudov!án d1e metody ře,tězové.
Chtěl bY'clh, ahy moj,e 'p'řednáš:k,a mě~'a v1iv na rev,isi tohoto projelktu - možná, ~e se při-
spějek pevným změnám ve smyslu nejprraktičtěj,šíhJo a nej-ryohlejš]ho uskutečllliění zá-
kladů pro vyměřování státu.

Uv;-,žuj.eme obě me,tody, bemuce v úvahu věnec v 'podloihě čtyiřúhl€ilníka o déffice stran
okoLo 200 km a na t,omto příkladě uva,žujme přesnost výsffiediillŮ.Str'ana o délc,e 200 km
bude se sk~ádiati a,si z 13 trojúhelníků. Průměrná chyba uzá,věru trojúhelníků v našLch
pracovních podmínkách budiž přejata ± 1'2"; jich souče,t z 13 trojúhelníků :IliCtbudenikdy
nula, nýlhr1ž v nej1eiplším p,ř,íp.1de ± 3", o které bude skreslen každý roh čtyřúhelníku.

Připusťme, lŽiC nepočítáme s nákLady 'p'!'ad a ž·e ve čtyřech mzichčtyŤúhelníka
položíme záikladny 'S bodly Lapla,ceovýmd; tu je,štěz vYll'ovnlání sítě nedů'Staneme nálež:tý
tvar věnce, kiďYlž nemámlel podmínek sinusovýdh, m7Jděluj]c,ích pa,tfičně úchylky troj-
ÚihelniJwvé.

KdJ~Ž věnec 'zalhiustime doplňovacími sítěmi a ty,to 'piro ,s,e,he vyrovnáme',budlou ko-
nečné výs~edlky d,o,bré. bude-li se jleklnati o plnou povl1chovou S1íť,která dá, pot,řehné ,sinu-
sové podmínky. Ač ji na,vazujeme do pozorovaného věnce, obdržíme přes to opravy ně-
kte'rý,ch směrů dalieko ,p'řevY'šujÍiCi obse,rv'ační chyby. Tím způsobem se p.řenáší chylb'y
věncové s,~tě do 8iÍtě vyp~ňlovaiCÍ a i na, niž,ší řády, ta,kz'e konelčný výslede;kj p'rací, t. j. ur-
čení trig. bodů v terénu, je nepřesný.

Vě,tlši pře.sn{)s·t obdržímel z dfV1ojitého řetězce t<C\hdy, když ,centrální body dlávají si-
nové podmínky a když ze tří polyg'onů bude s<tředni diostatečně ul1ČelIJJý.Napro.u tomu
telprve trojnásolbný řleltětze,cmůže dáti jistotu přesného vyznačení bodu v terénu, když
na čtyři polygony budou dva pevné.

Zato jednodUJše I'L lelVně do<sá<hneme d!obrýc,h výsledků při UJžití ,plnÝ'ch 'Bítí pmTchŮ'"
vý(á Poněvad!ž rrení ji možno zaJožiti v Polsku nal1áJz ,pro ceaé území, }est nutno vyko-
nati ji po částech v období desetiletém, s počátkem na splOlečnélm bodlě geoidu i eJliipSoi-
du 'a rozikIádJati ji na prostořeco možná největší. Ona Ibude podklad€m~ do kterého se 7).1-

ohytí dlalší Isítě a měla. by býti ,protol co největší. Opoomi:l jí o jeden astronomiJcký bod
a jed!n11 Btil1ruIlUvYVlozenou z mělřené délky. Poznam€návám, že při síti povrcho'vé ne'třeba
za1dádlati hustě 'základny.

Po založlelni této sítě po!ůžime' další a takz,a 10 le,t ipokJryli b~chom celý s,tát sítí.
KaiŽdý úsek vymvnáme p1'O Bebe llpovinným navá:zánÍlll na. předcihá:zející; dal by nám
trigonolllletrkké body vyznačené s přesností ,dostačujJci pro lm,ždý prwkt~lCÍi~ýiúool, a po
ukonOOiJ1í triangu!La;ce J. řádu v celém státě by l'le všechny s.itě ,znoVIII vyrovnl3.[Y jako
ee,le,k pro V:ěd~cke účele. VY'rovniání, třebals nej.větší, nepředis,tavu,Ťe v dn8lŠní:cili dioooch
pří1ílšný,eJh tětžkostí.

II. Ve 1i k o ISt t T 'O j ú h e 1n í k ů. P,řístupuji ke stinným stránkám zakládání veli-
kJ"ch trojúheJníků.

V XIX. s,to1p,ti S1e,prováJdělai triangulare J. řádu systémem řetě:zovým, majícím na.
zřeteli l1če1<elvědieCoké a nikoI:v ho'slpl()d!Mské. V s'Y'stérnu řetězovém zvyšují veJké trojúhel-
n.iky p,ře-snost"poněvad'ž se zllllenšuj.e počet chyb Vlzniklých v uzávěreoh trodÚJhelník~
V dneiílIJJic.h časeclbi višaJť, kdy se triang'u~,aJce provádí pro účele hoslpod3,I18Jké, se proj.ekto-
vání V'elkýlch troj.úhe[níků nedoporučuje. poněvad,ž: 1. Způsobuje velké výdaje na ob-
hlídku úzellIÚ s pOUJŽitím l181k1ognoBka'Čníchžebříků; 2. pro dialeké cíle musejí se stavěti
vysoké ohseorv:alční vě'že; 3. dlouhé Vlisury S'~ provádějí s oiMížemi i pří ,použití největších
přístrojů a heliotropů; 4. z,h;wšťovtáiIli velikJÍ'ch t,rojúhe~níků j.e těžké a nákladné.

Z těchto 'P'ŤÍlČind~t1Jžno tedy volit,i malé trojúhelníky, čímž se zjednoduší obhlídka,
stavba i 'ohserrva,ce a y důsled!ku toho z'akládání niž'škh řMů.

III. O b s e r v 'J, Coe I. řád u. Před použitím prostých ,způso1bů vyrovnání sítí a
především rpočítadchstrojů, dělalo ře,šení normálních roVlnÍ0 nemalou potliž. Proto se pi'e-
mJ"šlelo, jak 'zmelnši;ti IfOIzličné podmínky v síti, aby počet rovnic normálníc'h byl co nej-
menšÍ,

V intencich této smě,rnice ,pod'al generál Schrevber v roce 1878 no,vý způsob ohser-
va,e,e, dle které bylo mOlžno změřiti úhly tak. že ze ,staničního vyrovnání ohdflží se úhly
přibližně stejné váhy (např. 12), čímž s,el zjed.nodllJš.iIo vyrovnání sítě. Me.t,odOt měřeni
úhJů ve v,šech komhinacích je teoreticky ídeální a lep1ší než metoda směrrOV1á. Roz,šířHa
se ry,clh1e po ccM Evropě a dod.nel8 jest užívána, ve věMině stá,tů a také v Polsku. Jsem
ale p,řesvěd1č,cn, kdyby jméno ,Schire:lhcrovo bylo méně sil.avné, hyla by jeho metoda ob-
serva,ční .Hž dávno nahražena jinou.

Studujítc'e d.ějiny němelckých měření vidíme, že ji,ž za čatSů Sc,hreiherovýoh musely
se pra1covní podmínky této metodě přiozpůsobovati. Za1čaly se stavěti neslýchwll!ě silné
věže ohs,eífVa,ční, poně",adž se mělo za to. že výsledky kalzí to,oení stanoviiSkia a, nikoliv
metoda.. Čas obserV'.1CÍ byl ,omezován na 2-3 hodiny denně a to j-enom v ideálně pěk-
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ný(')!J dne'Clh. V Ipři:způsoloování pr:acovních podmínek této met,ody šlo soe tak daleko, že
tnanguil'llICe 1. ř. POlstupovalaželvím krokem a stál:a w,lké peníze ..

Teh!d[v mohl se takový postnp' připus.titi, vždyť se jedinialo 'O triaJllguJ~,ci pm,váděnou
pro vědJed~é účeRY" ale dmes musí ,sloužiti předevšim účelům hosopodá,řským a teprve po-
tom voo,e0kým. V dnešní diOlbětayJorismu pl'áce není jen m pl'á:ce dobirou, která je nej-
dŮJk,}a;dnějivykonána, leč m, která je dohře vykonána při nejmenší ztrátě enelrgie, času
a peněz.

Dle metody 8chreibel1OVY záviJsí váha smě,ru jedlině od počtu nasta.v:ení, ,Iako kdyJby
Višechny směry 'b\}'1ly,s,i rovné; zaltím je to napl'osto otplJJČne', poněVid vlivem relfrakce
zřídlkia přicháZii nla st:anlÍJclidva směry sohě, rovné. Vliv refrakoe sotranové na vYlJI1ěiř,ování
je veH'ceZiIllllčný 'a působ~, Ž., kalŽĎý směr mě'! by !býti u,Via,žov'ánsamostatně a podle Who
jemu drána p!řÍJsrruršnJáViáJh~.Poněvadž není nám možno to učiniti, musíme' a,lespoň roz-
dělit.i na dané stanici smě'l'Y na snllJdné a těžké k obsmv;tcli a 'zamě'iíiti j,eldlel tohoto mz-
děrrení. SchreiJberova metoda nedovoluje rozdělení na sil1Jadnéa OIbtÍJžnésměry a tak! třebas
i nejhorší musí býti obsmvcováiny v kombinacích se V1šemi.Jeden špatný smě'r ,pokiWzícelé
měření a při tom působí těžkosti nepi'ekonateLné, ohz,v~ášt,ě při vě,tším ,počtu smělrů.

V'e sv;é třHerté ohs8ll'vační prak,si metodou S.clhreibemvou us'tavičně jisem mě,l pří-
pady, že 1-2 směry iby,Iy tiížik'é na observováni a tím jsem zka,zil t,ři črtvrtiIlly celého mě-
ření, zatím co jsem mOhl joo čtvrtinu použíti.

P:rorto navrhuji 11'110observaC!i 1. iíádu v Pols,ku buď metodiu sektrorů, vymaJwlenou
známým geode,tem a konstrukt,érem Ing. H.WHd'em, neho ohyčejIJJou metodu úhlovou
v mém ,pojetí *).

:Metoda sektorů 'zále'ží v tom, že ohvod horizontu dělíme na někoJtk úhlů, č]i sek-
torů, utvO'řený'CllJ 'z nej~e!p,ší'oh směrů; druhé směiry dOlplňujeme do přeidešlý'ch. Je,s,t to
metoda bez porovnání lepši ne,ž Schre,iherova, ohledně přer,lllo6ti ta rye:hJ'osti práce vy-
žadujre ale odi ,pO'zorovi,a,te1levelkou orientaci a vžití se do pI1á,c,eo.Proto rpm nlllŠe pracov-
níky, .kteří nemají del.ší prakise v ohservaci 1. řádu, zdiá se m~ lepší moje metoda, která
dáV1á úhily posotaničním vyro'vnání se ,stejnými vahami plU,~děpodohněji než u Hchre~bera.
ZáJl'eží v tom, ž'e na dané s,taníci pOIZ,QIrujise úhly, tVlmíeí ohvod hOl'Í'wntu, ve' stejném
počtu opakování. Na pi'.: Ohtěje mítii váhu vyrorvnaný0h úhrrů 12, pozoruji na S'tanki
o 2 směre1ch 2 úhly šestlkI1áte, o 3 směredl 3 úhJy osmkráte, (\ 4 'Směre{lh 4 úhly devět-
kráte atd.

PředlThost její narpmtí metodě Schreihel1ově8plOlčívá v tom. že 'Šipa,tný směr je, spojen
Ble směrem levým a pm,vým, .ale ne se v,šemi; [jiáihodný omyl neka,zí všeCJhny úhly, ný1brž
nej,vý,še 2. Není proto ,třeba opakovati celé měi'ení.

Dále při met{)uě SchreiJbel'Ově přiJhi\'áním 'smě1rU na stanovisku sezme!lllŠuje' po,čet
0lp1akoVlálníkaiždéhK:l úhlu, z,atím co při metodě úhi1o~é jest to ptÍffiI()Iopačné: poče,t opako-
~ání vzrUstá,Wž jest velmi d'ůJ.elžit,é.Na př.: Při 2 směrech na hodě pozoruje ,se metodou
Scihreiberovou jledtelllúhel 12krát .a pH 6 směre,ch měří se z 15 úhlů krwž1dÝ'jen 4tk:rát. SIEl-
stavu,itice konečně 'zme~ené ú'hly. o:bdl1žíme veliké neshody 'a není .iarsného pojmu o tom,
který vla'stněz úhlů hyJ I'lpatně, měřeln. když čtyři opakování neid,a,j.í diostate'čnou pi'es-
noElt měřeni.

:Metoidou úhlovou se měří na st,anici o 6směl'e,oh 6 ú'hl.ů des'etkTá,t,e.
Mimo to metoda SCJhreiberova nevylučuje c,hylb limbu a jenomzmenšuj.e, jej,ich vliv.

Ohyby v měření k1až.dého úhlu možno skorem úplně vyloučití, přesuneme-li po k,llIždém
ol~kování Iimihus Iplřelsně o velikost mělřeného úhlu na př.: mámel-lí měiřití úhel 50 °
osmkrát,e, tedy první opa/lmvání mělříme při n[lst,aveni ]im[bu 0°, drUlhié5(}O,třetí 100° atd.

OznalčÚffie-lí chyhy v děIení limbu při 0°, 50°, 100 ° atd .... "0' b50 b,oo a.td., tu
chyhy v měřen,ý0h úhlech utvoří násIedujíeisoučty

- bo + b50 - b50 + b,oo - b,oo + bl50 •••• + "60 = - bo + "60'

Z toho vlidíme. že máme v měřeném úhlu jen 2 chYlby v děl.e1ní limhu. Konečně
tato metoda dá po,zo.rovateli kontrolu p,řer:\llŮ'stipráce, nehoť po ,sestavení hodzOlntálniclh

*) Aurtol'em nlJ,v!1Ž'enametodia měření směrů se s,tane me-
todou s>eiktomvou tenkráte, když na, dané srtanici přijmeme
všechny 6měryza hlavní.

2. Pří čtyřech smiJrech se měří čtyři úhly (1), (2), (3),
(4), počtem 9kráte, kdyrž má býti Vláha úhlu roVl1J:!12. Bez-
pfOlst,ředne z měř,ení má úhel (1) váhu Pi === 9 a dlOdatei'Sně
z vyrovnání staničnÍ!ho má váihu Pi = 3, neb toI1k ohruáJší

B váha úhlu doplněného do 360 °

1 1 1 1 3
--,=- + - + -- =- odtuď p', =3.
P 1 pz Pa P4 9

Konečně váh.a vyrovnaného úhlu (1) Pi = P1 + P'i = 12.
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Ú!hlů se dohře uzavírá a může ,býti pozmovat,e[ klidným, že i trojúhelníky se budou dobře
uza.vímti.

Takto nas.tí.rťiv hlll"viIlí rysy metody úhlové, odporučuji vřele zavésti ji při obser-
m'CÍ I. řádu. Na záki1ad'ě tříleté vmkse ohserváltorské jsem l1[ubO'ce přesvědlčen, že touto
metodiou Oibdrž,ÍIDerychle a ;Levně vÝ'sledikYina stanoviskách nepříliš obtížných i bez
heliotropů. Stačí, když bude věž solidně stavěna a ta:kJvysokJá"aJb~ byla ne1méně 4 meŮI'Y
nad nejvyšší překážkou v terénu, a tím také vliv retfrak,ce str.11lJovénelbwdie silnějii po-
ciťován při observiad.

Používání heliotropů je nutno omeziti na miIlJimrum, poněviad~ heHotro,py vůbec
nezv~ují p,řes'lIJosti OIbserv'aJce,av,šak 'zvyšují ná,kIad piíibližn'ě o 400%.

Strojle nutno p'ře:zkowšeti před 'použitún v poli; jmenovitěchyb~ Vi ,dělení limbu a. tak
zV8.né runy. ahY'b~ v d'ě[ení kruihu lSe vyšetří nejMpe metodlou Heuvellinclk'ovou s koli-
mátorem konstruavlaným Wiilidem.

Runovouchybru je v'ovinen ob8erv'átO'r na kaJždém stanovísiku vyšetřiti, a:by se pře-
svědčlil, 'zdiaH nev'řekro'Č'ila pevnou ma·ximálni hmnici a není-li větší, nemá smyslu uva-
žovati ji ve výpočte,ch, poněvadlž ruoová clhyba jes1t obY'oejně d,aleiko' menlŠí chy,b ob-
servaJonkh.

D. Trianj1;ulace nižších řádů. Ves1m,ěroda,tných kruzích rozpráví se živě Qi prove-
dení h"i,angulace I. ř., aniž 'by se p'řiihlíželo k jejímu zlhflllšťo,v:áni,aspoň pro dolhu nejbliž,ších
10 let. J,enině WoiiskowYJilllstytut geo-grafkzny projektuje 'zihwš,tění Ul1čitýich úseků pro
svojí potřeibu.

Nyní jsou poměry měření státu takové, že triangulace 1. ř. se bude prováděti prv-
ních 10 let po jejím ukončení bude II. řád potřebo'vati dia[škh 10 let a d'alši :z,hušťováni
asi nějaikýdh 30 let. V tomto půIstod,eti ŮI'iJaugulacebyly hy o,bhlidkyJ, staV1by věží, měření
vrůzn(ých vaJri'adch opakovány nejméně třikráte na bodech I. ř. aJ dva,kráte na bodec.h
II. řádu. Máme-li Vrováděti měření zemí z hleíc1iskla, Ihospodá,řf'lkýlcth poti\eh, tedy musí
triangula,ce mších řadů. součals;ně postupovati s triangulací 1. řádu a jenom v nejkraj-
nějším případě v ta.kovém od\3tuvu časovém, aby a,svoň signády moh[y Ihýti nálecžitě vy-
užity.

P'ro souč~snépmváid!ění všech t,ř,i řádů triang-ulac1e mluvi tyJto ohdedy: 1. Již v pro-
jektování sítě I. ř. v kance[á,ři nutno vzíti 'Zřetel nI], její :z,hUIŠťováni,a~ 'Se daly pak
body niŽIŠtchJiíádů. mválzati účelně, na body I. ř.; 2. při obhlídce I. ř. v terénu pro-
vede se zál'o'\"eň i ohhlídJka I1.w III. řádu, čímž u'Spoří se mnoho času a výloh; 3. věže
observa,ční, ktel1é jsou nejnákladněj.ší Isoučástí měření, budou ná[elžlitě vy:ucžity!.Víme totiž,
že signály stačí asi 10 let; neužijeme-li jich v tom ohdohí,. musíme pro prooe nižších: sítí
na mistě zničených' stlavětů IlJové.

Mo/žno 'smě,le tvrditi, ,že !I}rovádění triangulací oddtělen,ě dde .j,ednotEivY·Dhřádů. zna-
mená ztráty pro neú'Plné využití praco'Vníků 'a času: při I.iíadě okolo 10%, při nÍižšich
Mdeclh, vykonaných samo8ltatně, ztrálciÍ 'se olk'odo 50%.

F.Čas a náklad' na vyměřování území. Shrnuv, co jsem dosud řekl, naJV:rhuji:
1. Mí'Slt,oře'tě!z,ců ,prrov,áděti t'ria:ngulad ,plo'šnou, dá,va.jící přesněji si,tua,ci trlig. bodůa o'd[Jovída,jicí nejlépe .hospodáiřským účelům;
2. místo veIikýlch trojúhelníků: voliti malé, poněV1adlž se Nm p!l"álcezjednoďUlŠí a

je 'levnějlŠi:
3.ohse,rvoV1atí na 1. řádě me-t,odou sektorovou aneib úhlovou, při tom měřiti přímo

na signály a nikoliv na heliotropy;
. 4. neklásti hustě základny, protože při triangulad plošné je to zbytečné a dost
náJkladJné, ne,bať měření j,edné základny se za[o'ženim pře1cihodné sítě vyž.aJduje okiolo
50.000 zL;

5. soublsně prmváděti tri:angulace od: 1. řádu do III. Mdu.
UV~lŽujme nyllllÍ organisaci a vykonálni polnkh p[,a;c.í.
V mém proj,e,ktě ,př.edpoklái(lám bodů 1. řádu 1000, II. ,ř. 3000, III. iíádu okolo jed-

noho milionu.
PředpokládJaje, že tri1angu[aoei L-III. řádu se s()lU'calsněprovede, může 1. řád kUldně

provésti 20 triangulátoTŮz1a 10 let, II. líád 20 triangulátorů. za 12 let a III. řád Ik:a,nceláře
státní a Isoukromé za 15 I1Qlků.Triangula,ce IV. řádu nedá se tak lehce odhadnouti a
podle mého názoru neb~ldeme míti peníze na jej i současné Iprovádění s vyš'šimi řáidJy.
Pmcovníky vYlkOnaV1ší1. řád I'OIulělíme na, dvě skup~n~. Jedna skup,ina, sk,ikid'aj~c,íse
z 10samo/s>tJMných vedoucích s nutným persollJálem, pl10vcede sOUičasně ohhHdky a stavby.
K:aJžldývedouc,i má 3 milstry, kteři mu ,staví signály, sám provede. o'blhHdlk:ya Iposta.ráJ se
o ~tavelblIJ.íma,te,I1iá1. Počítejme. ž,e mistr potřehuje na sta-vbu věže 4 neděte" tedy 'za šest
měsícu IIlIáme 150 s,ignálů. (Snad' 180 pozn. lJ}.řeklruda,tek) Závis[e od počtu postavenýCJh
věží určí se k observování dalších 10 triangulMoTŮ jako olblserv:áJto:rů. Budlou-li visury
krátké, bwde i mOlŽná oh-se,rva,cE'bez helioŮI'opů. a při tom proV'edle-lise ,piNlk>ticilmuolb-
stfJlrvaJČnímetodou, pak jeden vedoucí může v jedné pmcovni sC'ZtOněIprovésti na; 15 bode,ch
ohsE',rvaci I. a II. řádu a t,edy 10 vedloudch na 150 'bodech.
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Z,Lepšo·v,áuím organisace a z,cLokonalováním personáilu. buJde !poč·et pl'aci v sezoně
stoupa,ti, ohz,vLMtě, kidlYJžna 'platech vedouciclh se nehude šetřiti. VydiatI10ISt praci Je
závislou od vedouc~ho, p,roto je nutno jej co netilélpe honorovati, poiněvadž je to výdaj,
který sIe při tomto druhu pmcí g,tokráte vyplatí.

Náklad nla oiblMidJkiu,struhilisaCli a výstavlbu jednohiO trigon. bodu jest průměrně
5000 Z~()tÝ'cJla tudÉž 1000 hodů SIi vyžádá 5,000.000 zlo,tý;ch. Vydržováni 1 oleLdílu ohser-
V'aJčniho vyJžaduje asi 10.000 Zll., čili observace I. a II. ř. na bodeCJh I. řáJďu bude st'áti
okolo 1 milionu zlotý,(lh.

Máme prostý a dos.t přesný pmpooClt, že jedna sezona bude státi 600.000 zl. a dá
pirůměrně 100 bodů I. řáJdu. Pl1álci na II. řádě nutno t,aktélž 'zme,chanlisoV!ati, to zI14mená,
rO'Zldiěliti pmw'V'níky na dvě skupiny. Jedua v ,počtu 10 vedloudch provádii o:b~Hdky a
sta,vby, druhá" také počtem 10, ohservuje. Počítá-[i S'B ·op'ět. že vedouci má 3 mistry a
na postav·eni jedné věiže, potřebuje mis,tr dva týdny, za se'zonu vystav,i 10 vedoucích
300 VČlží, které 10 powwva,telů muže zo:bsel'VOVia,ti.Celkový nálklad na, hodu II. řádu
nutno přidmouti ve výlši 3000 zl., čilí celá tria:ngUlace II. řád.u v t,rvlámi 12 le,t bud'e státi
9,000.000 zl., za jednu sc'zonu 800.000 zl. při výkonu 25D blodů. Jeg,t pO'znamenati, že
náklad na tria.ngul\1CÍ je pře,sně 'závis1ý od podminek tel'énílcih, p'0něv,adž v telI"énu niži-
ném a zalesněném jsou ,podim.ínky 'ZHalčně těžlší než v terénu pahorkovitém a zbaveném
le'sů.

Týká se to p,ředlevlŠďmIII. řádu, poněvadž hod se stanoviskem n,a zemi nemů~e
stá,ti více jak 200 zl.. napmti tomu vzalelsněném te'1'énu mŮlže s,tá,tii i 1500 zl. Průměmě
je výdaj na 1 bOleL750 zL čili celá triangula,ce III. ř'áJdu přijde na 20,000.000 zI.3J cihceme-iLi
ji V'y'komti v 15 1,elte.cJl,lLl1č'Íime,,pITOni ročně 1,200.000 zl.

K proveden.í Precisní n.ivel'a,ce bylo by tiře'l)a,užíti nejmén,ě ifl,ě,toddílů, k obiserv3Jci
a'&tronom~clk'é dva oddl~ly. Roční výdaj na tyto· prá,ce bude a,si 100.000 zl.

Můj návnh měřeni suá-tu vyžaK1!uje ročn~hK) rozpočtu 3,000.000 IZl.; je to obro·vskA
'suma, ale je jí možno dOlsfui, jestli v období 10letém p,řemší s,e ji'ně vyměřova.cí práce,
jích~ plfOovád!ěníllIemá ,pa1Jři,čné <lenly, poku1d nehude hotovl<1tria,ngulaic,e: l.-III.ř1ádu. Pře-
rušeni těchJtop~ac,i· mělo hy i tu ·dobrou stránku, lŽi:)by se z,ísk~,1i piťa,covn~cli,ve stát-
n~ch kalllcelářícih pro tyto triangulační práce. Chceme-U vykonati tak,ov'on prá(li, jako je
mě,ření státu v tak krátkém čase", je nutno využiti Vlš,e,chprlllcovnÍiků v tom ohoru rpM-
cujídch V' lkalllceilJáiříchstátn.ílch 81 SlJJmosprávný,(lh, jlelsltnubnopoužíti vlšlelc~přist:rójů, ktmé
se v růlzných ústaveich na.chI1zejí. K Spoluprád '[J·ři vyměřo,váni jest dlThŽno pozvati od-
dělení geod.etkké ohou polyteiC'hnik; z.Íska:lí byjCihom tJffito mlIlloho vyniik~jicí0lr oidJborníků,
muoho rpŤesnýcn ná1strojů a v ,p0l!lluchačích: počtáiíský pBlrsonál Č-álste,čně odborný.

Se svolením autora volně preložila Jadwiga Kolomazníková.

Nomogram pro výpočet délky přepon.
Ing. Vladimír Rosenkranc.

Snahou inženýra provádějícího měření jest přesvědčiti se snadnými a rychlými
prostředky o výsledcích svého měření.

Při měření detailu metodou polygono-trigonometrickou jest dosavadní zpusob
kontroly pouze počtářský, t. j. dle rovnice

1) z= -y (X2 -Xl? + (Y2 - Yt)2, kde Xl, Yl a X2, Y2 jsou souřadnice bodu Po P2•
Tento zpusob jest nejen dosti pracný, ale i zdlouhavý i při použití kvadra-

tických tabulek.
Tyto výpočty nahrazuje úplně v přípustných mezích navržený nomogram.

Nomogram jest sestrojen jako spojnicový, neb výhody těchto oproti prusečíkovým
jsou všeobecně známy, a netřeba se tudíž o nich šířiti.

S e str oj e n í no m og r a m u.

Pro stupnici ~ škály levostranné a stupnici a škály pra vostranné volen modul
1m= 1mm; stupnice jsou vyneseny v rozsahu od 0'0 m do 17'3 m. Výsledná stupnice

jest pak škála a prostřední ve stejné vzdálenosti od škály ~ a a o modulu 1m= 0'0 mm

v rozsahu od 0'0 m do 24'5 m. Pro stupnici b škály levostranné a stupnici ~ škály
pravostranné volen modul 1m =0'5mm; stupnice jsou vyneseny v rozsahu od 17'3 m
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do 30'Om, Výsle:Iná stupnice jest pak škála b prostřední ve stejné vzdálenosti od
b - 2škály b a c o modulu 1m=O' 5 mm v rozsahu od 24'5 m do 42'4 m,

Pro stupnicí ~ škály levostranné volen modul 1m-l mm,
b

pro " c " pravostranné" " 1 m= 0'5 mm, vychází výsledná

stupnice škála c mezi škálami ~, ~, od nich vzdálená v poměru 2: 1 a o modulu
lm=0·333 .. ,mm v rozsahu od 17'3m do 34·6m.

Škály označené stejným písmenem náležejí k sobě a možno na nich řešiti rov-
nici 1. Na krajních škálách vyhledáme kotované body pro (xa - Xl), ('!J~- '!Jt) a na
vnitřní obdržíme již z,

Použití nomogramu vysvětlí se nejlépe příklady.
Příklad 1: PI(Xt'!Jt) Pa(xa'!J) xt=O: '!Jt= O, } Xa-XI= 5:2m

xa=52m, '!J2=10Sm YJ-Yt=10Sm
Na škále a levostranné 5'2 m spojeno s 10'8 m škály a pravostranné dá výsledek

na střední škále a 12-0m_ Výpočtem vychází dle uvedené rovnice 1. U-979m,
2) Pa (xaYa) Ps(xeYa) Xa= 5-2m, Ya=1O'Sm, xa-xa=18'5m,

xa=23'7m, Ya=34-8m, YS-Y2=24·Om.
Na škále b levostranné 1l;'5m spojeno s 24'Om škály b pravostranné dá vý-

sledék na střední ~kále b 30'3 m. Výpočtem vychází 30'302 m.
3) Pa (xaYa) P4(X4Y4) xa=23'7m, Ya=34-8m, x4-xa=8'lm,

x4= 15·6 m, Y4.':-'-59'2 m, Y4- Ya = 24'4 m.
Na škále c levostranné 8'1 m spojeno s 24'4m škály c pravostranné dá výsledek

na střední škále c 25'7 m. výpočtem vychází 25'659 m,
Z těchto příkladťl jest zřejmo, že daný nomogram vyhovuje plně svému

účelu a je tedy pro technickou praksi úplně postačující (viz přílohu).

Literární zprávy.
Recense.

F. Kad€řávek-J. Klíma-J. Kounovský: Deskriptivlti geometrie, dil I.
Knihovna spisu matem. a fysik., svazek 16" stron 420, se 491 obrllJzcem a 1 tabulkou.
Xálcl~dem Jednoty čoskosI. matematikfI a fY5iků. 192,9. Cena váz. K,č 98'-, brož. Kč 92'--.

Pírvní díl teto deskriptivní geometrie, jež je v prvé řadě unčena posluc>hllJčůmnašk,h
technik, obs,ahuj.e v prvních dvou kapitol:ích z,ákl:ady projektívní geometrie a g80illl,etríe
kÍiI1em;),tické. V daJších kapitolách provedeny demeiJlJtáďllí úlohy v různých drwzích promí-
tání. jež priakJticky se mohou vysky,tovaltí. Z apHbcí probráno tu v kapitole V_ toore-
tick>éJřešení střech a v kapitJClliáJchX.a XI. lineámí per:;pektiva a její zvratný úkon, kon-
strukúvní fotogrametrie a v XII. ~apitole reliefní perspektilva.

ZnaWOSltzákladů projektivní geometrie vzhledem k různým aplikacím je dneEl pro
technika nutnou a proto v kmz·e probrána na 'P'rvním místě, ježto usnadňuje v dalším ce-
lou mdu kOlllotrukci v promítání, ať již rovnoběžném neb s,tředovém. Přiblíženo tu hlavně
ke konstrukcím kuželo&eček z různ~'ch prvků. Uvažováno o svazku a řadě kuželoSeček,
pokud vz,tahy ty později, hlavn,ě, v konEltruktivní fotogrametl'ii Sel potřehují. Z příbuzností
útva,rů d-ruhétho a třetího řádu Vlz;ata jen kolineace a její zvláštní případy, vzhledem k po-
zdějšímu UŽÍIU.

V kinematické geometrii rovinné přihlíženo jedině k pohybu neproIIllěnné soustavy
rovínné, kterýžto případ se v praxi nejčas,tě.ii vyskytuje.

Při projekcich pOIS,tupováillood kolmého promítá-ní k ši:kmému a na koooc k Eltředo-
vému. Nejprve probráno kOlmé promítání na jednu prumětnu, a,ť již kotova-né nebo Eldis-
t-anční roV'ÍIlIOu.Pro úplnost vzato též kolmé pl'Omitání na dvěprůmětny k sobě kolmé,
,ač z,nalost tohoto se od posluchačů přicházejících n;), techniku jíž 1VYiŽaduje.PostuP. v tomto
promít:tní Uší ElCod toho, je'ž se traduje na mšich S1tředních školách, tím, že zde k.OTL-
strukce provedeny bez, určitS'ch průměten a základnice, jak se v praxí nejčastěji vy-
f-'kytuje.

Násiledujíd kapítola V. věnována je řešení střech. aC již roviny střech mají &klon
vesměs ISltejn~-neb nikoHv, ať přes římsy je dovolen neho zak;ízán okap. Jednoduse vy-
loženy téIž střechy zborcené a rotační.
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. V kolmé a šikmé axooometrii věnována hlarvnípozomoot technick~-m upotrebec
ním. Ježto šikma axooometrie prakticky bývá jedině určena měřítky na obrazech os, byl
proveden důkaz a' kOIlJstrukce- věty PohHwvy. Úlohy v obou axonometriích řešeny jednak
převedením na kolmé promítáni, jednak pr'ímo, kterýř.to pmJeuní pr'ípad se vyskJ tnje
pH sikizování. ,

Při středovl;mproinlt~íní jaiko základní prvek vzata přímlca a též uvažováno o dvoj-
střed()IVem promítání vzhledem k užití v stereolskopH a fotogrametrii. Odvo ze.Dv zde zá-
kladní vě,ty etereografické projekce ku10vlÍ plochy. V lilllóámí perspektivě ukázány kon·
strukce jak průaečné:, tak volné perspektivy. Též zde uéiněna zmínka o stereOlskopkké
projekci, specieln~ o anaglytec·b a jeden tét připojen i s brýlemi.
, ,V XL kapitole, jež bude zeměměř. inžooýry nejvkc zajímati, je zpracorvána kon-

st,ruk tivní fotogra,metrie. N eddříve ukázána s<)uvLslost me,zi dvČ!ma a třemi Rnímky té)rož
před'll.1ětu a určení prvků vnitřní orientuee pro svislý a případně šikmý snímek. Rekon-
struován objekt z jednoho bwf kolmého nebo šikmého sllímku, ze dvou -smímků při
známé jich vnitřni, případně vnější orientaci (protínání vpřed), 'ze 'stel'eo'sk()lI)ického
snímku, jakož i ze snímku souměrného předmětu. D:íIe jelst tu řešen případ Irekom,trukoc
stanoviska při protináni zpět.

_ Poslední kapitola věnována pl1ostorovému obnvzu, t. j. reliefu. ,Ses,trojen reHef ol!-
jelctu, dán-li tento buď kolmými průměty nehe perspektivou. _

Kniha je pěkně vypravena, obm,zy jsou všude zřet,elné a přesně konstruov3Jné, vý-
klad je jasný ra llIčkoIiv je psána hlavně pro posluchače techníky, nalezne v ní zeměmě-
hoký inženýr mnoho zajímavé látky, jež múže mu značně usnadniti řešení různých pro-
blémů' jeh() praxe. , Fiala.

Připomínky MlISarylkovy akademie práce k návrhu nového stavebního řádu mínister-
s,tva Vlefejnýlc:h p,ra'eiÍ. Plraloo 1930.
. Presidium M:tlsarykovy 'akademie práJee a předoodniJctvo Úistavu IP110 staJV1blUměst
M. A. P. vyd~ID tiskem připomínky k náNrhu nového IstaV'elbního llM.u, které jso,u vý,sled-
ni-CÍ jedlnání 'zástupců 37 pozvan:f'e.h korporaoí.

Při'P0mÍnky sodůvoidlněnim navrhovaných změn '.llahraily 60 stran ve,llkéiho foll"lllátu
a jicH iSICstavelllí vyžádWosli 16 pr:lIcovnjoh sohůzí zástupcu korpome,í a řadu pOirad Aka-
ďemieSlMIlé. Už vrn,ě}ší TOzsruh pubHkace svědčí o V1á,žnost.i,práioe, kterou Akademie v této
důJe'žité otázce Vyikona1a. Tím vlee nutno pak hodnotiti objektivnoEt vedlElní a ,sna:hu po
odbOitnlém posoUlzeuí' osnovy s hledis[{'a žIvotní prarose.

OzáEadních nedost1at·cídJ' osnovy, pOlkud Ise týč'e hlavy 1. ':1 II., rmfemváno 'bylo po-
dlroíbně V čís. 2. a 3. Z. V. V€ 'zmíněnýdl člá,ooie,h dovooellla neuidržitl€l1nost ná-vrhu .J}okud
se tý,če n1áIZOruna lpofiiZO.váJ1i'P0drobnýelh pJánů upravovadch obcemi, pl'Ok,álz:ána slpiojitost
deta.illní re,gul'a0e s úplI1a.v:o'Upozemllmvé d'rlžby avyJzvieldlnuta vhod'lvost komasac.e k účelům
stavebním po VZOTU,piraikiElEllJlli)fllJvsklé, která jest v podstatě totolžná !Sle í'Jáik'ornlI1ýmipřoo-
P'isy modiern.f0h -sta,velbmi'ch řádů u -stá,tu sousedních. hLa,vně Něme{'.k'a a RalkDuI8ka,. (Um-
legung). Tamtéž podfOlblen deta.iIníffilw I'ozboru dmhý Wa,v,nÍ ,pdHř oislnovy, totiž § 48 o- ,po-
stupováiIlJÍ pmoom!kfi jk úče1lům:vleiiiejným a lS ním souvisejúcí § 65 OIE·ll'()IVYa rproká,zI1na, j€jiCJh
neudlrždtelnost a těžkopoonost Ipropil'aksi.

Uze jen víta,ti, ,ze po 7 rmmd~,ch - jen těmto otárzrkátm Yěn:ovanlÝ:Crh- u~,nllla M.
A. P. ipJně oiJmávnl€Jn'OstnámiMk zásturpců prakr:,!€!_Isdru:žený:CilJiv I,llIženÝ'Tské IkOillwře, Meří
tlumorčili pOlžaid~vlky formulované Odbo'okouspolku čs. zeměměřiíčů' v B~'ně,.

Dle pfi,pomí.nek M. A. P. d'o'PlQifučena přípustno8't paJrcela1ce a IPIOukálzánol na nut-
nost dO'Plnění osnovy p'ředrp,isy o příEJusném řfzení. Přijetím této zásady i změnlami v § 48
učiněn vš'mk do jid.mvé kostry pův'Qldrní o-snovy 'Průlom t<tk diaJ'elk'OsáJhlv ŽI8J bude a,si ne-
zhyťno tuto ,čáSlt osnovy zcela pferplra,cova,ti. PříEIlllě lo,gicklá. stm'lba pů",O'dní o,movy ne-
pfipoustí tudúž TJ1!'ooilkiavější 'z.ásrahy fOll"lllloUd10plňkůk jednotlivým DaT:lIg"rafům.

O tom svědčí nově formulovaný návrh § 48 a bezradnolsts, § 65.
UsfJanoven~ § 48 osnovy uznána, "spontánně za nevvlhiovuiíCiÍ. neuskuteiČniteJlIl1á a,ne-

sJ.m'w,edlivá". z.'\ zákklld llJoov:éstyilisa!ce 'J}lříjata zás,ada o h€lzprlatnflJll p.ostumu ploc,h k úče-
lům veřejným. ale jen do miax. výše 50% olochy 'P lJvodlnúho rpolzem~m. Ale ,pe'ViIlé % -
,·fE';lluJa,Ční crSl1o" - nebudiž ,ilE'ld:notné, nýbrž j)lroměnné mo růlZ'lá města l}1e,s,pI.ulprra,vo-
vané částí měst dle ,lpOmělru 1)10('lh oro účely veřejné pot.řebný:ch k ,('''rl!lmvé plolšnré vvmě.1'e
olbce, I'es·p. Ulptra.voVlarnéjiei,ičá:sti. VÍreI€!plo-chy. nelŽU stanoví re1:rulalč11llíč"il"ll0.neihylli hy
majitelé po-",'nni rm'8toup,jtiz,d~mnla leč 'P,roLi od'šk,otd'něrní fJ)E'něžiMmll v hodnotě st'lVe'b-
nich mďist plŤiIehrlý!OO(l). Nemá-Ii vla,st.ník pOlzemky rpotřebné d/le relQ1l1alc,nlího,čísla in natura,
z81)Jl:a1tH by olhd nláibr:rd'u lfŮ'vnělžv 'horlnotě sta,vebiních mÍIs1; přilelhlýiclIJi(!).

Nově n'avrhuje se Zlřízen1í.reg'UilaJČního fondu, který iby slpt1'avoval po'zemky oiheipo-
stoUlpellJlé a z:.upla,ce'llIárIeluta lIJ moll[ by býti použ:t výihradině k op1at,řeni a úpravě veřej-
ných I)Jlfo'Stran-stvi.

Z hořeního vyplýVá, že zá.sady t,yt:o ,zn.'tmena,jí 'znaJčný pokrok a zjednodušení
pflYodnímu ná,whu ~snovy,. Pro míru povinnosti I&tanoví se jedi1ué krríteriulJlll, t. j.
reguLační číslo, kdežto dle mmi. osnovy jest fO'zhoiď'Ující čistá VÝ'lUiěra slt'avenlistě
přípustné plošné z:astavite'lmos,ti nJálsoib~né poctempodla;ží.

oproti
p1elvlllé
a. %
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StyJ}isace ;{JoOlZměňQvacíhonávrihu M. A. P. k § 48 jeví ,se V1Šak málo vhodiná. VIe
Enaze po dodrženi pokud mOlžno identl1ciklého zněillJí s ~ pt1vod'fi[m vloudily se do textu
věty, ~terré odporuji výše 'POIpsaným 'záSladám a j:sou zře.im~m cihIals,em odmítaného textu
původlllmo. Takods,tavee- 1. pozměňovadho Jliá,vr,hu končí větou: "Míra této po,vinnosti
zjisU ~ jedoo.k podle pl<ll3né výměry staveni,ště, jednak podIe jeho Ic,eny" ~ aniž by
v bodech d'aJJŠiÍchvzájemn", VlZtah tě1CtlltOveHčin by,l hli,že uJrlčen j,aiko je&t tomu v návrrhlU
ministerSlkém. Snald plíeih1édnutím př'elvza,t i zl>Čá,tek prvnihJo odstavce ,.i3Jkm'le vlalStnici
pozemků zapsi'l[lých vk,niháJch pozemkových ne b o v herrnímkatastrti jako parcely po-
zemkové" - ačkoliv po Vy,lití uniďikačluíh:o k:ata,stlrá,1níiiho'zákona 'z, roku 1927 n'ení mysli-
teJno, alby IlllXilstovlaly v hud'oucmt rozdílné zálpl'sy v kniiháoh pozemkoVÝ,Cth a herním kla-
tať,tJru. Nehylo by snad sprra.ved~livVm, ahy dle oid!st. d'I'uhélho ~ 48 (2) OIbdr:žel ma.jitc1l po-
zemku, kte,ry ,ce,Ie při,p~dl pro účely veřieliné, odlškodn,ění 'z,a ,c,edou 'PlochU v hodino,tě při-
lt)hlj'oh st:weihních IlliÍlst, ~Iltím co ost<Ltní majitelé ztrád ze svýlch p[o'ch a,ž 50% bez:plM!1tě.

Přels tyto a ploďohné nelsTo'Vnalos,tí obsahuj,í pl'ipominky řaidu d:OIhrý0h námětu,
které 5i:stě' přispějí k rzle,pšení osnovy. .

Jelst jen litovati, že iku poradám taJk zá,y:lžln~m, k nimiž bylo přřzvá1Ilo 37 rtlznÝlch
k'oqwfad aJ SV3JZŮ - j-alk,o Svalz dě~nlictva. sta,vebního kamene Ús,tředna spo,lečelllstev
mistrů 7;elélln',ckýICh,&tudwUiských, hasičstva. kominílld'ť atdJ. ~ nehyl 0fi.cie1ně pfi'zván
8polerr-: čsl. 'zeměmě,řičU. ani Jednota civ.i,lních g'eomeltrů v Praze. alč příslušníci těchto
korpoll'aJcí lIiedK~a,stějliv p'raxí s wp:ra,vova.cím:i nijány přicháJzejí do styku a řadu nej'záva,ž-
nějších pHpomínek pro delelgáty Tnižcnýrsiké komory plřipravili, lnq. Čtvrtlík.

HClnmi Va 11{)t & J oseph V a 11 o t: Levés topo,,-auhiques en haute montaJ(ne.
(Bibl'(),theaue phiotogn-a,fiQue. Paris. Gauthier-ViUalrs. Stran 238.

V úvodiě vVlwětluie,. pwc llžívá ,.P'ImtotoPog1ra;phie" a pmč zamítá, opalčné složení
,.TopopJlO'togra,phie", ne1boť vY'chá,zí 'z 'Před'pok~:1du, že ,s'Cmá tim oz,n:alčit,i tOipog'rafio, která
llž,íva fowgralie. Po,tYI1zení sivého nalwrru vidí v Italii ~ kde e"e'UlžíVláfototopo'/1'ra,fia ja,kciž
i ve SpoJených stáltech americký1ch. Dá,1e vysvěit.luje. že La.u~sediat a jeho sj:lOluplraeovník
Ja,v'a,ry zavedU ,pojml:mování "Métwfotog'I"aphie", kt,e,ré, i ve fralllcouzskré literatuře' vyth-
čeno bylo německým pojmeJ:lJolViáním , Photog-ra,mmétrie".

Oba pra1covlI1ki ISpo,ii1i se v této práCi;, Henri zpra.covaJl přřstro.i>e, 'ooemce topog-ra-
fieké a re,stí,tuc.i, Ikdežto Joseph techniku fotografickol\l. Bředev:š.ím p,o,pi'suje s.troj'e foto-
g'I'ali:cik:é a jejich 'zvlálštnolsíl;. mají-li hýti užity a poskytovat.i moižnlost reE-tituCie, DMe poe
pilSuje oIh5ektiv a jim vytVořený O'bll"R1znit, rovÍiIllě desky. dá,le poprlsuje ostatní,soucásti.
oz. nicM je slOiž~!Il fototheodolit, Nejjednodušší tYl!) trukového stroje n1aiz,val Laussleldat,
"clJrambre no,'r topographique". P01plisuje dale pložada.vky, jimž má ,pfí'~.t'fOijpiTO horské
práJce vyIh<l/VoV'atlipro fo:rm~,t 24 X 30 p'ři o,hniskové Vz,Cl'álOOIOISt.140 cm, dále udáNá po~a,-
davkypro f'loU'č~ls.tigeod~,t:iocké (l~m:bus a ve,rtikáJní kruh) 3, celkovou úpra,vu tJa,kovou,
která hy usnaKlňov311:a automa,tické dMení panoramatu na slektory o'zn,~,cenéoílsly.

Desky 24 X 30 IDlellzn;á,váza ,vho~Tné. vzhle&em na to, že diostává, celý s,úroj přHi'š
obiemmv a umliá,vá za neiz,1JfllsohiJejší formát 13 X 18, z oelhOlžby vyplývala už.',te,onlá plo-
cha 120 mm X 170 mm. I'l čehož, dáliel délka ohnÍ>Siillováby vychálzeh asi HiOmm. P'řeihHJ,&t
dává E-,klen,~nÝ'ntdeslj,lám olrth'O'chromat,ie.kým, a,c nčikt.eré výisJedky, dos'lllžené filmy, byly
velic,e n\Ťimavó.

Na to probírá svou konstrUKci pro "Phototachéometre'", sestro,ienv firmnn Brossp,t v PitřížL
Dállfl rDrofbirá 'wThsiClhy. jak urr'Čovati shnovi'ska a to centricklá i ex,centri-cik.á" protí-

náním vpřed i zpět, k čemuž p,ři!D!oiuie zápi-ní-k pro měfenlÍJ ú,hlůa centlfmcní,chprrV\ků.
Na to piI'olhíTá.prá,c,e fotogll.'a.fické a OIznaiiov.álI1líde,slelki. Dm úplné ičál~lt:ečné pano-

mm-a,. dolbu exposÍelel v ;hOlrálClha ,dúhu nra'covnrÍ ktlC'rá. 7Jalč:Ímá:l,sí m8'Zi 8. a !t h'od,iinou
ranní. Dlále ulp'ozoIJi'íuje. že je někdy Ueha, i v,ra,e.et.i 'Slel na stano'vis1ko, poně'vakH jsou na
př. hOl1ské pllVrtie j'alsně osvětleny, a-le údolí zamližena. Na to pc'obírá vyvolávání desk
5~H~,h z~sl~ov'~n! i z~lalblo,vální. a upO'wrňuje na, volhu pa,píru pro po'sitivy, výlrobia posi-
tIvu, 'zvetsovam. !1)1O.muckyIl~ tomu.

V Illláls:ledudic,ímo<d:st:a.voi'7J1:biý;vá&e reistitue.L, jeH 'l1lefinic'ÍJa jleliímli p,rvtky geometric-
k~i. Uváidií zálkladiní prá1ce, umílst,ěni 1"0011 trigollJometrilekvchi a Bt.~I'lOvise,k. a z,a příklnd
uvládí srv'é prá,ce Iproved,e,n:é l!lIa,mai~iv:U Mont BhtllJC v měří.tlku 1: 20.000. Dále zm'ňuje Be
o úřídění ,~, oW.lalcnvlÍnÍ. dIPIF,ek.POR;itÍVÚ. alby byl ,J)lřehle,d při prá.ci. Nit, to oopo,rlllčujp,. :Jihv
biyly vylhJed~,n:v Ibody triigonometrj,e,k,é na Do"itivechoma'ě:eny ruměIlkOiU a, zl!iotožnelny,
načeiž moh!ou blVti voleny a ident.id'ikovány bOldy ptJidrohné.

Na to vyhllC~'hií. E-,eoha;raJkte'J"stic;k:ó čáry ITJ'Ovmhové v te,réUll a 111~lktřeba. naiíti
potřp,rnv 'P01če,t 'hodlů uro intemo,laiCÍ v'nslte'V:ek.Dle svý;eh 711,vlš·en()'&tíuvádí. ~e DTO ma1llU
1 : 20.000 potlřHhui'e 2(}-25 hodrů vvškovýclh DI1'Cičtver.· km. K tomu ,]1IřiDlo5uj'e'dÉJe ně:ktBré
své 7klJi"f1nol~lti.Na to lT"Ifobíri chY'b~ Vlz:lIiikaií.c.í při 1Ill"čo:Válnli:ho:ri7,nlnt~\,lnía, ve-rtilk!áIni pn,-
lohy boMr. J,{one,čne 'l;1'llbiýváBe perFlpiekrtometlrem, 8nil> Iplslán jesve1že a, snalžií sle: Ulk'ázati,
,iaik s n.ejjednod~tl~šÍ'll!\ plI"o,středky IZI8'fotoigTafie využít,i pro Is·estrojení ma,p'Y. -k,

ReJazione dimostrativa dello stato e d~ll' anda~nto dei Javod catastali d,a.1 1 ijuglio
192ť7, aJ 30. giugno 1928. 2,14 s,tran, 3 m<Lpy. Roura. Pr'9iv€'ditorato g1eoo'rale d:eHostato
Ubre~:a,. 1929.
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Velktá kvartová Ipulb~ilffioo, kterou vydala ,,D i rez do n e gen e r ale . d e 1 c a-
t a. s t o e li€Ii s e ,r v i z i tec h n j c j", obsahiuje zpráJvu ředitele GalM,a za dobu od 1. če~-
VffllJOO1927 db 30. !Června 1928 o s,tavu prwc,i ka.tastrálních IptroviděnÝ'ch pro nový k'ata!stJr
italSlklý dQezákolllia z 1. břeZlll:1 1886. Nový tkatastr byl 30. ooll1VlIla192,7 ZiaV'fldBn ve 4742
abc,ich s výměrou 14,252.221 ha, tvořícíClh 21,733.715 p':llWlil, nálelžejídch 4.362.352 d!'žiteIil.m·

UdllžOVt1ní (!k.ons,erv<a.oo,e·vúIMce) ·za,ve:lie:II:J.!pTO4174 ohc,í 's výměrou 10,766JlOOha
o počtu paooel 18.624.473 a o počtu d~Žíte.JŮ 3,256.452.

Zpri,va uváJdJí, že se ny;n.í soustřeďuji prá,ce na málo okrsků v kwMlé provincii, wb.y
zhotoV'eny byly mapy a provedeno vtřiďování pmt,elmků v nejkJrwtŠti dolhě a ~krácena twk
dolba ípTozaváděni nov'ého kMal8Jtru.

lPráloo tóanguJalční prováděny ve 2 pr.ovinJcHcth, mětřícké a vtřiďo'VaJCi v 18 provin-
cHch, opeirwce mlí'řlcik'é vtřid10V'4Cí 'a reklama,ční v 8 'P'rOoVi'n1ciich,pOUlze za,vádění nlOiV'ooo
kaJtastru a ses.tavoV'állÍ rejlstříků pro udiržování v 16 pt!'O'Víindích, vylO'žení, reklamace, a
vavádělllí v 5 provillC'tielhl, ,prám měřiJčslké, vtl'iďov,aJC'Í azaváJd'ěcí a 4 pO'Yinciícih a vše!CJky
pr~ provOO~ji se 've 3 províllCiÍiCth,.

N()IV'ý6h Il1aljJ vytiš.těrno 3303, map z dřivějších m3ltdc 101.305.
Nový katastr z,we/ďen v roce 1927/28 ve 177 ohcíc;h v rozJ,olze 1,278.001 ha.
V udrIŽováni je ka,tastr ve 33 provinciioh pro 3789 o'bcí s výměrou 100,307.099 ha,

kdežto částeIČiIlJěje udTIŽo'Ván '-"e 25 provindbh pro 449 ohci (celkem je 1995 obcí) s vý-
měrou 2,789.979 ha (zce~kOiVÝ'cili 9,767.178 ha).

Pers>O'náiI Ee'stává 'ze 415 jl!lJŽenýrů J'O'zvr.žených na Ip,ě,t,pda,tory,oh tlřid, 1045 g-eometrů
Ve čtyř tiřidálch, z 1130 kresličů a poč,tářů se čtyJřmi t.řid!allll[ 'a ze 120 osoib sU'b~ltCJrnÍJch
s'e třemi třídami. Ve.dle toho zaměstnáno bylo 824 pmzatímníclht inženýrů a gelOmetrů,
296 pisaříl.a 82 plOmocmi,kiů, tedry celk'emi 3094 ()iwh.

Nálkladly v rOlc,e 1927/28vynadmené TOzt,řiďuj.í se It,akto:
~ri!angulwoo. . . .
Měření a úlprava matp' .
Reambu1wee s!tallšicih map
Vt,řiďová,n,i . . . .
P,roIMaš,ováni a Tekl'am3JOOZav,edrení katastru .
UdQ1žorvání katal&tru .

Úhir'I1em
čímž dostoupil náklad na nový ika,ti'l.,stri s dfívě,jlŠími lety 'sumu

Po>d~eiIlJákladu Vydlálzí pro no'V'á měiření průměrná cena
'P'ro mětřick\3 ,plTác,e i s trial!!ig-ulwcÍ na 1 ha
pro vt,řiďováni lla, 1 ha. . . . .
pro vy,hda,šovální 'a .reMwm~ce. naJ 1 ha .
pro zaved'ení na 1 ha .

807.490 L
26,449.679 ,.

410.936 "
3,964.814,
2.661.624 "
5,769.381 "
13,282.746,.
53,346.670 L,

lir.

46'20 L
8'10 "
9'30 "
4'15 .,

Úhrnem na ha. .. 67'78 L.
Dále j,('J plNlpojena řad:a Itabulelk, v ni,clhlŽjsou ,sesfavena dl1ta o provedený oh tríanlrU-

la>cích v jednotli'Výco p'l'ovinciíeh o pradcth' mi'iřičských. ud,ržo'Va.dch. vtřiďovuCÍJClh, dále
o vyPo'č tu ,plo,c,b, o reiproduk,oi map, o o,hJaHowi,nizměn, d~Ue náklady peněžní 'a, konečně
stav s,t"'ojů na, ikOolJIC,iČ,e,TVnllJ1928 v .le1d,notJivvch prorvíllcÍÍcth.

Zaměstnáno hylo cel1kem 177 theodolitů. 982 tachoometrů, 43 klepsŮ' 138 s,tolu
měři<ckýchl, 919 .planíme'trů 51 ,počítad'ch strojů, 37 psa,CiÍch strojů' a mnoiho jiln(ý,ch drobných
plřv;;troiů. .

Kezp'rá,vě .ŤsooUpřiip,o.ieny 3 ma,w Y měřít'klu 1: 1,000.000 v nicth,z je, stav no:vého ka-
ta"tl'álntho opená,tu Iba,revuě v'Y'Znač'ellll.

M'mod:ěk V'zpomellle ,pIT'í',tom čt,elllář, j:ak hy asi vYlPta;ď:a,1'apod'olbinlá P'UbHka.c.e1našeho
mini8te~stva, financí alS'Jl'Oňza ,)JolsITed':ních:·10 let republiky. Co 'by tu hylo pěkn.é látky,
o nÍIŽ česk,0131o·venek'á; ,"eře'.Ínost nen.Í poulČcna" Ja,k j.inaik by ,po,hH'zela :vei\ejnost na vý-
kony ka,tl'l.strálního úď-edlnika" Iktdylby viděl3J, jaká práice b~a; vy/kolllálHa s onÍim nepatmým
mno~lsltviÍm pe·rsoná.1u k'atlaJsltrálJniho v ministerstvu a; u zems,kÝ'c/l] finančních ře1d,ite,lstvi.
Doufejme/. ze v m·nJst.e'rs,tvu finaniC.Í najdie 'Se trochu peně1z, aby tpOd!oIbná kJnužlka mohla
býti vydiána,. P-k

Internationales Arehiv fUr Photollrarnmetrie. Hemusgegelben vo:n E. Do, le'IŽ a.LVII.
Band. 1. Halbtb1and. S:tra,n 202. 1924-1930.

K mezinárodnimu kong:resu fotogrwmet,ric'kému, který se konal od 5. do, 10. zá,ří t. r.,
vyšl'a ocávě tato, pu,'hFik':we.

Po úvodě p'rorf. Halelsclhlina' n:álsllfduie posmrtná V'z.pomDlllka n:a. Gws,tona Devillea
a přes 30 č'lánků. voo'ova'ný;ch mzmanitVm otá,zkám fotogrametrickým, melzJ nimi též
ř.lánelk prof. d!'.1 A. Ticlblétho z, Bma. Dále jS()íU zař3ld:ěny zprá,vy 'z .iednotIivÝ'clI s'tá,tů
o pradoh fot{)l/!1f3metJrickýidl. Kromě to,ho jsou připojeny náJv'rthy německe fot,og-rametrické
spoleičnosti pITo jedlnOltJivé kmnj'se.

čl:enové c.esJké foito'l!'rametric,k'é společností, Iktelři se přihlá.sili 'za odlběra,tele, o:!xlrži
tento svazek v nejbližších dnech. P.

1930/128



Nové knihy.
Voj e n s k Ý z e ID ě P iiS n Ý ú 8 t a v: Výroční zpráva za rok 1929. Brailikt 1930.

V komísi Framt. Řivmáče. nakladatelství, Praha II. Cena neudá,na. Stran 200 s 12 přílOlhami.
Připomínky Masarykovy akademie práce k "Návthu nového stavebního řádu" mi-

nisterstva veřejných prací. Zpmeovalo presidium M. A. P. a předsedfliiCJtvo Úls,tavu pro
stavbu měst. P:ralha 1930, stran 61. Výtisiky (pokud ;zlá,soiba stručí) IZťJ oibdržet,i za, 19 Kč
v ikJallJCeil:ářiM. A. P., Prahla II .. S,taroměstJské nám. 16. ,

Ing. Ed. W i I c 'z 'k i e w i IC z: Zasady zd,ječ fotogrametrycznych. Lvov 1930. Cena
14 zíLotých. Stran 136. Nákladem <tul1:oTa:Lwów, polytedllnik'a.

Dr. P. G a st: Photogrammetríe. Vydal J. A. Bartlhl, Lip,siko 1930. Stran 320.
Ph i I i p e Ja l' r €I: Tacheómetrie de précision, II. vyiel'. PaU'fž 1930; vyiŠlo v Lihr:J.Íirie

de l'tnseigJnem€nlt tec,hmique. Cena 40 fr. Str. 252.
Leo n c e Ma. y,~ n 'CIe: Etude Sur le cadastre, Brus'cl 1930. C€na. 6 belg. frankfl.
George Stefanescu-Guna,: Tratat de topometrie si topo~afie. Vydá!ní třetí.

Vydalo: Tipa,ru~ ,Olten:ia", iStrruda Imperi:aJa No. 1. Bukurešť. Stran 290.
W. Hor s 11: e ir: Die Flurregulierung., insbesondere ihre verstiil"kte Forderung und

ihir gegenwiirtiger Stand in Preu6en und Bayern. Vydal P. Parey, Be,fI1ÍJTh1930. StJ'dJl 67.
Celna 5 ř. m,

R. B os s h ar d t: Optische nlstanzmessung und Polarkoordinatenmethode mit be-
wnderer BerUckskht.igung des BOis:shar,drt:-ZeisscJh!enRedUlktiúnstac;hymelters. Stran 170 se
102 obrazy. Cen'a 6 ř. m. VydaJ Konrad' Witwer, StuttgaiJ:t, 1930.

O. v. G r u h'e r: Ferienkurs in Photogrammetrie. ISI1:,ra~500 se 353 ů'bTalzy. Vydal
Kondrad! Witwer, StuttlgairG, 1930. Ce,nal 30 ř. m.

U. S. Departement of Commerce Coasf and Geodetic Survey:
H u g h O. M:i t ICi h e II. Triangulation in Hawai. Washilllgton 1930. Spec. pubHcation

No. 156.
O s car S. A dam s. Triangulat:on in Colorado. W'alshinigto!ll 1930. Spe'c. pubHcation

No. 160.
Dan i e I L. H a z <L,I' d. Directions for Magnetic MeasurementSi. Wa:shington 1930.

Selri3l1 Number 166.
Ma~etic Declination in Dela,ware, Maryland, Virgini<t, West V:irginia, Ke~tuc,ky

ano Timnessee. Wa,shiiIlig1f:olIl1929. Serial No. 457.
Bulletin géodésique. No. 25. 1930. Organ d'e la selc.tion CLegéode,sie,. Paris.
Finn B j ti r n IS,e t h €t I. ;3 c h i ve: Determi:nation de l'a1z,imut sous les hautes, Cati·

tuda (sulpérielUlteS a 5<JO).
Oh. L 3111 e m 'a n d et E. P révo t: Les lentes v:1l1ia.tiOlllJsdu niveau moyen de, la mer

Bur le littoml franljaJis.
R. G. G.. L e j a y: Rechel!'c:h/3sl SUl' les p,endules élastique,s.
P. Ta rdi: Caleul des a,zimut d'une ligne géod€s,ique.

Odborná pojednáni v časopisech.

Věstník pro vodní hospodářství. Č. 5. Ing. J. L fa li d át: 8clelování po'Lemků ve
Švýcarsku a na. Moravě. -ec.

Zprávy veřejné služby technické. Č. 10. Dr. A. S e me rád: FotogJJ:ametrIcké za-
měření území 'PitO vodní nádmž u Kniniček (dokonč.). Č. 11. Semerád-Musorin-
F i a I a: Uspořádámi geodetických základ.ŮJp,J:O norvé plány a mapy ČSR. (odpovědi).
Č. 13. Ing. K. Srh a: Rozvrh p'řelsných výškovýcl]] měření pro r. 1930. Ing. Dr. Vrb a :
Snahy o refo,rmu technického studia v ČSR. -ec.

VěStník Inž. komory. Č. 10. Výnos min. fin. Č. 16.915/30-III/6, SIa,zby poplatků za.
olpisy. výmos min. S/plTavedL.čj. 14.292/30 ze dme 12. dubna 1930 oprravy zák,resůdle § 39
kat. zák. Č.13. Z presidia Inž. komory: Doplňky a změny saMh za prá'c€ zeměměřičsk'é.

-ec.
Stavební rádce (a Z p r a vod a js t a·v b y a IPIr á,c e). Č. 115. S kallí c k ý: O žá-

dOlsteoh zapovolerní Jť vyv.1a,stněni poz,emků! stavebnkh. - Nový regula,ční :prrán mě·sta.
Písku. (Projektant Ing. Ivo Beneš, civ. ge'Om.) -ec.

Vojensko-technic,ké zprávy čí:';.. 7. Štkpt. St. S o u sed i k: Nový l'estitučni stroj.
(Teorie prvého čsl. tplřeivádě.cího stroje v úpravě majQra Mahra a d[e stavlby firrmy V. Koláit'
v Mo,d,řan,ech.)

Stavba měst a obcí venkovských, čís. 1-3. Arch. B. H ti h 15 C hm a· n n :. Reg'Ulace
měsl1:,a ZHna. (Oce,nění upravovaách p~ánů In!!;. Peňálze,. Arch. Fuchse a Arclh. Zákrcjse.)
- Ing'. I. K u b ík: Dvarná,ctý" mez.inárodlni kongres bytorvý Ipro stavibu měst v Římě' 1930.
- Ing. E. M ti I 'z e r: Pozemková, politika. ve sta'vebním řádu.

TijdSchrift voor Kadaster en Landmeetkunde, s.rpen. Bul' gel': Cesty a Jejich hra-
nice. - Matemattilcké úlolhy. - Zprávyspo[kové.

GeiOdezist. ČLs. 5. S m i'r n o v: Zkouška s un:versálním teoic1Jolitem firmy Wild, konec
V čís. 6. Jel' š 'o v: Určeni centráln~ch úhlů, jkhž ncholy leží poiblíž fot,ograil'ického IPru-
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mětu. K I i ID iš v i I i: Grafické řešení Hansenovy úlOlny. I van o v: OrientiJJoe 'SiÍgmHů.
U r m aj ev: Postupné vyiwvnáni tríg. sítě. Čís. 6. K r a,s o vs rky: Geodetická průprava
na vysoké škole. L a s a d ev: VYlnáJšeCÍaparát. Bol ,13 a k o v : Rl'ecisní nivela,ce na lpolo-
ostrově ApiŠeronSiklémv r. 1928. G a n čín: Přímé uvčení výškovýJCJhfOIzdillůp'ří ta,ch~,eltrii.
U. L.: Plřístroj ike kOlpírováni ma;p a plánů. B r e jv ,o: K otáJzce o koeliuciemtu fOiztaJžlivo-sti
invárového dfáJtu u a;PRJrátu JadeJ)jn-Guí1laume. Čís. 7. V i t o ,š e n c a Ne čaj eV': Ulžití
elektrického ,světla a mdiového spojení při pozo11Ová,ní v t,J)'aíugulwc,í 1. řádu. Vel' e m-
s k y: Automa,tteké za,řízl8llí k odečtení výšky Iplři záměl'ném ,pmvitku. L ac m 'a n : NěkoliJk
monog,ramů a jiné pomůcky pro aerofotogramet,rii. Č e bot :Ji I' ev: Zaměření měst v RUlliku.

Journal des Géometres et Experts Fran9ais. Č. 115. L e h o u x: E~e'rtises agrico-
les. O a Iri o t: Le Gaipital fOIllcie,ret les 'c,apita-ux d?exploitatuon. Č. 116. N ez: Influence
de 1'ohliquité du coulliseau sur la me,sure des distances a l'aide du t.oohéomětre SRJnguet.
- MeIlJSIU!rationsSlpo!I"1:ive,s.Rěglement des tena,ins ae foo·tbaJI.

The south african Survey Journal, březen (Nr. 22) 1930. J a c k: O zeměměřič-
ských 'pira1ceclhstátnich. 01e ID. d i n n i[l g: Nová zařízení ku přesnému měřelní délek.

The Journal Df the Surveyors Institution, hřel7)en. T Iru s tir a,m E ve: Ocenění
fRJrem 'a hoslpodiá,řských objektů. Červen. B a I' I' on: Nív'ela,ce (nový typ nive,]. laM) a
něktelrépoz.náJmlk'y stran měření délek.

Tijdschrift VODr Kadaster un Landmettlnmde. o. 2. Van R i e 1: Seve,r astrono-
mický, geodeti,cký, plámový a magmetk,kY. S mi t 'l: Srovnání mezi měřienim aélkovým.
př,funým a. neplřímÝ'm. F o I' t u in: Zaměření hranio. Č. 3. S 'c'her m 8'I' h o I' n: NěkoHk
poznámek o dvojob'l".l,zorvém optickém mělření. E i s ing a: O Snel!liově problému.

Mernieclbas un Kulturtechnikas Vestnesis, Č. 4-5. S c mt 1i t z: Ruská nivelační síť
na územ1 LotyŠiSka,. Hol w i g s: O organisacipozemkovooo .ki.:ttastru a jeho historii. -
Je1ště několik poznárnek o novém měření. O revisi iprací pro~áděnÝlch dvilnímizeměměřiči.

Bildmessun~ u. Luftbild,wesen. Č. 2. Ra d i c ke: Ste1reoplhowlgl1ammetr. Aufnahm:en
in Ohile. Ra e t h jen: Kinema,togrammetll'ische Bestimmung von Flugzeugberwegungen.
Pa tslc h e k :,Píhotog1famll:ne,tésche LotanlSchluBmesSlUng in t,j,eifen 'Sc:rochten, Roh T S :
Planwesen UJIld!Lufthild im Verkehrsgebiet der Nřederwcser. -ec.

Zeitschdft fUr Vermessun~swesen. Č'. 10. P i n k w ar t: Genauigkeit de,s Einkettens.
Č. 11. S t a a <li: Rechenproben. Pan t he 1': Zum Entwurf eineis Gelsetzes uber die Er-
schlietlung und Be'81chRJffungVOlll fuugelande. Č. 12. E g gel' t: Rechrt;winkeli~ Komui-
naten auf dem Ellipsoid, lauf der Kugel und i,n der Eibroo:e. N ie k u ,1: Ober die Beurtei-
lung des AnsCJhlutlzwanges bei d'er Ausgleichung von Dre:ie1cksketten 'zwischen vierr festen
Punkten. Č. 13. F I' i eel! r i c h: Beitragezur d,1rekten und indirektell1 Auflosung dm N0If-
malgleidmngen . .. (a pokrRJč.). G r o ne: Derr ,neue Lotstabeintfernungsmesser von Zeiss.

--ec.
Osterr. Zeitschrift f. Verm.Č. 3. Ul b I' i c h : ... Umfahlrungsplanimete:r . . . (po-

krwč.). S I a w i k: VOl'au:ssetzungen ml' kJeinmatlstabHc,he LuftbHdmelssung. -ec.
Stii.dtebau. Č. 5. Dle St:adt von morgen. (Film Oi výstavbě měst.) Mi g g e: Weltstadt-

Grlin. Č. 6. Ho e n i g: Die Wi:rtJslchaitliCJhkeit des Berhauungsplanes. F I' i s c h 'a u e r: Das
Regie,rungsvi!e1rtel vOln An,gOlfa. -ec.

Stadt und Siedlun~. Č. 8. Mi g g e: Krísisder Bmliner GrlinipoHtik? Pr e g i ze r :
VompIa,tz des Hauptb~hmlhofes in Duisbmg. Č. 9. W a g ne r: Amerrikan~s'Cihier StMtehau.
G r o lb1e 1': HeilII1rstJitten- und Dauerldeinrgarten in Gl'I.~Delf1in.Pf inie s~}e 11e n: .-.. zuJr
Durohflihrung dle,s Zei1enbauels. -ec.

Vermessungstechnische Rundschau. Č. 10. Die sachis~s:che La,ndesve-rmessung (a č. 11
až 13). K a den: Richtungshestimmung'IJIIl ... (konee 'z č. 9). Č. 11. Zem 1in: Auiihebung
d·es FIU'cM1inien:gesetzes.? K a den: ČJrtliehe Blestimmrung 'elines Pamllelhogens. Č. 12.
K a den: Einrechmung v,on Polygonzligen. Č. 13. Br ed o w: Kat:asterte,clhnilk:erprlifung.

·-ec.
Schweiz Zeitschr. f. Verm. u. Kult. Č. 4. Lee m a n n: Mitteilungen uberr einen ein-

fa,chen Appara,t 'lm Prtifung von Kreisteilunglen. - S c hne i der: Der Grundbuch-ůher-
sichtspla,n a.1s tOlpog'faphisc,her Planatlas der Sehweiz. Č. 5. l\f e r ia n : Dře Anwendung de,r
PoUarkoorrdin,atienmet,hode mít optis,cher Dilstanzme,ssung' beri der Naehffihrung. Č. 6.
Se h m a ti m a n n: Die Verwendunig der Polarkoolxl'i>natenmet,hode hei der Grundhuehver-
messung der Stadtgemeínde LiestaL M 11 s i 1: Eine UntmsrUlehung liber di'ei rellative Wirt-
sClhia.ftlichkeit hei der opti,81chen Detailallfnahme (a d'okonč.). Ó. 7. Br li c okma n n: Mag-
netisc,he Vermelslsung der Scllwe'Íz. -ec.

Zprávy odborné.
Foto~ametrický ,kurs v Curychu. Překotně rychlý vývoj fotogrametrie v posle,d-

nich 20 letech vynutilsizvlálštní opatřiení, jímž by byla odborná veřejnost informována.
o novýdll o'bdre'V1elchučiněných na poli fotogrametJrie. Tímto opatřením jsoru kursy, po-
řádané oibčwrJ'Zlasoučinnosti vědců a továren majíJcíCJhzá,jem na této neljml.1dlší větvi geo-
delSlie. Zejméma kursy v Jeně ziskaly si zásluhy o :propagwci fotogmametl'Íe. K _nim _se
v poslední době píidružily kUlrsy curyš,sk'é. .. '-'Ii ~~~~~ÍÍf.,_~9~~j
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Pro ty, kdož se QbÍ'rruji fotogrametriL nehude bez zajímavosti dověděti se něco o kursu,
}Jořá-dia,něm letos na j3lře na tec,hniee v Ourychu. G€lodetieJk:ý ústa,v této vyls'oké školy, p'ra-
.euj'ící 1ntensivně v oboru fotog1'ametrie. má \Vildův autog1'af. Twto okolnost podnLÍtÍ[a jej
k' uSip<lřádárni kursu, jl8lhorž s,ezÚJčalstnilo celkem 12 freilwerl1lt,antů: 1 Číňan, 1 Američan,
2 Tul'ci, 1 PoLák" 1 Němelc, 3 Švý,caři a 3 Če'CJhoslov:ád. KUl1s, ,krte'rý vedl Iplfof. Bae-
f>cirlin, sestávcal z přednáJšek ry,z,e, treroretickýclh, z ;pň'oonášek I1áIZUpraktiJckého' a z prak-
tických ,cvičení. TeoTetÍIClkié rpřednálšky vedl prof. Baes,chliJn. Zahájil jre! V'ýk1adem o prů-
sekové fotogrametrii, po němž násloooval výkbd o principu autolgTafů. V dalrŠÍlCh prřed-
náiíká,ch íJJylyodiVoz.eny rovnL0e, pw souřadni'ce bodu V ,pll'OISltOlru,jiclh:ž. po rpň'íkJaldu pTof.
Grubera použí[ přoomíišejilcií k vytvolzení rovnÍoc Ul1čujíc.ich zá,";ls~ost rzměny souřadnic na
změně rprrvků, ktlelré se dají měllJ.ít u auto grafu (t. j. déJ.ka zákiLadllly. natočení 'základny,
převýšení stanoviselk, konveirgerl1!ce, sklon a l"O'zdíl sklonů a Ist:01čellliÍ).Těchto v'ztahů možn<l
totiž ,s výhodou ,pOUlžíti k vyloučení vlivu malý0h clhyh, kt,eré se vloudí <10 výkoml pd'i
}Jil"Ovádění ISIIlJímkůa Ma,vně j.e možno jie,h! p'oUiŽítzl:1 voditko při vzá.jlemnéO'rielllm,ci letec-
kÝ0h snímků. Po výklalitu o WiHdo'vu Zipůisohu měření z,ákla,d:ny n1ásledo,vaily úvahy o
z.á;koneclh, dlo ní-c,hrž se mění průměrná, ,chyba fotogTame,wiJcky stanoyených vzd'állienols,tí a
oouřad'nic bodů. V d'aJšich pliíednášk,ách byla, podálli!1 teorie konstrnk0e Wi1d'ovllJ a.uto-
grafu. Po těc,hto úv'a,h~ÍiClh,týkaj.ídc.1J sle stere:oto~,o'gTame:trie, náls,J'eldhvaly výrkbdy o me-
todě 1l'elstitulč'n,ía o základech fotogJrame,trické tl'ÍangulJa,ce. Přednlášejicí iZd:ůralznil pd'ednosti
trřangulace z hlavního hodu, opllraje se v nálZiO'recrhhbvně o rp~á;ceing. A1schenbrennem
z Mnic;hova. PosledllllÍ Mis,t předná:šeik' týkala se uSlpořádláncÍ leltů pro jednosnimlkové
i sterelQlskQip~cké IZlpmcmáni 1:1 rek,tifika:ce \ViIdova fototheodoIitu.

Para,lelně s ipmf. B'aescrhlinem přednálšell o fotorgrame,trii se stanoviska praktického
dr. ZeUeQ', íIlJž:enýrš,vý,ca.rské~o to'pogrrafi&::ého ústlavu. Jeho ,pň'edll1áslky vztalhorvaly Is,e
výlučruě ,na Wildovu soupravu a obisahovaly kromě popisu foto.grame,triC!kých p,řís.trojů
a auto grafu návod k p'rováděrn~ fotogTametrj.ckých pra,(lí odrelmgrnJOsikorvání území la~ k' pro-
vedreni snímlků a dále nlá,vodi k vyhcrdnoCO'vánlí snímků rpol1Jel1Iln~c.'hi lete1ckýclhi na Wildově
l1utogra.fu; Zvláiítní POZOfll,os,t hylaJ věnována plracovnÍlllu pOlstwpu pří Vlzá.j.emné <L ahsolut-
ní orientaiCi lete:clkych snímků! naJ autl~gra[u.

K těmto ipraktLckým 1přednláškám 'dJruži1a se ,cv,j,Č!e!l1í,ve ikte,rýoh ,se frekventanti cvi-
čili v reko.gnoskorVání Ú'zlelmríd:le mapy, v z,a0hálzení foto,tlheodoHtem a v zacl1ázeníauto-
grafem. Vedle toho 'by}a pQ'o'vádělna i cvičení ,po,četní.
. Pátý týden kureu by[ věnován polnímu cvičení v údolí řeik:y Mouty ruedaleiko
měSrta 'Schwyzu. PHznívá pohodru umo~ni[a posluchačům UJžíti vědomostí zísIffiI1ýrch V kUl1SoU
k pro,vedení r'[ll1aktiJckýlC!.hprrad. .

Do :rámc,e kursu byla 'zařa;zena i návště,v:a Wňl!dovýclť zá,v'oldů v Hee,nbruggu, Lus,te-
nau a Re1plst.eillllll.:kde, měli frekventanti příležitost shlédnouti uklái1Jkypřelslllé práce a
ukáz,ky dl1my,s,lnié radona[isa,ce výíroby.

V celku byl tento kUI1s" po němž má náJs.1edova,ti praktircký V'ýclvik naautografu,
tak pečlivě orrganirsorván" 'ž,e dohy, jelž mu byLa věno,vána" olllemu.hl0 být int.ensivněji vy-
užito. A. Fiker.

Reforma zeměměřičského studia na polytechnice ve Lvově zavedena dle rektorátní
"Vy!hlášky zle dne 27. UstolP'a,du 1929pmhloutbením studia zeměměřičského inženýrs,tví studij-
ním rorklem 1900-30.

o.prava tato pl'Oved1ena současně s rozšíiřenim stavebního ,in.ženýrstviz 8 seme"trů
na 9 semestrů, kdežto dos'lIvad:ní 6 semestrové studium 'zeměměřičsikého i[)Ž!elllýr&tvi rozší-
řeno lI1a 8 semestrů. Rektorátní vyihlálška upozorňuje, že Úrpmvou zmelll,šuje se' počet hodin
a tím má se usnadniti skládání zk:oulšek včas a tak dosíci toho. aby zikoušky bylysklá-
dány v'čas ap!řersně dtle Ipředpisů.

Přednáška o nových strojích mě1'ickýchna s.jezdu S, I. A. v Praze. Zájmml1á s,kurpína
měřická Ipd'i 8. 1. A. zúč,as'tnila, se sjezdu čs. inženýrů,po'řádaného v čerrvnu 1930 v Pmze,
přoonášrk:ou rp,rof. Dr. J. RYlšavého o no,vých, strojkh měřickýC!h. proslovenou dne 20. červn<t
t. r. Př1edntá:škru bylla ordlbomými kruhy četně navštívena a sledován,a s velikým zájmem.
v: úvodnim výkladu Inouká'zalp,mf. Ryšavý na anglický teodotlit tavils,tOt0k~, poté byly de-
mornstroválIly a ll1a diagramec,h vysvě,tleny zákla,dní' kO[)Jst,rukt.ivní myíšIenky teodolitu WiI-
.dova s ,dvo,ioibraizovým dálkoměrem. teod!Olitu Hreit.hlliUptova s vlastním elektri>ckym os,vět-
lením, vO.ienskérho teodoHtu a malého tachymetru Fričova s tředmi kotouči, Wildov<1 nive-
}\'l;čního stroje a Heekmllilln-Hreítrhauptova nivelačního stroje s 'plánparalelní deskou, Zejss-
Bossha~d'tolvla tachymetru, Kern-Arregerova dvojolhrazové<ho dálkoměru, Uhink-Breithauptova
dvojotbmz. dálkoměru v rk'ombimtlCi " a,utoredukčním dotykqvým taohymetrem Kemovým
a n\'!, koule,c uká,zána WildOlVa lať 'zá:ktladnová s invatfOV'ým dI'á,tem.

O někt.erých 1lJový;ch strojfch bylo již v nalšem Oalsorpise referováno, avšak: prrof. Ry-
šavý rprřoovedl 'z'celLanové ty,py:, o nÍr0hž n<lJšeliteratura odhorná p10strádá jakéko.Jiv 'zmínky.
Rooak!c,e Z. V.s,i Ipmto vyžáJdala od přednášejícího pojednlání o těchto nových strojíeh ,pro
koo~. ~

Výšková měření (nivelace) v českoslovenslié re.publice r. 1930. Minister&tvo VIOřej-
ných Iprací vykůllláíVá letos přesné 'zanivelování 13 tratí v déIce 518 km, a če&koslovenský
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Vo.jenský zeměpilIDÝ ústav zaniveluje CLvěhorsJtétJrati v TatI1áloh v délce 35 km. Tím se zis-
kají j,oo'l1Ú'tnévýšky velkého po,čtu pevných bodů" jak:o 'zoíkla:du .pil'Orů,wé teclhinické prro-
jekty. Le'tos budou t.&žřešeny otázkypřistupu k vý1škov}"IIlznačkám, osa1l:8ným na. želez-
ničntÍm těile6e a srpojeníčesko'sllovenské sítě přesné nivela,ce se sítěmi cilZÍ<chstátů. ("Zprávy
veřejné služby tle1c1hnÍ'cké",čís. 13.)

Mezinárodní . letecká! map,a střední Evropy. \i\ojenE'!ký z,eměpi:sný ústav vydal list
generální me'zi:náwdní letecké mapy B-5. ,Střední Evropa. Múpa je 'SlelSt1rojena,v m:lJsaihu
9 listů m€1zi'llláwdní světové map'y 1: 1,000.000 'se dvoust.upňovým T'O'1JŠí!řenímzakreslené
plocihy na sápadním \1 v}'cho,dním o,kraji listu a s j,ed'l1ostupňo~m m1JŠílřenim na S>8v,elrn:ím
a jilžním okraji. Tato iP,řesaJ1ování se na voolejšíclh listech opakují.

L1s>tvydaný V. Z. Ú. zobrazuje území od (}O do 18° východní déJky od Grenw. a od
48° do 00° sev.zlem. ,ší,řky bez uvedenéhopřes1alwvání. Znázolrňuje t.yto s:táty: sev. Francii,
východní Anglii, jižní Norsko a Švédsko, celé Dálnsko, Němec,ko. Holandsko, Belgii,
Lucembul1s1w, severní Švý'cary, severní Rakousko, sev. M1aďarsko. záp. polovinu Republi-
ky čeSikoslovenské a záp. část. Po'lska. Stupně zeměpisné délky a šířky jsou udány jednak
od Greenwiche a rewníku, jednak od protějšího poleldníkri greenwichisklérho a jižního pólu.
Čísla a p,ísmena, jež určují listy mezinár. m l·PY světové 1: l,OúO.OOO, jsou v orámovM1Í
ma,py zlvIT3,štvyznačema.

K zobra:lJení už:to bylo válcové metody Mercatorovy, při čemž jeden stupeň zeměp.
dé'lky na mapě měří 3 cm. List má název B-5, Střooní EVifopa s frallcouzským textem na
prvním místě.

Situační kresba obsahuje: hlavní silnice v ba,rrvě o.Jivové, žeITeznice červené a vod-
st'"O modré. Osídlená místa znázorněna jsou jen důležitější ,v obrysu nebo čer,"elllým krouz-
kem a popsána jsou černě. Letec~é úd.aje, jakJO letil&tě, radiotele.g.r3Jfkké a meteoroJ.ogické
starnice, leltedké a námořní majáky s udáním intensity světla,. ha,rvv a frekvence rOlZsvě-
COVáollí,hrlallui'íní vstupy:. oblasti za.kázané, isog'ony k l.červenc,i 1928 a hranice státní jsou
zakresleny také černě. MíSit.a.s leteckými údaji jslOll.lpopsán.a větším písmem. Relief půdy
jest ználzorněn hylps>ometriok.y v ba,rve hnědé v určitých výško~ch vrs1Jvách. Na okra.ji
kromě nápisu jest uvedeno měří.tJko 1 : 2,186.607 v zeměpisné šířee 144° (54° Sev.), zeměpis-
né ,soUlřadnice jihozápadního rohu listu (bez přesahování) 138, 18()0,měřítko v rů,zné zeměp.
šířce, Isooema přilehlých listů, legenda (t. j. v mlapě užité smluvené znaóky" stupnice hyp-
sometrickéhol odst.íně'ní terénu, Bi,tuace států zobrazených na listě, diagramy magnetické
deklinaee atd.). - Mapa je uréena. pro studium dáAlko~ch letů; její krámská cena je
Kč 30'-. Jelínek.

Zprávy spolkové.
výtah z jednatelské zprávy za rok 1929 Spolku čs. inženýrů státní měřické služby.

Mmulýrok 1929 co do vněj:ších jevů nevyk.azova[ ta..kovýdJ! udáJostí, které by i ,členům
mimo ,spoITikovýživot stojidm lS,taly ,se patmými výira:lJno8ltí projevů; skom by to, svádělo
k Ipovrchnímu úsudku, že se nie nes,talo. 'Ve skute,čnosti byl] tOI- a d'os:ud .1e·- klid' jelI
zdánlivý. Neu'I'čitý ,pocit nMeiho,co musí biýti ještě vyře,š'e:no, má jistě ka,ždý, kdo jen
1Jrochu sleduje výVoj 'státněz.aměstnane'ckých otá,zek, melzi nimi<ž jaiko červená. nit pro-
plétaj;í S'B naií.e po<žadavky,čas od ča:su zdámJlivě mi'zící v rámcový'c,h požaďavd0h skurpi-
no~·ch. rule vždty vrpravý č~u~ostře S8' vynořující !p'ři řeiíenkh individuelnich,

Vedení sporrku, dobře si vědomo váhy pevně zorrgan.iso,"aných ce,lkl1, učinilo vše,
aby aflpoň v desátém roce tl'vání rhyla utužena organisační pouta, zaručující s,tmelenost
celku s ohledem na stávající tři spolkové útVai!'Y. Hned po prřijaté změně .stanov r. 1928
hyl<t sesta,vlena ús,třední matl.'ika jako, stěžejní SlPo[kový ,akt. Opisy m(JJtriky zhotoveny
Vlšem Ipokladníkům a .i'edtliaterrům.v. dnešní době vyp,j.atého kolektivismu je' k.a,ždý řádný,
svého poslání d'halý spoITek součástí veřejnosti s řadou nejen rpráv, aJe i četný;ch po-
vinností, které mu,sí kO'!'1a,tVŮ1čijiným činitelům s'právnfun, různým kOl1pOraCÚlla pod.,
koná 'za své členy přerůz;né p1aty, předlpJálCičasopisy aM. a musí tedy stá'le Ipřesně vě-
děti, 'koho plno,e,eméJlO má ve svý,ch řadáC'h. Soubě,žněřešena i vněj.ší rerplresent'lwe. Pro
všechny tři spoLkové útvary vyhot,ovena ra;z,í.tka, toto'žnáco do formy a ·spoJe,Čného znění
s:poJku, ai,šíd se jen 'Ů'zna,oenim místním: Ústředí, MOl.'avská odbočka" Odbo,čka 'pro Sloven-
sko a Podikla,rpatSikou Rus. Ka'ždý spolkový útvar má kruhovitou pe'čeť pro účely ve-
řejnoprávn.Í, dále intemi TllJzitko pro jedna,te'e a pro pokladnika. Pro v;šechny vyhotoveny
spolkové tiskoviny a obá,lky s textem. Členové podě[eni novými, tJrv.anlivěj,Š;ímistanovami
s řádn;ým Menským průka,zem uvnitř. Bylo t.ím vyhověno dříve často pTO'jevovanému přáni
a umožněno koleg'Ům IPloužívati průk:a,zu i pro jiné účely ITegitimal0ní, jaJk se již dě.je.

Slpolkový aI1cih.ivbyl po rů'znu roztroušen u někteirý,ch kole,g'Ů. Poměry byly už ne-
příjemné a proto hyl:a zakoulpena u,rchivní flkříň. Upozorňujeme n,a to po'znovu pány kole'gy
a odbočky. BYlo :by záslužné, kdyby spolek věnoval se i jinýma,mhiváliím, <připomínají-
cím vše, 'co souvisí '8 vývojem ka.tastru a shromružďova1 pamáltky po nalši,ch předchůddch,
jichlž jména čt.eme sj,c;e na rů'zných mapá,ch a jiných ollJ1eráte'Cilll,o nk;hž všai[{ nic hližšmo
nevÚlle. Je OOJŠípovinností, ne'zulPomínati poctivé minulosti našeho sta,vu a jehlo přisluš.
níkůl; ovo'C,e j,e,jil(lhtě'žké práce kdekdo užívá,a,le nikdo o nioh neví.
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Z výlznačněj!Škh jednání nutno uvésti pozváni na 8<chůzi sezástUlpd Jednoty Uf.

aut. civ. geometru v záJežitosrtidosažení příznivějŠÍoCrhú~ev !p["oISt~,riííabsolventy hývalých
zeměměHčských běhu k zí'SllliáníII. státní zkoušky zem. inž. AkJce Jed1lJOty, pOVlšeClhněV:l-
tím jen sondl1jíc~ nalra:zila však hne,d s počátku na nepřízeň mlaďršic1JJa bylo tedy od
dalších Ij}okus<ůupuštěno.

Vláda jmenoTVlala t. zv. normaJisalční kO'lll.Íosik pře1zkoThšení systemisačního e,la®rátu,
aniž ,při výběru č'l:enu této komise dba[,a přání stá,tnězamě>s,tnaneckych oo-ganisa.cí. Tím by!
postižen i Vysokoškolský svwz, k:terý měl připravený maJt,eriál pro své ·z.ástupce'. Vi jelho
pragomratiká1n:í komisi byl za,s<toulPen i náš ,spo1ek.

V iíe["vnu kO[)Jal se sjezd čs. inženýru v Bratis,~a,vě, k:teTébo ·"e náši koleg-ové plině
zúč'a:stniH. Ze 'z'prrávy, které se mi dostalo, vysvítA,ze na p'řeldlná,šclekol. Potůčka v mě-
řické skupině ibylo přítomno a,1'!30 kol1eg"Ůze v,še·ch oíborů mě'řické služby. Zájem o před-
nášku s demons<tracemi <byl veliký. Demonstrován byl Kemerů:v dálkoměr .. I jinak se
kolegové sdezdu a exkuI1sí účastnili.

Alby neupard[la v zapomenutí pa'íkoří, z:průsloben:ÍJnwšemu sta,vu nemožnou s<ystemi-
sací - o Čremždůikladně !pohovořeno na. mamfelSrtruci roku 1928 -, vyhotovil 'spolek nový
pamětní Sp,iiS,vce ktelrém naválz,al na podání Vysokoškoilsikélho svalzu, IPlokud se tý,če výše
procent v jednotiEvýoh pilatových. stu,pnidcb; probm[ Vlše,chny ústI1ky, kt€ITé j'sme od :pře-
vratu utrpěli. a s ipoukazem na k~adné hodnoty naší IpráJce, p'ří'lrrívě\i,š'í hoooo·cení Oistat·
nich kateg-orií a smutné poměry IIllaistalé nes'l}favedlivou systemisad vyslovuje přímý \po-
žadavek, ahy ka'ždému velmi dobře kvallifikov·ané:mu měřičskému
úř e dní k u rbYlom o IŽn o- rdos í cit ř elt í .p lat o v é IStu.p nic e.

Tento pamětní s])is byl v IpočtU !J,si 80 lmsú rozels,lán na vš,echna patřičná místa
a 'PHlocžena mu hyla též l'oňská Zipráva: o man'feslt,aiCÍ r. 1928. ISoUlčas:ně 'bylo ilnterve-
nÚ'váno Q!solbně.

PřirO'Zeno, že i ostatní org;anisa,ce nelenily. Tak něme1cký sp~lek finanrčníob úředníktl
s vyrokoŠlkolským vzrdělánímdožaduje, se obsáhlým memomniLem zlepšení systemisrace, při
čemž noopomin"ultéž mě'řkkých úředníků, uvádě.ie v memomrrdu d~slova,že ",sy'st8l-
misaci te'0,hnikůl a měřických úřed:níku' nutno rrl1'zvati !přímo za-
han rbují c í". Žádá pro nás !po 25% mist v 6., 5. a 4. I'ltupnid, 20% ve 3., 4% ve 2.
a 1% v 1. .stupnici. Vedle toho na 'wlk,ročeni koL WinikiLem podhll tentýž spolek na min.
finam.oCÍa systemirsační komisi s,amost.a,tný, jenz€IIDěměřičU se týlkJrují.cíIprojev, s obdobn~mi
požadlav ky.

Na valné Elchů'zi dne 12. kvě,tlla, 1929 trpc,el'li stěžu.ie Sta.vovská ruda" že r~zhodn-
jící činitelé nenmjí pochopelIli P'1'O uSik!urte,čnění vš·esot,ranně uznávlaný,c:h pobdavků stát-
rriho úřednictVJa, ač trato dnes v ~avém 8110vasmyslu živoří.

Obdobuě .po Vlwrn němedtém i ve Stavovské radě utvořena pmcovní lwmise pro
náwh novce1iMlc,ep1!a,tového zákona. V komisi j,sme ,za.s,toupeni kole:gou předsedou a kol.
Thuj,trem.

V náv:rlhu němecJkiýclh organisa,cí zrušuje sel Ipro nái8 před<stup'eň v 6. stupni. JedI1ámí
byto,vé anketyz,účastníl se IkoL Augst.

Po velkýcill Ipotížích podařilo. se V}"sokoškolskému ,svalZU protlačiti do Srenátu jeho
návrh na poskytnutí funkčních přídavků úřednÍikům skurpiny 1. (senátni tisk č. 884). Je to
pokus vylelPlšiti sitUla,c1 vys<olkO'ško:Jáku,krdyzzdá se, že by i přÍiznivé vyřelšení resyste-
misrace nElZia["UIČovaloúřednÍrctvu kategorie 1. žádoucího materíelního vylepšeni Akce byla
skel IIloško'z,ena TQIzipuštělIlímpaJrll'amentu, ale na počartém jednou díle pmcuje se dále. Škodra
jen, že výzuruční jedinJCÍ z 'řady podiproroVla.telútohoto návrhu jiJž v novém rpaJtlailll€ntě a se-
lIlátě nerZJaseďají. Ved~e toho drožaduj>e se svaz noveEsla,ce Ip'la.tovéhozákonllh. urychlení
resystemisace, vydání všech potřebných vládních nařízení, zavedení třináJctého služnérho
a zřízlení jubilejního fondu. Stále konají se podání a o,sohní inte,rvence. .

Vzhledem na úc.imé neúspěchy, které a.ž dosud IprovM,ejí s<el]Jla.rátníakce ruzných
oo'Lnýoh orglanislaiC:i,projC1vily se slIlíahy po, jednotném po's,tupu v jednotné vrcholné orga-
nisaci. Jedná se o Odlho'l·ové ús!tředí, St:J,vovskou radu, VY6oko'Ško!lský svaz, StředoŠlkol-
ský SVa'l, Po,štovní ligou a Poštovní Duíi. Jl}dnání ra rprok;usyo sjednoceru jsou již starého
data; bohuže,l alIli v minulém mce, přel'l kategorric,ký p'o!žadlavelk nutrros,ti, nedospělo se
k yY'!Jčernému cíli. DŮViOdy jsou mnohé, nejen po stiránce o,rg;an~sa,ční. mavně všeobecná
Vlzájemrrá neduvěra, otíÍJzky prestyže, ohavy poče,tně slruhšírchútV1arrůa snad i oSOlbníambice
znemožňují tuto jistě žá,ďoucí všezaměstnanecikou organis,aci. Po ne'zda,řeném pokusu o
konoontraci llJaváza1a čáJst českých vrcholných o!rg-aillJisadjednání s vmhorlnými organi,srucemi
německými. Celkem mo'žno vzájemné 'Poměry vládnoucí v řadách státnězaměstnaneckých
organisad, nalzvati neujasněnými, k veliké 1\kiodě nás vše'ch.

Ve Vyso1wšiko1ském sVlazu je též sledroválna otázka diet; ankety j,s<me se naším zá-
stup,cem zÚJč,rustnili.

MiniJsteTstvo financí z'as~aloi k vyjádření osnovu k vládnímu nařízení 1;:: pro-vádění
II. až IV. hlavy katastrá[niho ,záikO'n8!.

Min"ste,r,srtvo národní obra,ny vyp·sa1o 6 míst ve vojooské irržený["ské koleJi :p;ro po-
sludmče !Ilialšeho studia; ministe,yls,tvo vyučování doplnilo \pOlČet komisa.řů pří II. státnl
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ziloou>Š0ei výkonnými měřičskými pří:slušníky, čímž oOOnm úřady byllo vyhO'věno steskůJm7

v loňské jedlna.teiSl!"é zprávě 'Zmíněným.
Spolek !byl též upo.zorněn na. trvání t.zv. "měřicJklfch kUI1Sů", jichž ruívlŠtěva noof

piOdmíněna a.bsoJvování.m ~třední školy. A'bsolventům dos·tává se troj:jazyčných "diplomů'·
s označením "měřický te,ohnik". Domniváme, se, že je v zájmu nejen rualŠem,ale v,šetech-
nickém, ahy toto neza.svěcerné a ,zVllá,ště cizinu v omyl uvádějící označení "technik" hylo
jinak, přimě.řenělji, ozna,čeno (snad "pomocník").

V l'oce 1929 vstoupilo do spolku 28 kolegůJ:z Čech 7, na Momvě 9, nla; Slovensku
12. CeJJkem měl Slpol·ek konc.em !roku 1929 clenů 393, a sice v ČeCihá'ch 175, v Moravské
odhočce 114, ve Slovenské 104. UváJžíme-li, že všech míst systemi,sovaných pro měřičskou
slUlžibustátní a státrní~h podníků je něco přes 600, vidime,že cel á jedl n a tře t i n a mě-
řičských kolegů: stojí mimo stavovskOlU stáJtnězamČiStIlJanedoou organisa.ci.

Neklid v oll"garni8iačnímživotě projlevil se dvěma sty exhihitnkh čísel; je to sic,e po-
kles u poro.vnání k před'cháze,jícím l'okům, ale Ipiíec jenom čis,lo dositi vysoké. VýbO'rov~
oohůze konány čtyři. Přoo8'ednické svolávány Člasto, J;aJk potřeb-a kruzala.

Zákony a nařízení.
Uložení části porzemkového katastru, vyhotovených při původním nebo novém

katastrálním řízení. VÝ'I!lo'smii!I;sterstva financí, č. j. 14.665/30-III/6 ze dne 24. če'rvna 1930.
Ministe,rstvo finacrJJcístanoví st,ran uložení čá'3tí pozemkového k,at<tstru, k:teré hyily po-'

řízeny při vyhotovOlVání Ipůvodnich nebo nových katastrMníclh orperát.ů" t. j.při pracích,
provedooýoh podle ustanovení $i 28, odst. 2.. n.elbo $i 100, ,pokud: se týJče podle ~ 64 kata-
strálního zákona. ,a pomůic1ek, jiocM bylopd'i těehtop.racích !použito" <lIŽna další taJk.to:

1. U místně příslulšlIlého ka.-tastrálního měřického úřadu (jeho expo-
situry) bl\lďtež trvale u[O!ženy:

1. Měřieky ope,ráit (§ 6 odst. 3. vI. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n.).
2. Písemnýoperát (§ 6, od,st. 10. vI. nař., č. 64/1930 Sh. z. a n.).
Pokud] by snad! fin:a.TlJčníúřa.dJ II. stolic.a 7;ařídil, aby rejs,tříli pall"cel,'poz,emlIlostní archy,

rejstřík dditelů a rlálZnam změn byly uloi7,eny u místně příslušného· hemího úřadu (súčtovací
oddělení berní správy), rzllJŠleje katastrální měř1cklf úřad proti výměně ,súčtovacích dokladů
ř.eěenému úřadu k ulOlž,ellli.

3. Ze ~bírky listin (§ 6. ods,t. 18. vI. nař., č. 64/1930 Sb. z. a n.): a) seznamy soo-
řa.dinic trigonometrických, <p'oJygonolvýcha jin}Í'oh měřický'cih ·bodu; b) místopĎSY trigono
metrický:ch, :polygonových \1 jinýoh měři·ckýoh hodů; c) dmhopis rpopisu hranic ka,tastrál·
níCih území; d) otisk'y (reprodukce) polnichl náčrtů a nebyly-li mpll"odukoVlány, jich originály;
e) selstavení výměr j,eidnotlivýoh Ipaoc,el; f) ohla,šovací listy (protokoly), soudni u8[\e<sení
(výroky), seznamy nesrovnailostí, reklamaČiIlí a odvolací spisy a jiné l1stiny o katastrálnich
změlnách.

4. Z úhrnnýich výka,zů: a) přelhled pozemuO!stních archů, b) výkaz úhrnných kki.tastrál-
nÍ'cm ,hodnot, c) úhrnné sestavení jakostních tříd;, á) úhrnný výkwz o rozptýlenosti půdy
a o velikostníc,h skUlpĎnách držitelů půdy.

5. Z vedlej,šich čál'ltí rpo'zemkového katastru: a) s,e'znam siinic, b) se'znam vodstev,
c) seznJam elektrický·ch vediení vysokého napětí.

6. Z pomocnýeh části 'Ilozemkového katastru: a) výJpĎsze seznamu vzorkových po-
zemků, b) ·sestavení jakOSltních tříd, c) výpis z pozemkové kni·hy, d) vÝlpisz o.ficiálního
soupisu pamá.tek, e) seznam domu. f) selznam názvu tlr.ltí.

7. Z jiných pomůcek: a) s,rovnávací sestCl,vení stavupo,zemkové knihy před kata,-
strálním řízením se stavem v novém katastrálním o!peráM, b) seznam rpozemků trvale osv(}-
hozený'ch od pO'zemkové daně.

II. U 1Jr i a n g TI lač n í ika;n (';e ,]á ř e ministel1&tva financí budiž uložen v Ýopi s,
resp. O!P i oS triaillgulačních údajů. o nichiž j,edná odst. f), § 1 v'ládní'oo na.řizení č. 205/1928
Sb.z. a ·n. stran v,še·ch hodů podrobné. trigonometrickésitě.

IIr. U ústř·edidho ar·cthivu pozemkového katastru budiž uložen
7Jbylý ela,bolfá,t podlwhné (místní) triangula,ce.

IV. VBechny ostatní části po:zemkového katastru, vyhotovené při tom kte·rém výše
uvedeném katastrálním řízení, ,buďtež uloženy u archivu mllJpkatastrálnich (jeho expo.situry),

Sazby pop,latků za opisy některých části sbírky listin pozemkového katastru. vý-
nos min. finanCÍ čj. 16.915--111-6z 2. května 1930. MinisteI1s,tvo financí stanoví dod"l.tkem
ke svému výnosu z,e dne 8. července 1929, č. j. 62.346-28-III/6,odst. 4.*), tyto da.lší sa,zby
p()!p1atk'ů:

1. Za opisy zápisníků měřený'Clh vodorov:n}Í'o!:lsmě,ru v síti trigonometrický,CIh bodů,
za ka.ždý awh (včetně k13.ždého (l;3Jpočatého 3!rchu) 25 KJč.
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2. Z::t op,isy z.á1pisníku měřených vodorovný'ch úhlů v polygolfiové BÍti za každý
'llIl'cl:I (v,ěletně tkaždéhoza.powté!ho amhtu) 20 K,č.

3. '~ :použité tiskopisy pro výpisy ad ~., 2. zakaiŽdý al'eJh 1 Kč.
Projednávání geometrických (polohopisných) plánů kat. měi. úřady. VýinlO'smin. fin.

ze dne 29. (í.e,rvna 1930, Č. j. 68.655/30-III/6.
Předvoláváni měř. Med. pozem, katastru za svědky nebo znalce v civilnim řízení

soudnim. výnos min. sprav. Z<l 23. srpna 1930, Č. j. 29.492,.

Různé zprávy.
Oznámeni. Konsu1á,t OSR. v Beyrutu (Syrie) nám Isděluje, že klLtJaJstrální úřad v Bey-

rutu ,přijímáJ od přÍipadu k p.řípadu odbomíky: rplro pr~c.e zeměmělřÍJČské. Oznamujeme tuto
poptávku po odhOlI'IliliccÍdl1Lrp'o'znaarw'nláv~e,že "Ů e s k o s love iU s ik:Ý úst a v z a hra-
n ,íční" má k na;hITédlllu1dvýtisk o ipod'mínkáoo přij<fJtí tL formuláře 'žooosti na, takov~ místa,
které lllIUsí býti ~pSlány francoUlzsky ~ nutno je ad.resovati Ji nrMm pana O. Dur~ffourd,
Régísseur dles trn.vaux du ,cadastre et d'amélioratio[l l'1.gtriwle ďes Etats de Syríe, du Liban
et des A1aouiools, Beyruth. B. P. 935. Podle 71právy čs. konsulátu illutno počítlLti s €lXis-
tenčnim minimem 1000 franc.. frankůi měsíčně na osobu.

V !případě, že by se' nlLšli vwžncÍ uch3lZeči ve stáří od 18 do 50 let 00 tlLto místJ.,
nechť se přijd1ol\l o rpodimínlci,CJhDOIlIDOVa,ti do "Ús. ústavu zruhramičního" (Praha VIL, ~}e-
tržní pa.lác).

Měsíční slu:žné operatéra-ryd1ilorýsovače č]ní 1200 3/Ž 1650 fr. MěscÍ,ční služné vedou-
(',jho oddíLu (geometr) 1500 až 2000 fr., Ipřípadně 1950 a;ž 3040 fr. Měsíční služné vedoU!CJÍClh
prwce 2800 až 4040 fr., při 'čemížse rozlišuje !platově práce v kanoo,láři a [mí-oe v Ipoli.

Statistická zpráva. Na Vysoké ,štkOle spec. muk při Č~ském vysokém určielllÍtechnic-
kém v PraJze na oddělení zeměm1:mčskéiho inženýrství hylo 'zarp<sáno ve stud. roce 1929-30
390 mužů a 3 ž~ny. PJ'edz.kušební komisí na této vysoké .škole složilo v době ·od 1. října
1929 do 30. června 1930 od'bol1IloU státní 2:ko:Jiškuzememe,řičskou podle naHzení z r. 1897
celkem 18 kandi!dátů. První státní zKoušku podle na,ř]z,eníz roku 1928 na zeměměfičském
in>Ž,enýTství složilo v tennÍillu ,řijnovémce<lkem 57 kandidá,tů a v termÍnuče,rvnoV'ém 1930
8 kandidátů; druhou státní zkoušku podle přeld~isů 'Ze 4. červeiIllce 1928 celkem 24 kJamdi-
dá,ti a dmhou státní zkoušku rpodle předip[sůi ,ze dne 14. č,ervence' 1928 celkem 102 kan-
<Udáti.

Exkurse pražských posluchačů zeměmě~. inženýrství. SpoJek Iposlucha.čů zeměměřié-
ského ínženýrství pořádal ve dnec,h 17.--22. května exkur,si do Drá~ďan, Lip,ska. a Jeny, za
vedení pama prof. Dr. J. Svobody. ktierý se, účastnil s chotí, a pana prof. Dr. Fr. Fialy.
Byla to prvá. úspěšná; exk:urse toho druhu. íJčastníci nav'Štívili v Drá:žďane'ch hygienickoi1l
výstavu a autokl'1,rem ;pmjeli·město, '~ejména zahradní jeho část. V Lipsku byla opět
ok'l"u:mí jÍizd:a městem a Iprohlídka noora,ží. V .Jeně byli účwstníd proved'eni továrnou optic-
kého sik\1a,Sc.hoH a oovámími objekty fy Zeiss, kde hyli. přijati se zvláštní rpozomostí. Ně-
kolik konstruktéru a profelsmů podalo výklad k jednotlivým fáízím výroby a 'zvláišť dů-
kladně bylo jim U!kiá,z.áJnoo,d;ďěllelnífotogrametde. ~ Po celou dobu pobytu hyla mez-i účast-
níky dobrá: nála,da a nerp,řihodila se a,ni jediná nehoda.

Děkujeme tímto pp. ,prof. Dr. J. Svolbodovi a Dr. F. Fialoviza ,je>ji!CJhpéčí a ochotu,
se ktell'ou lS'e úča.stníkům věnovali.

Za Spolek posluchačů zeměměři,čsik'ého i'llJžeill~rství: IngO. Václav K.nlmpharuzl, t. Č.
p,ředlSeďa. Boh. Pernica" t. č. jednateL

Projevy členstva.
Námět. MJ"Slím, že jednou z nejz.áv'a·,žillějiškh pří>Čin tČižkopádnolsti ka.tJastll'álni s~U!Žiby

je obtížnos,t přellwnárvání vzdálenolstí mist v měřic:kém ok,resu nejlp,rimitivněj,šími diopra,v-
ními prostředky. ne-li diok'once vetšinou pěšky. S touto otálZik:ou úzc€! souvi'sí nutnost se-
stavování a dIOd'I1žOlVámícelstov:nj,ch programů e v i den ční o h na ,ce[ýc!hi idiLo'Uhý1chše'st
měSÍCŮ předem!. DodT1žoV'ání 1za k<lJžďou Clenu i za c,enu neplodného vysedávání v z'a~a<tlých
vesnidch" v niclhž měři,cký úř,edník svoji pJ'lJ1c;iskonlčil a z nichž se nemůiže pohnoulti jenom
proto, že má pro 'pd'íští den ure,e'llo jiné, podobné Ikatwsltrální území v sOUlSedJství.K tomu
přistwpuje ješM i Uls,tano:vení o dodI1žov'ání netikrat1šieh VlZdá,lerrostí me.zi katastrálními úze-
mími, jež jsou v ,c:estoVl!lím prolglTamu z'a sehou, ahy 5e uše.třily dvě korUlny na kilometro-
Vlém. A s ,dlraJhlÝmčasem není ipotřeba šeUitl Ten plTo,s,edíme 'CaISitOna IlJáldI'a.žích lokálek,
aneho pro<šlapeme po v"Y'P,rahlý1chazalprá,šenýc,h si1nl',cích, ubirajíce se j'wko vamdJ1'lo'Vníod
města. k vesni,cL

Ptám s'e lidií, kte,ří mají na katastll'ální ShlŽbě záj,em, 7)dJali je to všeclmo rOlzumlll,é
a ·zd'a.li .i'e to všecihlllo nutným ..

Ohci tím vy'V'oWatizájem o mamky, s nimiž nelbylo hnuto -od dohy, co trvá iiIllstituc&
kátals\Í.ru. 00 !se tu za.tím změnilo v dopraVl!lictvi! K,terě v,še,ohny instituce mají už 'auto-
mohiiy, anillž hy j1e potřebovaly toHk, jaiko úřady katrustl1'ální.
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0táJz.kJa. .musí ,býti ovšem i'ešoo.a I'l oMedem na mJmořádtné poměry kiatastl"áJ.nísllňby,
na zákonité lhůty" na obtmH l{lIřisvolávání komÍi3í 'atd. Řešení je tím o:Wíem velmi ztíjeno,
m'YIslím vš,ruk. iž,e ndikO'Hvz.nemoižněno. l\1y~lím, že kdy'b~ se se BVými zkušenostmi přilhJ1ásil:i
oni věční kiata'Strálmí poutníci; kte,ř!í se, roki co rok toulají v potu tv:áii po V'Šooh koutooh
svý,ch obvoou,že by se nalŠel IllJllI()hýná.Vlrh,o němž by se k prospěcihu služby dWo uVla-
žovati. A soudím, ižJe'hy redakce taikové náměty ráda uveřejnila. -.-

Separatismus. V ~1ední d10bě zalčaly se 'zase roIzpřádati ~OvlO'l"Y,o n:iCM jsme sou-
dili, že dJefinÍJtÍvně 'Z1lJIlíklys Rakouskem\ o tom, j,sou-li práce l1OVIO'!IlJěncSikIídUileižitěljš~
nebo odbolrJJ:ějšL nelbo llJoeně}š'í nežli j.ilnépráce měiřÍičskýcl1 inzelnýJ.'Ůve veře~nýoo SJWŽbácll.
A nllJŠli se takoví ,k,oJeg'o~é, Iffiteři důvo:dtyza vlasy přitruželnýmí se smmí, ',mtím jenom v km
zích, v nicJ1ž Isoudí naJéztioolllls" odJůvodniJti, jaJko by llOovomlJřičiměli llárók na mimořád-
né honorování a· iIlIamLmOlřádillý postup.

~a'Pomi'Ílá se na to, lŽe do V'eřejnýc:h služeb se piřijímllJjí 'Za měřiJOské iIlÍÚllllJýryucha-
zooi se s,tejlným v:zděLá.ním a se stejnou přípravou IJIl'o všelclhny měřiJč,ské práJce. KaMý
ov,šero potom dělá trukovou 'prácí, k! níil hyl určen a jaké je prá.vě pOlÚřelba a při tom
musí býti s3illlOlZř~oměpř:iJllrlllVenna to, že ·dn6šní svojí práci zítra ,zamění ji'lllou. bude-li
to žádati sloobá.

Víme VlŠichni. že měfiClká, služb<a,není ni:lOO:esnadnou, že plrO v:šeCJhmJyjejí obo,ry je
potřeh-a VJ'Ipětí d'l1eJhoV'nlí<fui tě,lesnýdl schop!IlOlstí a. proto povaJžujem yY'zdvilOOvá.ní jed-
noho oooruEilUižlJyynaJd jiný 'za nes,práNný, neodůvodněný a celému stavu šk,odilIDvý.

NemŮlženw dosáihnouti ničeho k zlepšení svých pomfuů stavO'vských 'ani postupude,
me-li svomě, jJaJk bycllom Ipo,tom vytpruiali, kdyby táih1 každý za jíný provalz. Na konec by
se eeJý stav rozp'adl na tríangootory, polygonřsty, optiiky, ,stolliJře, detaili.sty, evliJdeUJěni:ky
se stwrou Il1llJP'OU~s novou m~iPlOu,na měříče z hor, 2; rovÍiny, 'z přehledJného území, z ne-
přehJedného liJtd., atd. A ti !by se, nw:zi sebou svářili o to, :kdíoz niClh je důlež.itějším, čí
prálce je obtížn:ějiŠÍ,čí UJČe.nější'ane'bo odbornější.

To by;chom za chvíli vypa,ooli!
K resystem'saci. Očiek.ávan'á. resy·stemiSll,ce přivodí změnu taJké u nej;většiho kat.

měř. úřadun\1 Moravě. V Brně, kd'e budle zřízeno místo přednoSlty ve 3. plat. &tJupn.i.ei.
(Bude-li jen tO'to ;jediné místo v"troj.ce" přidáno pro 'Coe~ouMoravllJ, jlllk SIe dos,lýlcJláme,
pak je to zíSik pranepatrn;ý'.) Je nelspomo, že uvá,ž·ené oil:Jsla'zenítohoto mista ,vhodnou os'o-
bou,školenou ve všech oooreclh měř. pmxe, jest naJIli6ljv'ýšnutné, aJby.rO'LŠířenou pravomoc
toh,oto úřadu za,staU mohla. .

OStravští kolel!ové do S. I. A. Kolegové z kJra.le ostravského mají v: úmyslu utvořiti
pracovní ·sekci ve Stpolku os. inIŽenýrů, odbor Mor. Ostlrav'a.. Za tím účelem s,volá'V1ají in-
formační schůzi v,šech v Ostravě a okolí rpůJooMcích Ikoleg'Ů111a den 18. říjnru 1930 v 8 hod.
do Lid-OV'ooodomu (modrýs.ál) v Mor. Ostra-vě. Z předhělžll1ýcih pra.ci VysvitA, 'že 'lIájem
jak UW1zíkolegy měř:íičské slUlžlby,s;tá.tmí,tak i melzikol6lgy <Civilními je velmi iž:ivýa očeká-
vá se, 'že akce se skončí s pln:ým zdrurem. Dotazy a imformkllce doldá Ing. Jindiřich Ci-
gáne!k, Orlová. .

s O U těž e.
. Soutěž na ideový relo!ulačni plán města Zábřebu je vypsána dnem 15. srpna 1930 a
kOThČidnem 15. února 1931. Podmínky lz.e obd:l'žeti dio 150.l:.stopllJdu b6lZplaJtně a !pOdklad'y
soutěžní po "l~aplacen:í 2000 dinárů. Soutěž je mezinárodní. Odmlooy 150.000, 100.000 'a
80.000 dirráirů. Na za-koupení 'Plánů neodměněných je věoo,váno 170.000' d.i:ruárů.

Výsledek soutěže na re~ulaci české Třebové. V dlané lhůtě (do 15. záři ,to r.) dOlšlo
p01'otě 9 projek>tft. ,Po,rotR. ve k1teré V'ed1e místnich ~áls,tupc.ů 'zasedaLí: Ing. E. MIllz,e,r,
arch. J. Gočá:,r a Ing. J. Vaněěek, rozhodla se udělit,i: 1. oenu all'ch. Van í Ci ~ é mu et
oons'. z Oeské TrebOové II. Ing. J. Peň á z o v i a amh. G 'I'U n to v i, III. cenu kl.fch. K o-
e h o vi a Ing. Běl i n o v i. DV:ll iP·rodekty zlltkoupeny. Výstava dloišlýJoh projektů !bude
otevř~iIla od 28. ,zálří do 5. října.

Zprávy osobní.
Osobní změny ve stavu měřičSkých úředníků na Slovensku Goervenec a SIl'Poo).1. Za

mer. kOM. ipři.j'at: Ing. Vlllld:'mir lJud, Prievidza. II. 7Ja ,smluvní měř. údíeď.přijati:1. Jng.
Petr KargaJlský, Žilina. 2. Ing. MilcihaiI Brícov, TOl1nJala,Ing. EVlžellllmJš'en,ooký, l\1ichalovee.
Lng. EV$ren Kotljarevský Nitra,. III. l\1ě,ř. kom:'saři jmenová.ni: Ferdinood Lel\llbn6lr, Lipt.
Sv. l\1ikuláE. JllIn Buja" Spis. Nová VeoS. Jindřích El1tI, Bratisl~ava, od<1.1l0vl.měřeni Rudolf
Korng, Nitra. Ra.imuoo Willert, Pr6iŠov. Ing. Bohumiil V1tavský •. Prooov. Otmar štiftelr,
Trenčin. IV. Přelo,ženi: měř. lwm. Jilll(lIři'CJhErtlz Nit,ry do Bratis!LaNy, O'dld.n. měř., SJIcl.měř.
~. Ing. Antoron l\1eJnyčulk z Dol. KubÍlIla do Lipt. Sv.l\1ikuláJše, 'SlffiLměř. úř. Iv'an Le-
Vidk:ý ze ŽHiny do Lip,t. Sv. l\1iilm[áše. ' .

Za redakci zodpovídá Inll. Jos, Růžička. - Tiskem 'Polygrafle v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměříčft V Praze.
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