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Příspěvek k ocenění některých přesných dálkoměrů,
užívaných v zemi Slovenské při polygonisaci.

Ing, Dr. Jan Císař.

(Dokončení - Fin,)1

Odchylky l pro souřadnice x a y dostáváme pro prvých 8 rovnic z rozdilu při-
bližných hodnot uzlových bodů (ob. aritm. průměr) a souřadnic v jednotlivých
pořadech vypočtených. U pořadů 9-12 bude výhodnějším uvažovati rozdíl při-
bližných souřadnic Ll Y, Ll X v pořadu a součtu jednotlivých [LlyJ, [Ax] v témž
pořadu. Bude proto

Podobně u souřadnic X.
Hodnoty a, b, c, d, e, p, py, px, jsou sestaveny v tabulce A.
Hodnoty l, lx, ly, v tabulce B,

n p On

I
bn Cn I dn I ťn

\
FY pa;

1 1/8 1 -
I

- - - 4'087 5'254

2 1/10 1 - - - - 4'792 3'287

3 1/5 - 1 - - - 5'654 8'243

4 1/5 - 1 - - - 7'038 10'877

5 1/1 - - 1 - - 6'276 4'392

6 1/6 - - 1 _. - 7'543 8'866

7 1/5 - - - 1 - 7'428 8'932

8 1/6 - - - 1 - 10'198 5'436

9 1/5 - - - -1 1 6'800 8'176

10 1/5 - -1 - - 1 6'843 8'797

11 1/5 - - - - 1 7'049 7'915

12 1/ - - - - 1 5'363 3'406
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z pro Y v m I pro X v m
J

n pro
Stroj Stroj I Stroj

I
Stroj I Stroj I Stroj Přímé Přímé

P Kern Zeiss·B. Wild měření Kern Zeiss-B. Wild měření

1 +28 -0'03

I
-0'03 -0'17 -0'17

I
-0'06 -0'05 +0'01 +0'04

2 -63 +o'il +0'08 +0'10 +0'20 -0'09 -0'07 +0'03 -0'23

3 +30 +0'02
I
+0'01 +0'04 +0'08 -0'05 -0'03 -0'03 -

4 +10 -O'OS ..:...0·01 -0'02 -0'04 -0'04 ~0'01 -0'01 -0'01
...

5 -13 +0'03 +0'05 +0'05 +0'07 - -0'03 -0"02 -0'06

6 -11 +0'07 +0'07 ~0'01 + 0'03 - -0'02 +0'05 +0'04

7 -S -0'02 +O·OS -0'02 +0'04 +0'02 +0'08 +0'02 +0'05

S +1 +0'01 -0'02 -0'01 - +0'11 +0'02 -0,05 +0'12

9 +6 +0'03 +0'06 ~0'03 +0'07 -0'05 -0'09 -0'01 -0'10

10 -lS -0'02 - +0'04 +O'OS -0'01 - +0'04 +0'06

11 -17 +0'01 -004 -0'03 -0'01

I

+0'01 -0'04 +0'01

I
+0'05

12 +64 -0'01 +0'01 +0'03 +0'02 -0'07 -0'02 -O-lI -0'16

Z uvedených hodnot sestavené rovnice normálni pro úhly v známém symetric-
kém tvaru:

=
i I i

r

I
I

i~

I
dpi

I I
dpH

I
o dPio dp2R dP40•..
~ I I I$.:i

I aj I bj I cj I aj I ej I Zj I s]>Q

1 [pa +0'425 - - - -0'200 -0'025 -0-200

2 [po - + 0·525 - - -0'125 - -0'400

3 [pc - - + 0'510 - -0'200 -0'090 -0,220

4 [pd - - - + 0'567 -0'200 -0'233 -0'134

5 [pe - - - - -0'725 --0'200 +0'200

6 [pl - - - - - + 1362'102 -1361'554

Rešenim těchto rovnic postupnou redukci dostaneme hodnoty:
d(l7=0'347" d(l19= 0'176" d(>28 =0·466" d(l40=0'671" d(l44=0·738".

O tyto hodnoty opravime přibližně jižniky, takže vyrovnané jižniky budou (podle
rovnice (1)):,

(17 = 890 32' 23" + O
(119= 242018' 40" + O
(128 = 1250 48' 34" + O
(140= 140° 16' 44" + 1
(144= 143000' 00" + 1

= 89032'23"
= 242018' 40"
= 125048' 34"
= 1400 16' 45"
= 143000' 01"
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Opravy vypočtené z rovnic (5)
VI = + 23", V2 = - 63", Vs = + 30", V4 = + 10", V5 = - 13", V6= - 11",
V7 = + 7", Vs = + 2", V9 = - 6", V10 = - 18", V11 = - 17", V12 =+ 65".

Kontroly:
21 = [pal] d~7 + [pbl] d~19 T [pel] d~28 + [pdl] d~40 + [pel] dť44 = - 0'355
22= _ rpa~ _ [pbl • tJ2 _ [pel. 2]2 _ [pdl. S]2 _ [pel. 4]2 _ 0'355 (10)

[paaJ [pbb. 2] [pee . 2] [pdd. s] [pee • 4]
2s= [pvv] - [pUJ = - 0'352

[pvvJ = [pll. 5], [pvv] = 1361'75, [pU '5] = 1361'750.
Průměrná chyba v jednotce váhy, t. j. v určení jižníku z pořadu v jednom

vrcholovém úhlu ze vzorce m- ;~Vh(P- počet pořadů = 12, U= počet uzlo~

vých bodů - 5), bude v našem případě + 16'5".
Pro vyrovnání souřadnicové použijeme přibližných souřadnic uzlových bodů,

určených obecným aritmetickým průměrem:
Y'7: 939'89
Y' 19 : 990'01
Y'28: 1622·97
Y'40: 1617'49
Y'44: 1272'45

Z hodnot v tabulce A, B sestavíme
a v E pro X.

X'7 = 1006'75
X' 19= 1913·28
X' 28= 1522'66
X'40 = 1023'96
X'44= 1282'97

rovnice normální ve formuláři D

I I dth I d Y19! d Y28 d Y40 I d Y44 Kem IZeiss IWi1d I ~~- Kern Zeias [Wild I p~~-
, a] lb] I c] d] I e] Z] I ZJ I Z] I 1] s] I s] I s] I s]

I
I -- I I

1 (pa + 15'928 - - 7'049 + 0'334 + 0'543 - 0'004 + 0'334 - 9"213- 9'422 - 8'8751- 9'213

2 (ph - + 18'055 - 5'363 - 0'396 - 0'067 - 0'075 + 0'064 - 12'296- 12'625- 12'617- 12'7

3 (pc +20'662 - 6'843 + 0'853 +- 0'842 - 0'035 + 0'118 - 14'672-14,661 -13"784 -13'

4 (pd + 24'426 - 6'800 - 0'251 - 0'018 - 0'047 - 0'179 -17'375 - 17'608-17'579 -17'44

5 (pe \- 26'055 + 0'084 + 0-180+ 0'019 + 1'060 - O'{)84- 0'180 - 0'019-1

6 (P11 + 0'166 + 0'176 + 0'227 + 0'487 - 0'790 - 1'656 - 0'085 - I'

dx,1 dXl91 dX2~ I dX40
I ~ I ~[ ~ I ~ I ~

1 (pal+ 16'4561 _ I
2 (ph - +22'526

3 (pc
4 tPd

5 (pe
6 (Pz\ _

~~- Kern Izeiss Wild Ip~~-
-&]-'-s-] Is] I s]

I I
- 7'915 - 0'690 - 0'176 +- 0072 - 0'94 - 7'851 - 8'365 - 8'613 - 7'

- 3'406 - 0'609 - 0'288 +- 0-019 + O436·- 18'511- 18'832- 19'139- 19'5

+ 22'055 - 8'797 + 0'088 - O'3()9+ 0'004 - 0'437 - 13'346 - 12'949- 13'262- 12'821

+- 22'544- 8'176 + 1'185 + 1'559 - Q.-175+ 1'917 -15'553- 15'927 -14'193 -16'

- + 28'294 - 0-656 - 1'121 - 0'025 - 0'439 + 0'656[+ 1'121+ 0'025 + 0'43- I -:- + 0'192 +- 0'185 ~ 0-110+ 0'534 + 0'490 +- 0'150 - 0'005 - I'

1935/67



Rešením uvedených rovnic postupnou redukcí dostaneme dy a dx, přehledně
sestavené v tabulce F, kde též jsou počítané opravy v podle rovnic (9):

y X

Kern I Zeiss I Wild
I
Pásmo Kern

1
Zeiss

\
Wild I Pásmo

a lať a lať

dYl -0'029 -0'051 +0'001 -0'052 dXl + 0'059 +0'033 -0'003 + 0'066

dYl9 + 0'016 -0008 + 0'005 -0'025 dX19 +0'032 + 0'020 -0,000 -0'017

dY28 -0'048 -0'054 +0'002 -0'029 dX28 + 0'010 +0'032 + 0'001 +0027

dY40 + 0'005 -0'010 +0'002 -0'012 dX40 -0'040 -0'052 +0'001 -0'079

dY44 -0'019 -0'039 +0'002 -0'071 dXH + ()o035 + 0'046 -0'003 + 0'017
I I II I I

VI -0'001 -0'017 +0'007
+ 0'

106
11

VI -0'059 -0,081 - 0'1691- 0-;;

VI -0'031 -0'037 +0'027 -0'164 V2 + 0'081 +0'029 + 0'101 I + 0'148
I

V.1 -0'018 -0-010 -- 0'030 -0'017 V3 + 0'036 +0'002 +0'045 + 0'055

V4 -0'008 + 0'010 -0'010 -0'027 V4 -0'064 -0'018 -0'015 -0'065

Vs + 0'010 + 0'002 -0'019 -0'033 Vs -0'018 -0'004 +0'052 +0'041

Vo +0'010 + 0'01.2 + 0'051 + 0'067 Vo + 0'022 + 0'016 -0'008 + 0'001

V7 -0-020 +0'028 + 0'021 - 0-029 V7 -0'015 +0'070 -0'018 +0'028

v8 + 0'070 -0'032 - 0-049 +0'041 V8 + 0'015 -0'030 -0'008 -0'012

V9 +0'025 + 0'008 -0'014 -0'004 Vu + 0'006 + 0'031 -0'030 +0'011

VIO +0'015 +0-014 +0'036 +0'050 VIO + 0'009 + 0'015 +0'040 +0'038

Vit -0'014 - 0'027 I + 0'010 + 0'001 VII +0'020 -0'028 -0'029 -0'029

VI2 -0'067 + 0'0061- 0'113 -0'126 va -0'045 -0'021 + 0'027 -0'026

+ 0'030 I + 0'110
I I 1

(pvv] + 0'062 + 0'295 [pvv] + 0'106 +0'097 + 0'227 + 0'392

[pll.511 + 0'063 + 0·030 I + 0'109 + 0'295 [pll.5] +0'106 + 0'097 + 0'226 + 0'391

1:1 -0'130 -0'155 -0'002 -0'239 ~I -0'060 -0'079 -0'001 -0'096

1:2 - 0'130 I - 0'155 - 0·002 I - 0'239 1:2 -0'060 -0'080 -0'001 -0'095
1:' -0'130 1-0'155 - 0'000 I - 0'239 E3 -0'060 -0'079 -0'001 -0'0963

I I

o vypočtené dy a dx opravíme přibližné souřadnice a pro předběžné po-
souzení jakosti postačí opravy Vi až V12' které umožňují při uváženi počtu bodů
v pořadu a délek jednotlivých stran porovnání rozsahu deformace sítě v jednot-
livých bodech. Celková jakost se nejvhodněji vyjádří průměrnou chybou souřadnic
pro jednotku váhy, kterou stanovíme v našem případě pro pořad 1 km dlouhý a
maximální vliv jižnjku při 0° a 90°.

Při zavedené jednotce váhy by zněly vzorce vah;

1000
py = [s] (1-j- sin2 R)'

1000
px .[s](1+cos2R)
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čili byly by 5krát menší než v katastrálních předpisech vypočtené. Zavedeme
proto do výpočtu pruměrných chyb hodnoty též 5 krát menší a bude:

m = + [py Vy Vy] _ + Ipy Vy Vy]
Y - 5 (P - U) - 35 '

_ + [p", v'" v",] _ + [p",v", v"']
mx-_ 5(P- U) - 35 ..

Prům, chyba Kern Zeiss Wild Pásmo

my =:5'5 cm ±5'3cm ±8'lcm ± 10'6 cm

m:l: ::::4'2 cm ±3'Ocm ±5'6 cm + 9'2 cm-

Poněvadž poslední uzlový bod 44 byl také určen v trigonometrické síti, bude
zajímavým srovnání jižníku a souřadnic z určeni uzlovým bodem s určením trigono-
metrickým.

Pro uzlový bod 44 vyrovnaný jižník:

a'44 - M = 143000' 01".

určený bod 44 počítaný jižník:

a44 - M= 142059' 31".

Odchylka
v y

Odchylka
va;Určení

II
y a;

Trigonometrické .11 1,272'44 1,282·98

Kern
li

1,272'43 1,283'00

: IZeiss 1,272'41 1.283'01

Wild 1,272'45 " 1,282'97

Pásmo 1,272'38 1,282'99

+0'01 -0'02

+0'03 -0'03

-0'01 +0'01

+ 0'06 -0'01

Tvar úseku polygonální sítě a postup výpočtu ukazuje obrázek, v němž bylo
provedeno samostatné číslování podle postupu výpočtu a trigonometrické body
označeny písmenami. Pro zjednodušení výpočtu byly souřadnice redukovány o stálou
hodnotu. Poněvadž zkreslení v projekci a redukce na hladinu mořskou při malé
nadmořské výšce jsou v daném případě nepatrné a vzájemně se zmenšují, nemělo
by jich uvažováni praktického významu.

Z přikladu je zřejmé, že i vnitřní hodnota sítě s délkami určenými optickými
přistroj i je dobrá a určování délek stejnoměrné. Poněvadž v posledni době se jeví
o dálkoměrné stroje zájem i u soukromých podnikatelu při pracích komasačních
na Slovensku, vynikne tu další jejich přednost, velká úspora času, a tím zlevnění
nákladu na zaměřování starého stavu .
••
~~· .._Ré8umé: Contribution a l'appréciation de quelques tachéometres de pré-
eision, utilisés en Slovaquie pour les mesurages polygonaux. L'auteur a réalisé
le mesurage ďun certain secteur de réseau polygonal ft l'aide des tachéometres aux deux images
des trois types différents (Kern, Wild et l'autoreducteur Zeiss-Bosshardt) et examine les résultats.
obtenus par le calcul du réseau et par la compensation simultanée des 5 points de jonction.
II exprime la maniere de la compensation et groupe les résnltats importants des calculs dans le~
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ableanx synoptiqnes. L'analyse de 180 qnalité dn résean est démontrée d'nne maniere la plns
illstrnctive dans les tableanx des corrections v, la validation relative est exprimée par les el,'renrs
moyennes my et mx.

Les errenrs moyennes sont a peu pres égales pour les tachéometres Kern et Zeiss-Bosshardt
s'élevllnt ponr le tachéometre Wild méme avec le mesurage direct des longueurs.

L'anteur attire l'attention a la régularité dans les mesnrages des distances qni est avan-
tagense ponr II/, compensation et snppose qn'en ntilisant les tachéometres de précision ponr
l'arpentage exigé ponr le remembrement en Slovaquie, une nOJlvelle préférence des instrnments
mentionnés s'élevera - nne épargne considérable de temps et par cela nne rédnction marqnante
des frl/,is des opéra.tions.

Měřický snímek.
Ing. Josef K I o b o u č e k, asistent Českóho vysokého učeni technického v Praze.
Pro měřický snímek má také velký význam určení správné ex p o s i ční dob y.

Potřebná exposice rychle a dostatečně přesně stanoví se podle nových exposičních tabu-
lek. Závisí hlavně na různých ročních a denních obdobích, na světelnosti objektivu, hus-
totě užitého žlutého filtru a na citlivosti negativního materiálu. V pochybných případech
exponuje se raději déle, poněvadž i mnohonásobná exposice se dá poměrně snadno na-
praviti, kdežto podexposice jen ve velmi nepatrné míře.

Cit I i vos tne g a t i v n i h o mat e I,' i á I u udávala se dříve ve stupních Scheine-
rových. Tento údaj byl obyčejně nespolehliv}', neboť továrny často ani nemají přístrojů
na toto zkoušení, nebo, mají-li je, povětšině jich neužívají a citlivost určují jen odhadem.
Proto se stávalo, že po přezkoušení údajů o citlivosti byly skoro vždy shledány veliké
rozdíly. U nově vyráběných měřických filmů není už citlivost ve stupních Sch. udávána.
V Německu zavádí se nyní (pravděpodobně bude zavedeno i u nás) označování citlivosti
negativniho materiálu v DIN, aby se zkoušky mohly prováděti jednotně *).

Otázka, bude-li užíván pro letecké měřické snímky materiál
o I,' t o c h I,' o mat i c k Ý ne b o pan c h I,' o mat i c k ý, jen o v Ý m f i I m e m d e f i n i-
t i vně 1,'0 z řeš e n a ve p I,' o s p ě c h mat e I,' i á I u pan c h I,' o mat i c k é h o: o I,' t o-
chromatický bude užíván ještě ve fotogrametrii pozemní, ale v le-
tec k é u ž jen V)' j i ID e Č n ě.

Tato skutečnost vyžádá si některých nutných změn v negativním procesu. (16.)
Dosud se pracovalo v temné komoře při červeném světle. Pan chromatický materiál se může
ale zpracovávati jen při určitém modrozeleném světle, nebo v absolutni tmě. Příslušný
barevný filtr, spektroskopicky zkoušený, kterým se docílí spolehlivého osvětleni, které
nemá' škodlivý vliv na panchromatickou emulsi, dodají továrny, které tyto speciální filmy
vyrábí. Pracujeme-li při 1.eleném světle, je nutno plniti kasety a vyvolávati snímky ales-
poň 2 ln od světelného zdroje. Také prohlíženi negativu během vyvolávání musí býti
zkráceno na minimum. Nejlépe je však prováděti všecky práce v naprosté tmě.

Pan chromatický materiál je možno, podobně jako ortochromatický, napřed des e n-
s i b i lov a t i a pak' vyvolávati při červeném světle. Připraví se zásobní roztok pina-kryp-
tolové zeleni 1:500, který se uloží do láhve ze žlutého skla, které jej chrání proti světlu.
Pro desensibilování zředí se 1 díl zásobního roztoku 7 díly vody, desky nebo filmy se
před vyvoláváním 2 minuty potmě v tomto barevném roztoku koupou, pak krátce, asi po
dobu 10 vteřin, opláchnou v čisté vodě a hned ponoří do připravené vývojky. Za necelé
2 minuty se již mil.že rozsvítiti světlečervené světlo a vyvolávání normálním způsobem
dQkončiti. Desf'nsibilováním se doba vyvolávání nepatrně prodlouží. Bývá též dopomčo-
váno přidati pinakryptol přímo do vývojky; některé vývojky tuto přísadu ale dobře ne-
snáší, zvláště vývojka metolhydrochinonová, které se pro vyvolávání měřických snímků
nejčastěji používá, snadno se pokazí a na negativu se objeví závoj.
. V Ý voj k a má míti pro negativy normálně exponované teplotu 180 C; chladnější
vývojka pracuje pomaleji a dává tvrdé negativy, teplejší pracuje rychle a způsobuje
snadno závoj. Různě oteplenými vývojkami je možno částečně vyrovnati chyby v expo-
eici. Pro vyvoláváni měřických snímků (desek i filmů) o s věd č r I a sen e ji é'P e t I,' o j.
d fl nám e t o I h yd I,' o c h i 11 o n o v á v Ý voj k a **) tohoto složeni:

*) DI N (Deutsche Industrie Normen) jsou říšskoněmecké průmyslové normy, které
vydává výbor pro normalisaci všech průmyslových výrobkil. (NormenausschuJ3 der deut-
schen Industrie).

**) Na fotogrametrickém kursu v Jeně (1934) předvedl Ing. Ne u b a u e I,' (Hansa-
Luftblld, G. m. b. H., Berlín) 3 pokusné snímky: první exponovaný .~ sek. (0'25 sek.),
druhý normálně (1 sek.) a třetí 10 min. (600 sek.). Oproti správné exposiční době, kterou
snímky vyžadovaly, byl první 4 krát podexponován a třetí 600 krát přeexponován; třetí
tmímek oproti prvnímu byl exponován 2400 krát déle. Po vyvolání v této vhodně zladěné
Vývojce dostaly se ze všech tří, tak různě exponovaných snímkil., dobré negativy.
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I. Metol
siřičitan sodný
voda

II. Hydrochinon
siřičitan sodný
voda

In. Potaš
voda

14 g,
140 g,
1000 cm".
18 g,

180 g,
1000 cm".
100 g,

1000 cm".
Metol a hydrochinon jsou prostředky redukční. Siřičitan sodný konservuje roztoky,

které by se jinak působením vzdušného kyslíku zničily. Potaš změkčuje vrstvu li. umož-
řmje působení vývojky v celé vrstvě, člmž vyvolávání urychluje. Metol 'pracuje měkce,
hydrochinon tvrdě. - Z různých vlastností jédnotlivých roztokf1 vyplývá, že vývojka se
dá dobře odstupňovati tak, aby její složeni odpovídalo různým exposičnímdobám.

Pro nOr m á ln í e xp o s i c i smíchají se roztóky 1., II. a III. stejným dílem.a zředí
'Se2 díly vody. Do připravené vývojky přidá se ještě několik kapek roztoku hromidu dra-
selného 1: 10, který vyvoláváni prodlužuje a při tom zabraňuje tvoření závoje. Voda k pří-
pravě vývojky nemusí býti destilovaná, postaČí převařená z vodovodu..

Pro pře e x p o n o van Ý snímek vezme se roztok II. (hydrochinon), málo roztoku,
HL, málo vody a hodně bromidu (asi 10 cm" na litr vývojky, při velmi značné přeexposici'
ještě více). Vývojka se ochladí asi na 16°0, při mnohonásobném přeexponováni až na
14°O. Studenější vývojky se nepoužívá, pOl1ěvadž je málo účinnou, takže ani po. delšínl
vyvolávání se žádný obraz neobjevuje. ' ,

Pro pod e x p o n o van~' snímek připravi se vývojka z roztoku I. (metol), hodně
roztoku m., hodně vody a jen jednu nebo dvě kapky bromidu. Vývoj~a má býti teplejší
(max. 22°0, jinak vzniká nebezpečí, že citlivá vrstva se poruší). '

Velké svitky panchromatického filmu vyvolávají se zpravidla tak, že z expon(\va-
ného filmu se odstřihne krátký kousek, který se vyvolává v misce, s počátku při úplné
tmě a teprve asi po 4min. vyvolávání .rozsvítíse zelené světlo, aby se mohl další průběh
sledovati a bylo možno stanoviti. dobu potřebnou k správnému vyvolání. Když tato doba
je stanovena, vyvolá se celý film v Úplllp. tmě. Před vložením do vývojky navine se mm
'Společněs celuloidovou vyvolávací náskou na cívku, na které zůstane i při ustalo,vání
(vyvolávací souprava ,,0 o r r e x"). Do vývojky je třeba vkládati cívku pozvolna, aby se
zabránilo tvoření vzduchových bublinek Ha filmu. Na místech, kde se utvoří vzduchové
bublinky, nemůže býti film vyvolán, ani nstál€n. Doporučuje se cívkou ve vývojce opatrně
otáčeti a nadzdvihovati, poněvadž se často stává, že na čípkách vyvolávacich pású jsou
zachyceny, přes pečlivé promývání, nepatrné stopy ustalovače, které, kdyby nebylo fil-
mem pohybováno, mohly by způsobiti pruhy zahalení, po př. i celý film zničiti.

K dosažení jemného zrna, kterážto vlastnost má při vyhodnocování zvláště velký
význam, bývají často doporučovány "jemnozrnné" vývojky. (17., str. 160.) Důkladné po-
kusy s těmito vývojkami neměly však žádného pozoruhodného výsledku. Zato poda-
řilo se vyrobiti velmi jemnou emulsi, která i při' mnohem větším zvětšeni, než jakého
se u dnešních vyhodnocovacích přístrojů užívá, jevila se jako téměř bezzrnou.

Po skončeném vyvolávání je vrstva ještě stále citlivá vůči světlu a zčernala by,
kdyby negativ byl osvětlen, poněvadž ve vrstvě jsou ještě stopy vývojky. K vytvoření
obrazu je třeba jen části bromidu stříbrného (asi Ya) a přebytky jeho musí býti proto
vyloučeny. Děje se to ustalovačem. jehož podstatnou částí je sirnatan sodný, který ne-
osvětleně soli stříbra rozpouští. K ustálení desek i filmů postačil by jen asi 25% roztok
sirnatanu sodného. Lepší jest však k ys e I Ý u s t a lov a č tohoto složení: 1 díl sitna~
tanu sodl).ého, 4 díly vody a na každý litr tohoto roztoku 50 cm3 10% roztoku dvoj-
siřičitanu draselného (kaliummeta,bisuIfitu}:Kyselý ustalovač má tu přednost, že zůstává
dlouho jasný a nekazi se tak rychle stopami' vývojky zbylé na negativech. Mimo to
desky a filmy tímto kyselým ustalovačem ustálené jsou jasnější a, .negativní obrazy
jsou měkčí; je to výhoda, která se nedá podceňovati. Ustalovač má míti teplotu asi
18o O. Desky je nejlépe ustalovatve svislé' poloze. Deska jezaánlivě .ustálena, když
pozorována z rubu (se strany skla) je stejnoměrně černá. V ustalovači se ponechá pak
ještě alespoň tak dlouho jako před tím. Ve vrstvě se utvořila totiž nejdříve těžko roz-
pustná podvojná sůl, která se pozvolna v přebytečném ustalovači rozpouští.·· Kdyby
zbyla tato sůl ve vrstvě, projevilo by se to později žlutým zabarvením nebo' skvrnami'
na negativu. V litru ustalovače je možno ustáliti až 50 desek rozměrú13 X 18cm nebo
stejný počet filmových snímků 18X 18cm. S ustalovačem neIliál,s!l.ŠetHtí; tak jako se
ničí negativy příliš krátkým ustalováním, ničí se I v ustalovači č.asto používaném. Jinak,
ale je nutno zacházeti s ustalovačem, ať tuhým (sirnatanem sodným), nebo rozpuštěným,
s největší opatrností, neboť již nejnepatrnější stopy na deskách, filmech nebo ve vý-
vojce mohou negativy vážně poškoditi. Může se to státi také užttm, že :kO~sKY' sirna-'
tanu se na zemi rozšlapou 'a jako jemný prach dostanou' se do' 'vzduchu;" .' . ,

Po ustálení je nutno odstraniti z vrstvy všeckyz,bytky·chemiká.1H, 'zvláště sirna-;
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tanu. Hodinu trvající promýváni v čisté vodě postačí. - Někdy se stane, že promyva-
ním negativu ve vodě se utvoří na vrstvě mléčný zákal. Příčinou toho je vápenitá
voda. Závada se odstraní vložením negativu na půl minuty do 1% roztoku kyseliny
octové; dalšim několika minutovým promývánim zákal zmizí. Kapky vody s desek se
otřepaji a v místě, kde se nepráší a nedopadá přímé sluneční světlo, nejlépe v průvanu,
se desky v horizontální poloze usuší.

V létě při velkých vedrech je nutno užíti po ustalování u t v r z o v a cíl á z n ě
buď formalinové nebo kamencové, jinak vzniká nebezpečí, že rozměklá vrstva se poruší
a nastane skreslení obrazu. Formalinová lázeň pozůstává z 50 cm3formalinu a 1000 cm"
vody. Kamencovou lázeň obdržíme ropuštěním 100g kamence hlinitodraselného v 1000 cm"
vody. Po utvrzování pere se deska normálním způsobem ve vodě.

Filmové snímky, pořízené řadovými komorami, suší se zpravidla ve vysušovaci
soupravě ,,0 o r r ex". Otřepání kapek vody s filmového pásu jest však u tohoto způ-
sobu sušení těžko proveditelné a mimo to Be film nevysušuje stejnoměrně, takže v blíz-
kosti jádra cívky zůstávají mokré pruhy. Dobře se suší letecké filmy na dřevěných
bubnech, užívaných dříve k sušení kinematografických filmů. Kapky vody se dají snadno
odstraniti a -film se vysouší stejnoměrně. Je třeba odstraniti kapky vody i na rubu filmu,
jinak v těch místech zůstala by po vysušení světlejší místa.

Velmi' často, i po pečlivém zpracování, nemají negativy patřičné hustoty: jsou
buď řídké a chabé a potřebují z e s í I i t, nebo jsou husté a příliš bohaté na kontrasty
a pak potřebují z e s I a bit. Zesilovati se mohou jen snímky, které nebudou proměřo-
vány, anebo ty, které budou restituovány bez velkého zvětšení. Dobrých výsledků se
dosáhne zesilovačem sublimátovým. Pro velmi řídké a chabé negativy je lepší zesilovač
uranový. Z e s i lov á ním s e zrn o emu I s e z vět š u j e, zvláště je to patrno v polo-
tónech. Zvětšené zrno již při trojnásobném zvětšení působí při proměřování rušivě a
stěžuje nebo i dokonce znemožňuje rozpoznávání detailů. Ne g a t i v y, k t e r é ma j í
být i pro měř o v á n y, nes mís e pro t o v žá d n é m pří pad ě z e s i lov a t i.

Zeslabení negativu neškodí proměřování, neboť zeslabova-
čem získává zrno na jemnosti a možnost rozpoznávání detailů
se' z v ět š'Í. .

N eg a t i v, pří I i š h u stý v cel é p I o š e, se zeslabí červenou krevní soli. Po
ustálení a krátkém promývání vodou se vloží hned do lázně připravené z 1000 cm" roz-
toku .nátronového ustalovače 1: 4 a 100 cm" roztoku červené krevní soli 1: 10.
V této lázni se ponechá tak dlouho, až je dosaženo požadované hustoty. Krevní
sůl (ferrikyanid draselný) přeměňuje kovové stříbro ve ferrokyanid stříbrný, který se
v ustalovači rozpouští. Pří zeslabování je třeba pozorovat hlavně polotóny, neboť krevllí
sůl má tu vlastnost, že zeslabuje všude stejnoměrně. Patřičně zeslabený negativ musí
se pak důkladně vyprati ve vodě, tak jako by předtím byl v ustalovači.

J e -I i n e g a t i v poří I i š h u stý jen n a S vět I Ý c h mís tec h, užije se
k zeslabení kontrastů lázně, připravené z 5% roztoku persíranu amoného, do níž na
každých 100 cm" jsou přidány 2 kapky chemicky čisté kyseliny sírové. Negativy před
vložením do lázně musí býti dokonale vyprány ve vodě a zbaveny stop ustalovače.
K přípravě lázně hodí se lépe voda z vodovodu ne'ž destilovaná. Tento zeslabovač má
oproti předešlému tu vlastnost, že působí nestejnoměrně; více působí tam, kde je více
kovového stříbra, které rozpouští, t. j. na nejhustších místech a polotóny zůstanou ne-
dotčeny. Když se docílilo žádoucího zeslabení kontrastů, negativ se krátce opláchne a
vloží na' 5 minut do 10% roztoku siřičitan u sodného, který zamezí dalšímu zeslabování.
Negativ se potom důkladně vypere ve vodě.

Vel m i z nač n é k o n t r a sty na negativech se dají zmírniti v lázni připravené
z 0'5g manganistanu draselného, 1000 cm" vody a 5 cm" obyčejné kyseliny sírové. Při del-
ším působení zeslabuje tato lázeň i polotóny.

Někdy je třeba zeslabiti jen místa, která by jinak pro svou hustotu a neprůhled-
nost nemohla se proměřovati (písčiny, bílá obilná pole). Provádí se to kouskem vaty na-
močené v zeslabovači,' kterým se místa určená k zeslabení přetírají. Aby se neutvořily na
desce pruhy a barevné skvrny, je dobře zeslabování často přerušovati a desku vždy
oflláchnouti ve vodě a kontrolovati pokračujíCí zeslabování.

Za zmínku ještě stojí - přesto, že pro fotogrametrii nemá to dosud praktického vý-
znamu - p o k u sy s pan c hro mat i c kým i des k a m i ještě dále sen s i b i lov a-
Ji Ý m i i k p a pr s k ů Ul i n f r a ě e rve n Ý m.

Lidskeoko vidí jen ty paprsky, které jsou ve spektru mezi fialovou a cervenou a
jimž odpovídají délky vlny asi 400 až 700 }1p-. Po vynalezení infračerveného sensibilátoru
je nyní možno upraviti fotograficko1,l vrstvu tak, že je citlivá i na paprsky infračervené,
které mají delší délku vlny a jichž lidské oko nevidí.
'Pr(') fotog'rafiize vzduchu a pro fotografii do velikých dálek mají infračervené pa-

prsky velký význam. Použije"li se' desek sensibilovaných vůči infračerveným paprskům
("i n f rad e s k y") á červeného filtru, pak i . při' velkých vzdálenostech a silných
atmo'sférických parách vznikne obraz jasný a bohatý na kontrasty, poněvadž je vytvořen
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jen z paprsků červených a infračervených, kdežto ostatní paprsky byly filtrem vyřazeny.
Odstínv barev nejsou však všude správně podány.

tJžije-li se filtru t. zv. č e r.!!é h o, kt~rý. je lidské~u. oku neprůhl.edný~pak .všecky,
paprsky viditelnéhospektr~. ,se Jl~ zachytl,}lltr ~ropustl Jen paprsky, mfracer.v!Jne,k,tere
vytvoři obraz s kontrasty Jestě VlCevystupllovanyml. Takto se daJI zhOtOVItIsmmky
předmětů v mlze, kterou lidské oko nepronikne. Barevné odstíny jsou ale někde podány
odlišně, nebo i docela falešně. Jasná zeleň odláží infračervené paprsky skoro úplně a na.
positivním obraze jeví se stromy bile, jako ojínělé nebo při měsíčním osvětlení.

Pokusy, prováděné na pozemních snímcích s deskami "Agfa-Aerochrom", sen.sibilo-
vanými na tmavou červeň, které odpovídají délky vln od 700 do 800fl-fI-, a s deskamI "Ag-
fa-Infrarotplatte 810", ukázaly; že exposiční doby jsou příliš dlouhé, než aby jich bylo
možno užíti pro fotografování z letadla. Deský byly proto před fotografovámm hypersen-
sibilovány v .lázni boraxo-chloridosodné, aby se jejich citlivost zvýšila .Při práci s červe~
ným filtrem činila pak za dobrých světelných poměrů nejkratší exposice 1/20 sek., což je
sice příliš dlouhá exposice pro fotografování z letadla, ale je ji už možné použiti. při foto-
grafování z balonu. Snímky s černým filtrem není možné ani z balonu zhOtOVIti,poně-
vadž je třeba exposice nejméně 2 sek.

P r a m e n y: Využito praktických zkušenost! získaných na fotogrametrickém kursu v Jeně 1934,poznámek
z přednášek, které proslovil prof. Gruber. Hugershoff a Ing. Neubauer a pak odborných článkú a li-
teratury, na kterou v podrobnostech pro omezený rozsah pojednání dlužno odkázati:

(1.) Dr. J. Ry š a v ý: Potogrametrie (Heslo v dodatcich Ottova slovníku nauč.). - (2.) Ing. P. Pot u žák
Leteckálotogrametrie· 1931.- (3.) B o s s h ar d t, R.: Erfahrungen .bei Anwendung der Luftphorogrammetrie fUr
Katastervermessungen in der Schweiz (Bildmessung u. Luftbildwesen 1931,s. 1-10). - (4.) Dr. VI. C h Yt r ý:
Základy letecké fotografie 1932.- (5.) W i Id, H.: Die Optik in der Photogrammetrie (Archiv International de
Photogrammetrie VII/2, s. 27-37). - (6.) Lei ber, P.: Dle Farbe..in der Photographie unter BerUcksichtigung
der PhOtogrammetrie (B. u. L. 1929,s. 1:'7-143). - (7.) Z a a r, K.: Uber die Verzeichnung des photographischen
Bildes bei Einschaltung von durchsiclJtigen planparallelen Platten (Lichlfiltern)II. A. f. Ph., VI., s. 182-200). -
(8.) H u g e r s h o ff, R.: Photogrammetrie u. Luftbildwesen IHandbuch d. wissensch. u. angew. Photographie VII,
1930).(9.) Hericht des Normenausschusses (Bildmessung) (B. u. L. 1931,s. 37-42). ~ (10.) S c hne i der, K.: Die
Aerophologrammetrie im Diensle der Schweizer Landesvermessung (B. u. L. 1929,s. I 24).- (11.) Compe-rendu
des séances de la Commission 9. Plaques et pellicules (A. I. d. Ph. VII/2. s. 224-229). - (12.) L a c ma n n, O.:
Gegenwartsfragen der Phototopographie (B. u. L. 1928,s. 101-110). - (13.) Ba e s c h I i n, P.-Z e II e r, M.: Lehr·
buch der Stereophotogrammetrie 1934(s. 51-5~). - (14.) R a t h s: Agla·Correctostat, das maBhaltige photogra·
pbische Papier (B. u. L. 1933,s. 175-176). - (15.) B uch hol t z, A.: Brgebnisse einer Prufung des Correctostat·
Papieres (B. u. L. 1934,s. 96-~9). - (16.) G a s t. P.: Vorlesungen U. Photogrammetrie 1930(s. 114--122).- (17.).
Die Anwendung des photogrammetrischen Aufnahmeverfahrens bei der schweizerischen Grundbuchvermessung·
(Schw. Z. f. V. 1931).

Literární novosti.
Posudky.

Friedrich B e c ker: Grundrm der sphiirischen und praktischen
Diimmlers Verlag. Berlín a Bonn 1934. Str. 167. Cena váz. 65 Kč.

Po úvodních kapitolách, kde vykládá základní pojmy astronomie sférické, pře-
chází autor k redukci astronomických pozorování; pojednává o precesi a nutaci,
paralaxe, aberaci, refrakci. Další kapitoly věnuje zdánlivým pohybům těles slunečního
systému, zatmění a zákrytům. Poslední kapitola obsahuje základy praktické astronomie
posiční, teorii strojů, určení astron. šiřky a času, určení posic hvězd (i fotograficky),
určení astronomických konstant, měření paralax hvězd a jejich vlastních pohybů. Na
konci knihy v dodatku je podána stručná teorie interpolace, vyrovnávací počet a zá-
klady kartografie.

Kniha vzhledem k malému obsahu podává jen úvod do studia sférické astrono-
mie. Proto jest tím spiše litovati několika závažnějších nepřesností a chyb které by
čtenáře mohly uvésti na nesprávné pojetí věci. Teoretickým kapitolám je vě~ováno po·
měrně víc~ místa než praktickým; zvláště určení souřadnic a kapitola o strojích je
probrána Jen velmi stručně. Přehled usnadňuji výrazně tištěné výsledné vzorce a jasné
obrázky. Výběrem látky uspokojí kniha spíše teoretika než praktika. J. P.

Karel. Du s I: Vybrané části z analyse. Přednášky letního běhu pro posluchače'
II. roku pOjistné techniky. Praha 1934. Vydala ústř. vydavatelská komise při čes. vys.
učení technickém, podporovaná minist. škol. a nár. osvěty v Praze. Stran 125, obrazů 20.

Kniha jest určena sice pro posluchače pojistné techniky, obsahuje však také ně·
~~eré stati, .které mají význam i pro posluchače zeměměř. inženýrství; je to zejména
cast první, Jednající o teorii funkcí jedné kompleksní proměnné, kde jsou podány pří-
klady na konformní zobrazování pomoci funkce exponenciální a funkce sin z kom-
pleks~ích ~rgumentů. Příklady ty jsou provázeny přehlednými obrazci; rovněž další
část, JednaJící o vlastnostech funkce gamma, poskytne zeměměřičům prohloubený základ
k počtu pravděpodobnosti. Z nauky o polynomech jsou to zejména funkce sférické
(polynomy Legendreovy) a funkce hypergeometrické, které se dotýkaji i některých
otázek geodetických. Problémy počtu variačního, které tvoří závěrečnou část knihy,
souvisí úzce s problémem čar geodetických.

Z toho patrno, že i ti, kteří se obíraJl geodesií, najdou v
je .budé zajímati a může jim býti užitečné a to psané slohem
přehledně.

přednáškách mnohé, co
srozumitelným a velice

Fiala.
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Vyšlé knihy.
- M. A. Te r z i č: Vlša geod-ezlja, kniha IiI. (kartografie). Str. 372, cena asi \50 dln. Objednávky v}řizuje:
Ing. Vlad. Buli2'in, 8eograd. StiSka ul. 9
. L'annuaire dli bllreall des longitudes 1935. Cena 15 fr. (brož.). VydalaLlbrairle Gauthier- Vilars
v Pařfži.

COJnptes rendus de la 7ěme séallce de la Commission géodésique baltique réunle a Léningrad et
Moscou du 12.--19. sept. 1934: svazek I. 182 stran. 6 map. obsahuje protokoly -a zprávy zástupců zúčastně-
ných států; svazek Ii. 429 stran. 2 mapy. přináší 29 přednášek sjezdových. Oba svazky VYšly z pečlivé
[edakce genúálnfho sekretáře prof. Bonsdorffa v tlelslnkách 1935. Kirkkokatu 3.

Odborná pojednání 11 časopisech.
Zprávy veřejné služby technické, čls. 7. nOr. Ing. A. P o k o r n ý: Zkouška theodolitu Askania pro

základnl trig. slt čes~oslovenskou.
Sborník čs. společnosti zeměpisné, čís. 1-2. nr. K. K uch a ř a Ing. Fr. Mel i c hal': Základnf mapy

evropských států.
Slovenský pondelník z 15IIV. 1935: Ing. L. B : Regulacia obci.
Volensko-technlcké zprávy, čfs. 3. K. M u r a v : Výška upoutaného balonll za větru a horizontálni

uchýleni se balonu větrem.
Bulletin olllclel de l'Unlon des géomětres Experts fran~als, čfs. 71 (březen). L. Lem a y: Antogares.
Izvjestila obščestva rusklch zemlemJerov v korolevstvle Jugoslavlii, č. 2 z r. 1935. z rcdakce prof.

Sopocky, má články: Výprava na Oplenac. Stav časopísu. Výroční valné shromážděni. Konsumní koopera-
tlv. Tří dni v Bělehradě. Odborná krdÍIika.

lemetvarka Ir meUoraclla. CI';-.- I. K a čin s k a s: Přehled měřičských pracf za r. 1934. - Theodolit
WiIdův čls. I.

Zeltschrlft fiir Vermessungswesen. Cís. 6. Martin PHihn t. S c o n z o: Ober eine geschwinde kurze
Methode die Breite zu bestimmen. S c h li der: Die Grundstiicksumlegung der Stadtfeldmark Rheda (3 vy-
obraz.). Cís. 7. Mel' k e I: Bemerkllngen ZUl' maschenweisen ůbertragung von Dreieckspunkten. Se hro e-
d ~ r: Berficksichtigung der Projektlonsverzcrrung IInd der' Drehung eÍner Strecke ... T h i e d e: Das Zentral-
direktorium der Vermessungen in PreuB. Staate. " (pokrač. z čfs. 5. dalšf v čfs. 8). Crs. 8. S c hro e der:
I:in Beitrag zu dem Prohlem der Koordinatennmformumr. _ F. S.

. Schwelzerlsche Zeltschrift fUr Vermessungswessen und I(ulturtechnlk. Cfs 3. D e I e s s e r t: La mire
a main. Un nouvel auxilliaire des rt1ensuratinns optique (10 vyohr.). Ber c h t o I d: Der Doppelbild-Reduk-
tionsdistanzmesser Barot-Wild fUr senkrechte Latte (a čís. 4). Cls. 4. Ba c h m a n n: Baulinie IInd tlimmels-
richtung. - Vyročnf spolkové zprávy. F. S.

AlIgemeinc VermessuDlls-Nachrlchten. Cis. 9. K e t tel': Tecllllik der Altstadtsanlerung (4. pokrač .•
konec· v čis. 10). Se h m i t t: Die Umw:indlung der Pontinischen Sfimpfe. (konec z čls. 8). Cls. 10. S c h u 1-
ze: Berechnung der tlauptachsender mittleren fehlerellipse beim Elnschneiden mitt-~Is der Ir:ittleren Koordl-
natenfehler. Cis. II. ti e r r m a n n: Auswlrkung regelmaBiger Streckenfehler im Polygon- und Polarnetz.

F. S.
Térképéneti I(lizlliny, čls. 12 z 1934. I<artogr~f ické práce za r. 1933. A n t a I f f y: Uherské státnl

měřenf. Ji o I han sel': Vložené body. jež nejsou orientovány jako body polygonálnf. Dr. A lb á n: VÝvOJ
současných reprodukci map (lI. část). V li r ti s s: Orientováni snlmkových leteckých dvojic v Bauersfeld-Zeis-
sově stereoplanigraiu. Par r a g h: Zhotoveni úseků limbu a- jeho přesnost. S z fi c s: O čs. voj. zeměp.
ú·stavu. .

Mernlecibas un I(ulturtechnlkas VestneSfs, Čí~. 11-12 z 1934. Z a r i n š: O přirozených hraniclch.
S I a n cit a j s: Geograf. souřadníce hodů I. řádu Aldari, Vinki Va s i i e v s k I s: Chyby v registraci
astronomických pozorováni.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 16. března 1935.

Schůze, k níž se omluvili páno;vé Ing. Souček a Ing. Klega, konala se za předsednictví Ing.
Krčmáře, který konstatuje 'po přečtení zápisu o minulé schůzi, že návrhy k volbám na
valnou schůzi jsou již připraveny, zbývá jen navrhnouti 5 členů smírčího soudu. Dr.
Fiker navrhuje za smírčí soudce: prof. Petřílm, prof. Ryšavého, Ing. A. Beneše, Ing. Do-
l.ežala a Dra Růžičku. Navržení budou kandidováni. Redakční výbor bude navržen v do-
savadním složení. Nato přednesl kol. Payer rozpočet na příští rok, který byl schválen.
; , Dr. Růžička podává zprávu redakční, jež byla VZ3Jta se souhlalsem na vědomí. Při
této příležitosti jednáno bylo i o doporučení Spolku inž. stát. měř. služby, a.by byla sní-
žena cena Zeměměř. Věstníku snížením ceny za tisk a autorské honoráře. Kol. Dr. Rů-
žička dokazuje na podkladě rozpočtů, že tisk nelze zlevniti. Pokud jde o žádost Spolku
ii:lž. stát. měř. služby, aby spolek poskytov:11 aspirantům, kteří jsou členy Spolku inž.
S:tát. měř. služby, Zeměměř. Věstník za studentskou cenu, bylo po delší debatě, v níž bylo
zejména poukazováno na to, že Spolek čsl. zcměměř. doplácí na každý ročník, prodávaný
za studentskou cenu, asi 15 Kč, usneseno povoliti tuto výhodu jen aspirantům, kteří jwu
též členy Spolku posluchačů země měř. inž., neboť podle stanov těchto spolků mohou jimi
býti ještě 5 let. po absolutoriu (ve Spolku posluchačů v Pra.ze je roční členský příspěvek
6 Kč a předplatné na Věstník 12 Kč). Redaktor upozorňuje, že cenu Věstníku bylo by
možno snížit získáním inserentů. Kol. Prok eš doporučuje získávat ~nserenty osobními-
intervencemi.
- Prof. Petřík podává pak krátkou zprávu kalendářové komise, již bere výbor na
včdomÍ. Pak byly čteny zprávy brněnské odbočky a to zpráva o volbách do výboru a
zpráv:a .iednatelská a bylo usnl)scno požádati' odbočku, aby provedla znOvu volby, ježto
neodpovídáií sta.novám, a dále, a-by podala zprávu jednatelskou,týkající se. toliko od-
bočky .. Posléze jednáno o volných návrzích. Brněnská odbočlut předkládá ke schválení
návrh na změnu stanov. Po debatě, ,jíž se zúčastnili kol. Prokeš, Dr. Růžička, Krčmář,
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prof. Petřík, Dolehl, bylo usneseno, že změnu v navrženém znění nelze schválit. Valné
schůzí bude navrženo, aby pověřil;:t výbor ustanovením komíse, která by návrh dříve pro-
jednala. Druhý návrh odbočky, aby Spolek jmenoval komísi, jež by se zabý,va1a problé-
mem zjednodušení spolkových poměrů, bude pi'ikázánpříštímu výboru k provedení. Volný
návrh redakce, aby Spolek inž. stát. měř. služby byl požádán, aby p'očínaje letošním ro-
kem pla;til každé čtvrtletí předem za Zeměměř. Věstník obnos, který odpovídá X částky,
kterou za,platil za mínulý rok, bude doporučen valné schůzí ke schválení.

Jiných volných návrhů není, proto konGí předseda schůzi.
Zpráva o valné schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 17. března 1935. Před-

seda Ing. Krčmář zahajuje schůzí úvodním slovem, vítá přítomné, připomíná události,
jež se sběhly ve spolkovém životě v uplynulém roce a žádá kolegy, aby plněním svých
povinností, zejména finančních a získáváním nových členů podepřeli činnost spolku. Od
čtení zprávy o minulé valné schůzi bylo na návrh Dra Růžičky upuštěno. Kol. Boguszak
přednesl pak zprávu jednatelskou, která byla schválena. - Zprávu p o k I a dní přečetl za
()mluvivšího se kol. Payda zapisovatel. Jednotlivé položky příjmů a vydání spolkových
v uplynulém roce byly tyto:

A. Pří j e m:
Zůstatek z roku 1933. . .
Olenské příspěvky, předplatné
Zápisné a upomínky .
Za inserci bylo získáno
Různé příjmy (splátky)

Celkový příjem

Kč 1.444'60
Ke 31.231'60
Kč 276'-
Kč ' 2.917"40
Kč 5.280'25
Kč 41.149'85

Poplatky pošt. spořítelně Kč 50'20
Na zálohách vyplaceno . . . Kč 2.000'-
Výdaje za tisk Z. V. a separáty Kč 26.597'95
Na odměnách vyplaceno.. Kč 3.610'-
Výdaje redakce . . . .. Kč 212'-
Výdaje pokladníka . . " Kč 648'~
Autorské honoráře . . .. Kč 1.272'55
Různé výdaje administrativní Kč 1.230'20

Celkové vydání.. 'Kč 35.622'10
Kol. pokladník poznamenává k závěrečnému účtu, že dlužné příspěvky dosahují

stále částky 5 až 6 tisíc a že bylo nutno odevzdati některé dlužné příspěvky právnímu zá-
stupci k vymáhání, apeluje proto na členy, aby včasným vyrovnáním příspěvků mu
usnadnili plniti úkol, jejž mu výbor uložil. Ke zprávě pokladní sděluje kol. Ruml, že
společně s majorem Ing. Sochorem jako revisoři prohlédli všechny účty, shledali je
v úplném pořádku a navrhují, aby pokladníkovi bylo uděleno absolutorium. Zpráva po-
kladní jakož i zpráva rev'isorů byly pak schváleny. Rovněž rozpočet, sestavený Jloklad-
níkem pro příští rok, byl schválen. Další zprávu, l' e d a k ční, podává kol. Dl'. Růžička.
Ukazuje, jak se redakce snaží šetřiti, užívajic petitové sazby a udržujíc rozsah čísel
v normálních mezích, žádá autory, aby proto měli strpení, nejsou-li jejich články brzy
uveřejňovány, hájí dále Zeměměř. Věstník proti výtkám, že příliš důrazně zastává zájmy
zeměměřičů. Pak podává zprávu o výsledku šetření, jež provedl za účelem snížeJ1,Í ná-
kladů na tisk Z. V. Redaktor si vyžádal rozpočty dvou českých brněnských tiskáren, jež
mají matematickou sazbu. Nabídky obou tiskáren byly však vyšší, než jsou ceny tiskárny
dosavadni. Pokud jde o firmu, již doporučil Spolek inž. stát. měř. služby, je její n.abídka
nižší, ale v nabídce neni udána kvalita papíru, ani kvalita obálky. Domnělá úspora by
se zmenšila ještě tím, že by redaktor, ať by byl v Praze nebo v Brně, měl s tiskárnou
mnoho korespondence a drahého telefonovánLKromě toho dosavadní tiskárna snížila Ioni
na žádost redakce cenu tisku o 6%. Redaktor upozorňuje, že náklad stoupl vlastně
úbytkem inserce a žádá pražské kolegy, aby se pokusili o to, co se nepodařilo kolegům
brněnským a aby získali časopisu inserty. Insertní sazby podstatně sníženy a činí při
jednom otištění:

tištěný na obálková straně

Za i n s e rt v rozsahu strany prvnf drn há, třetí neh i'tvrié

Kč Kč

celé - 150'-
poloviční 100'- 90'-
čtvrtinové 60'- 50'-
osminové 35,- 30'-
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Ke konci děkuje redaktor všem, kdož jej v činnosti podporovali, zeJmena spolu-
redaktorovi Dru Fialovi, Ing. Krčmářovi, prof. Petříkovi, kolegům štvánovi, Wiesnerovi,
Hlavsovi, Dru Pokornému, Sponnerovi,Cingrošovi, Hanákovi a Faltovi. Prof. Petřík při.
pojuje ke zprávě redaktorově návrh, aby valná schůze vyslovila Dru Růžičkovi dík za
obětavé a pečlivé řízení časopisu. Zpráva redaktorova jakož i návrh prof. Petříka byly
pak schváleny. Kol. Vrba podal ve zprávě administrátorské několik dat, z nichž vysvítá,
že Spolek čsl. zeměměřičů odbírá 465 čísel Z. V., Spolek inž. stát. měř. služby 505 čísel,
do ciziny zasílají se 34 čísla na výměnu a 7 čísel odběratelům. Z dalších dat, jež admí-
nistrátor uvedl, vyplývá, že okrouhle 400 zeměměřičů (bez cizích stát. příslušníků) ne-
odbírá Věstník. Ing. Kavalír poznamenává k tomu, že Spolek inž. stát. měř. služby by
chtěl otisknouti ve Věstníku jména svých členů, aby bylo zřejmo, kdo stojí mimo spolek,
ač užívá výhod jím docílených. Výbor Spolku inženýrů stát. měř. služby projedná usku-
tečnění tohoto záměru s redakcí. Zpráva administrace byla pak schválena. Zprávu ko-
mise o vydání kalendáře přednesl její předseda prof. Petřík. Sděluje, že na vydání Ka-
lendáře zeměměřičských inženýrů přispěly:

Spolek čsl. zeměměřičů částkou
Spolek inž. stát. měř. služby částkou .
Jednota úř. aut. civ. geometrů částkou
Klub měř. inž. hlav. města Prahy

Úhrnem .

6.500 Kč
6.500 Kč
6.500 Kč
500 Kč

20.000 Kč

Podle usnesení komise kalendářové ze dne 22. prosínce 1934 byly všem zúčastně-
ným korporacím vráceny poslední splátky jejich, záloh a v pokladně zbyla hotovost
Kč 96·80. Kromě- toho zůstalo na skladě 109 neprodaných exemplářů, které usneseno pro-
dávati po 18 Kč počínaje prvním lednem 1935 a peníz takto stržený ponechati jako zá-
klad pro nový ročník kalendáře. Z c.elkového přehledu vysvítá, že je možno počítati
s nouzí s 900 odběrateli, což je číslo nehospodárné při vydávání knihy, neboť teprve ná-
klad 2000 exemplářů je hospodárný. Předseda kalendářové komise děkuje zúčastněným
spolkům, že bezúročnou zápůjčkou peněz pomohli vydati prvý kalendář československých
zeměměřičských inženýrů.

Po schválení zprávy kalendářové komíse byly provedeny vol b y. Z výboru podle
stanov vystupující pánové Dr. Ryšavý, Ing. Pudr, Ing. Švec, Ing. Prokůpek a Dr. Fiker
byli zvoleni znovu, redaktory Zeměměř. Věstníku zvoleni opět Dr. Růžička a Dr. Fiala,
redakční rada byla ponechána v dosavadním složení, administrátorem zvolen Ing. Vrba,
do smírčího soudu zvoleni prof. Petřík, Dr. Ryšavý, Dr. Růžička, Ing. A. Beneš a Ing.
Doležal, revisory účtů Ing. Ruml a major Ing. Sochor, předsedou spolku zvolen byl opět
Ing. Krčmář, zástupci do Svazu spolků inž. zeměměřičských jmenováni prof. Petřík a
Ing. Souček.

Posléze jednáno bylo o volných návrzích. Brněnská odbočka Spolku čsl. zeměměřičů
předkládá návrh na změnu svých stanov. Změna týká se jména odbočky (místo "Odbočka
Spolku českých geometrů" navrhuje se název "Odbočka Spolku čsl. zeměměřičů"), ozna-
čení "valné shromáždění" se mění na "valná schůze", označení "starosta" na "předseda"
a pak se mění ustanovení § 4, který má nově zníti: "členy odbočky jsou členové Spolku
čsl. zeměměřičů a jiných zeměměřičských spolků, kteří mají bydliště na Moravě a odbí-
rají odborný spolkový časopís; členové odbočky požívají tedy veškerých práv v § 7
stanov Spolku čs. zeměměřičů uvedených a berou na sebe povinnosti v § 8 stanov Spolku
čsl. zeměměřičů vyznačené." K této poslední navrhované změně poznamenává Ing. ~rč-
mář, že členy spolku - podle informací, jež si opatřil u Zemského úřadu - mohou se
stát jen. ty osoby, které se samy přihlásí a dále, že není jasno, čeho má být dosažen()
ustanovením, že členy jsou členové jiných zeměměř. spolků, kteří mají bydliště na Mo-
ravě a odbírají spolkový časopis, mají-li plníti ustanovení § 8 stanov. Kol. Prokeš po-
dává krátké vysvětlení a navrhuje, aby návrh brněnské odbočky byl postoupen výboru
spolku k prostudování, což bylo jednomyslně přijato. Druhý návrh brněnské odbočky
žádá, aby Spolek čsl. zeměmě.řičů jmenoval, podobně jako to sama odbočka již učinila, ko-
misi, která by se zabývala zjednodušením spolkových poměrů. Po obsáhlé diskusi, jíž se
zúčastnil Ing. Kavalír, Doležal, Prokeš a prof. Ryšavý, bylo konstatováno, že myšlenka
není uskutečnitelna, protože důvody, jež vedly ke vzniku našich různých zájmových
spolků, dosud trvají. Zejména Ing. Kavalír upozorňoval, že Spolek inž. stát. měř. služby
se nemůže s ohledem na svoje úkoly vzdát samostatné existence. Návrh brněnské od-
bočky byl proto na doporučení prof. Ryšavého vzat s pořadu a bude projednáván až
v době příhodnější. Poslední volný návrh vyšel od redakce. Doporučuje se v něm, aby
Spolek inž. stát. měř. služby byl požádán, aby platil na úhradu nákladu na Zeměměř.
Věstník čtvrtletně předem čtvrtinu té částky, kterou platil za celý minulý ročník. Návrh
je odůvodněn nepříznivými finančními poměry spolku, jež zaviňují, že placení účtů za
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tisk a za autorské honoráře se až i o půl roku zdržuje. Návrh, k němuž pnpoJuJe Ing.
Kavalír doporučení, aby byl podán Spolku inž. stát. měř. služby písemně, byl schválen.

Předseda děkuje 'V závěru Spolku inž. a architektů za bezplatné zapůjčení místnosti
1)1'0 schůzi členskou 111 končí valnou schůzi.

Zpráva o valné schůzi Čsl. fotogrametrické společnosti, konané dne 10. března 1935.
Valná schůze byla zahájena o půl 10. hodině úvodním slovem předsedy prof. Petříka,
který po přivítáni členů upozorňuje na povinnosti, které nám ukládá příslušnost k Mezi-
národní fotogrametrické společnosti a žádá členy, aby splnili odbornou povinnost a sub-
skribovali na Mezinárodní fotogrametdcký archiv. Po přečtení a schváleni zápisu o po-
slední valné schůzi ujímá se slova Ing. K o lom a zní k, aby promluvil o výsledcích
zkušebního aerofotogrametrického měření u Beckova na Slovensku, jehož účelem ,bylo
zjistiti, jak dalece lze letecké fotogrametrie použíti pro zhotovování plánů velkých měři-
tek, jakými jsou na př. mapy katastrální. Území u Beckova bylo nedávno číselnými
metodami zaměřeno a poskytovalo tudíž dostatek řádně zajištěných bodů pro srovná-
vání. Porovnávaný úsek měl rozměry 750 X 450 m a obsahoval vedle tratě polní i část
tratě místní. Zkoušky byly provedeny jednak přístroji firmy Zeiss Aerotopograph
v Jeně, která dala pro zkoušky k disposicl dvojitou automatickou komoru o f = 20 cm,
pro snímky 18 X 18 cm na filmu a která snímky zpracovala na stereoplanigrafu, jednak
přístroji firmy Wild v Heerbruggu ve švýc arsku, která dala k disposici ruční komoru
o f = 16'5 cm na desky 15 X 15 cm a která provedla zpracování na Wildově auto grafu.
Snímky a signalisaci bodů provedl Vojensk Ý zeměpisný ústav pod vedenim majora dra
Peterky. Fotografováno bylo s výšky okrouhle 750 m a body byly označeny sádrou
vysypanými kříži. Výsledek měření, který firmy předaly k rozboru, sestáv;J,l jednak
z vrstevnicových plánů v měřítku 1: 1000 vyhotovených na papíru nalepeném na alumi-
niových deskách a opatřených čtvercovou sítí vytvořenou rovnoběžkami ve vzdálenosti
100 m, jednak ze seznamů souřadnic hraničních bodů, jež byly odečteny na stroji použi-
tém pro zpracování snímků. Ministerstvo fin ancí vybralo si 176 bodů, dalo určiti jejich
souřadnice i výšky a porovnávalo je se souř adnicemi stanovenými z dodaných plánů,
jakož i se souřadnicemi odečtenými na stroj ích, kromě toho odvodilo ze souřadnic bodů
jedno sto vzdáleností v rozsahu 14-500 m, jež porovnávalo se vzdálenostmi vypočítanými
z originálních pravoúhlých souřadnic. Přednášející nemohl bohužel s ohledem na přání
úřadů publikovati přesné výsledky zkoušek, ale mohl říci alespoň tolik, že rozdíly mezi
souřadnicemi strojovými a katastrálními byly menší než 20 cm, rozdíly mezi souřadnicemi
odsunutými a katastrálními sice poněkud vy Mí, nicméně opět menší než 20 cm, rozdíly
mezi údaji strojovými a souřadnicemi odsunutými z plánu, které karakterisuj! přesno~t
strojů použitých pro zpracováni nepřesahovaly 0'1 mm. Pokud jde o porovnáni spojmc
bodů, byly vzaty za základ dopustné meze podle tabulek III. a V. návodu A, které byly
zvětšeny s ohledem na to, že porovnávané délky jsou stanoveny graficky a hodnoty
M/7000, resp. M/5000 (kde M udává měřítko mapy). Srovnáni ukázalo, že odchylky pro
měřítko 1: 1000 a 1: 2000 překračují dopustné meze a že teprve pro měřítko 1: 4000
zůstávají pod nimi. Přednášející, přihlížeje jen k otázce přesnosti, dochází k závěru, že
při měřítku 1: 4000 by se vyrovnala metod a stereofotogrametrická plně metodám jiným.
O hospodárnosti nelze činiti konečné závěry, neboť pokus byl proveden jen v malém
měřitku, ale je pravděpodobno, že by se metoda vyplatila až při měřítku 1: 4000, při-
padně menších. Přednášející zkoušel též přesnost výšek bodů stanovených fotogra-
metricky a zjistil, že odchylky ve výškách jsou u téže velikosti jako odchylky v poloze
(t. j. menší než ± 20 cm.).

K výkladu Ing. Kolomazníka připojil Ing. S r b a zprávu o verifikaci vrstevnic,
která byla provedena tím, že 5 profilů o cel kové délce 660 m, jež byly odvozeny z před-
ložených vrstevnicových plánů, bylo porovn áno s profily určenými nivelaci. Vrstevnice
ukazovaly odchylky 10-14 cm ve výšce nebo 4-7 m v poloze; po vyloučení jednoho
profilu, který jevil nápadné neshody, činila chyba v poloze 2-3 m, při čemž nutno vzíti
v úvahu, že verifikace vrstevnic v terénu byla prováděna až 1Y. roku po měření aero-
fotogrametrickém. Ale i kdyby tomu tak ne bylo, pokládá referent výsledky za uspoko-
jující pro potřeby technických plánů.

Předseda děkuje oběma přednášejícím za neobyčejně zajímavé výklady a žádá
jednatele Ing. Srbu, aby podal zprávu jedna telskou. Jednatel líčí činnost společnosti
v uplynulém roce, zejména se zmiňuje o výstavě, kterou společnost uspořádala v Praze
v době od 6. do 10. června, pak o ~řípravách k mezinárodnímu fotogrametrickému kongresu
v Paříži, o účasti naší společnostI na kongr esu a na mezinárodní fotogrametrické vý-
stavě, dále pojednává o práci společnosti IIa slovníku fotogrametrického názvoslovi.
Upozorňuje též členy, že syolečnost může jim opatřit za výhodnou cenu pětijazyčný
slovník vydaný společností nemeckou, dále Mezinárodní fotogrametrický archiv a ko-
nečně v závěru ukazuje na úkoly, jež má sp olečnost splniti v příštím období. Po schvá-
lení zprávy jednatelské podává svou zprávu pokladník kol. Potužák; podle ní činily
hmb)' příjem a základní jmění v uplynulém roce 11.712·19 Kč, vydání 1787 Kč, takže stav
jmění je 9925'19 Kč. Zprávu revisorů přednesl Ing. Krčmář, který oznamuje, že účty
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i doklady byly revisory shledány v pořádk u a že tudíž revisoři navrhují, aby zpráva
pokladní byla schválena, kromě toho na vrh uj'í, aby pokladníkovi byl vysloven dík za
vzorné vedení pokladny. Zpráva pokladníkova se zprávou i návrhem revisorů byly pak
schváleny. Pokladník podává nato návrh ro'zpočtu na příští rok a návrh, aby členský
příspěvek, který činil až dosud 30 Kč, byl ponechán na dosavadní výši. Návrhy poklad-
níkovy byly schváleny.

Dalším bodem pořadu byly volby člen ů výboru. Předseda oznamuje, že podle sta-
nov vystupují z výboru pánové: Dr. Peterka, Ing. Kolomazník, Ing. Potužák a kpt. Ca-
poušek. Výbor navrhuje místo kpt. Capouška kpt. Jirotka, ostatni kandidují znovu.
Volby, byly provedeny aklamací a navrženi byli zvoleni.

Jako, poslední bod pořadu byly projednávány volné návrhy, týkající se jmenování
některých zasloužilých pracovníků z ciziny z a čestné členy. Bylo usneseno provést jmeno-
vání při vhodných životních jubileích. Návrh Dra Peterky, aby byl u nás uspořádán
třídenní kurs fotogrametrie, byl na návrh gen. Rausche přikázán výboru k projednání a
propracováni.

Ježto dalších volných návrhů nebylo, skončil předseda o 11. hodině schůzi.
Z Jednol" čs. úl. autor. civilních geometrů v Praze. Dne 30. března 1935 konaly

se dvě schůze Jednoty: 1. spr á v n í h o v Ý bor u, jíž zúčrustnilo se 11 členů a 3 členové
se omluvili, 2. 27. řád n á val nás c h ů ze za přítomnosti 16 členů; omluvili se tři
členové.

Obě schůze zahájil předseda Ing. FUrst a v úvodu ke s c h ů z i v Ý bor o v é podal
obšírné vysvětlení k připomínkám návrhu unifikačního zákona o civilních technicích. Poté
přikročeno k pořadu dle došlých stížností a dotazů z řad členů Jednoty a usneseno ve
všech případech zakročiti. Jednáno o likvidaci substitucí zemřelých našich kolegů dle
stávajících zákonných ustanO,veních. Usneseno intervenovati znovu u Zemského úřadu
v záležitosti plánů parcelačních. Dále usneseno přijmouti za členy Jednoty přihlášené
kolegy, a sice: Ing. Miloslava Lukeše v Kralupech nad Vit., Ing. Basela Prokopa, Tře-
bíč, Ing. Alfreda Lechnera, Lučenec, a Ing. Bartáka Josefa, Chrudim. Jeden volný ná-
vrh přikázán kol. Petrákovia Vlkovi k vyšetření do příští schůze pracovního ;výboru, jež
bude svolána na počátek května t. r. Po schválení zprávy pok/a,dní, přednesené kol. Ing.
Kuralem, schůze výborová skončena.

Po zahájení val n é s c h ů z e předseda Ing. FUrst uvítal přítomné a věnoval po-
smrtnou vzpomínku zesnulému přednostovi zemských technických úřadů Ing. Ditrichovi,
bývalému to referentu v záležitostech civilních techniků v ministerstvu veřejných prací.
Přítomniuctili povstáním tuto vzpomínku. S politováním konsta.tova! velikou neúčast
koleg'Ů na schůzi, jež úmyslně byla svolána na týž den jako valná schůze lnž. Komory
..• domnění, že kolegové využijí této příležitosti a zúčastní se obou schůzí.

Zprávu jednatelskou přednesl kol. Vlk, ve které uvedl povšechnou činnost Jednoty,
respektive pra,covního výboru, za dobu od dubna 1934, kdy pfevzal funkci jednatele, do
30. března 1935. Podal jen stručnou zprávu, jelikož činnost Jednoty uveřejňována byla. ve
správách o schůzich správního a pracovního výboru ve Věstníků Inž. Komory a, v Země-
měřičském Věstníku, a doufá, že všichni členové zprávy tyto sledo;vaJi a jsou proto o čín-
nosti Jednoty dostatečně informováni. Přijrut);ch a vyřízených podání v roce 1934 bylo
celkem 438.

Od' poslední valné schůze, konané dne 2,4. března 1934, konáno bylo celkem 10 schůzí
pracovního výboru a dvě schůze správního výboru. Schůzí těchto zúčastnilo se ze 17 členů
nejvíce 12 a nejméně 7 ,členů, průměrná účast činila tedy 10 členů. Všech schůzí zúčastnilí
se 4 členové. Jeden člen ,výboru byl pro naprostou neúčast a nekonání svých povinností
k Jednotě zbaven členství. ,

Na schůzích pracovního a správního výboru jednáno bylo o všech návrzích a, stíž-
nostech došlých z řad kolegů a usnášeno, jak postupovatÍi, stížnostipodávatí a interve-
nova.ti u příslušných úřadů ku prospěchu stavovskému a hmotnému všech na,šich členů.

Deputace, stanovené pracovním výborem, intervenovaly od případu k případu v růz-
nýcll záležitostech. V ministerstvu financí PrOjednávala deputace připomínky k ínstrukcI
"B". Bylo jí slíbeno vyhověti našim připomínkám, zvláště přiznáno použití. měř. stroje
všude, kde instrukce požadovala užití jen měř. stolu. Dále intervenovala deputace v mi-
nisterstvu financí o zadávání nového měření celých obcí civ. geometrům, o přeplňování
katastrálních map, zanášením všech zaměřených mezníků a o nesrovnalostech při výpočtu
ploch indtviduelním vynášením měření. '

. Kol. FaltllS. zúčall{.nil 'Se za naši .Jedn{)tu pátého mezinárodního kongresu země-
měřiěů v Londýně a ve schůzi pracovního výboru, konané dne 4. srpna 1934, p,odal nám
krátký, ale zajímavý popis cesty a jednání na kongresu. Slíbil uveřejniti obšírnou zpr:ívu,
jež však dosud z různých d,ůvodl1 nemohla b),ti úplně zpracovtána.

Pokud se týče stavu členstva naší Jednoty, j~ví se ke dnešnímu dni úbytek 12 členIl
oproti sta,vu. ze dne 1. ledna 1934; má tudíž Jednota naše ke dni 30. března 1935 - 148'
členil. Tento úbytek lze vysvětliti jednak tím, že 6 členů vystoupilo z Jednoty naší z fi-
nančních důvodů, dále že pracovní výbor usnesl se vyloučiti 8 členů pro nekonání svých
povinností k Jednotě a pro neplacení příspěvků a konečně nepřijímáním členů jinýclí
národností.
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Výroční zprávu pokladní přednesl kol. Ing'. Kura.l, zprávu o revisi účtů koL Ing.
Jan Černý. Obě zprá,vy byly jednomyslně schváleny. Jménem všech členů poděkoval
předseda kol. Kuralovi za vzorné a pečlivé veden~ záležitosti účetních. . "v

Výroční zpráva za Čechy, Moravskoslez.sko, 810vensko a Podkarpatskou Rus .Je .JIZ
zčásti obsažena ve zprávě jednatelské. Kol. Ročák jako referent pro Slovensko a, Pod-
karpatskou Rus se omhl,vil churavostí. Kol. Fa.ltus jako referent za Moravu a Slezsk()
uvedl ve své zprávě následující:

Civilnigeometři v zemi Moravskoslezské trpěli v uplynulém roce, podobně jako
jinde, nedostatkem prací a nekolegiální konkurencí. Nedostatek prací byl zesilován spo-
rými rozpisy veřejných úřadů a svazků, liknavostí sta.vebních úřadů. ve věci stavebních
parcelací a soukromými pracemi úředníků. Ta nekolegiální konkurence jest však horšíl
neboť hrozí nám při nedodržování sazebníku, pracovním hladu a vzájemné nevra.ž,ivostl
až závisti rozvrat na,ší stavovské soudružnosti a hmotné ochuzení ...

Nato uvedl kol. Faltus několik nejpádnějších příkladů v zemi Mora.vskoslezsk~.
Všechny tyto stížnosti jsou projedná,vány u příslušných úřadů, resp. vedeny v patrnostI,
a doufáme, že budou na základě platných zákonů a nařízení v náš prospěch vyřízeny.

Do výboru zvolen nově kol. Karel Jandák, civ. geometr v Náchodě. Za revisory
účtů opětně zvoleni kol. Ing. Jan Černý. z. I:ysé nad ~abem .a kol. Ing .•.Kar.el H:~š~a:

Volný návrh kol. Ing. Faltuse pnkaz<1l1 pracovmmu vyboru k vynzem v pnst,1 Jeho
schůzi. Nato předseda Ing. Ftirst poděkoval za úča.st a prohlásil va,lnou SChll.zi za skon-
čenou. lleteruje Ing. Vlk.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Prohlášení stavebních úřadů o rozdělení pozemků. SJlímky zastavovacích pláy~,

povinnost obecních úřadů k jejich dodání kat. měř. úřadům. Výnos ministerstva vere.J-
ných prací, č. j. 25 b-868/9-16.474 ai 1933.

1. Ježto ministerstvo veřejných prací seznalo, že stavební úřady 1. stolic,e mnohdy
nesprávně si vykládají ustanovení odst. 3., § 14 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. z.'
a n., pokud se týče ustanovení § 18 vI. nař. ť. 64/1930 Sb. z. a n. a předpisů s těmito
ustanoveními souvisejících ohledně prohlášení stavebních úřadů 1. stolice o rozdělení po~
zemků na stavební skupíny či jednotlivá místa stavební, rozhodlo se vydati pro stavebni
úřady 1. stolice v ohledech právě vytčených tyto směrnice:

Podle ustanovení odst. 3. § 14 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. z. a n . .Je I roz-
dělení pozemku na stavební skupiny nebo na jednotlivá stavební místa předmětem kata-
strálního měření a vyznačuje se v pozemkovém katastru až po povolení tohoto rozdělení
příslušným stavebním úřadem.

Plán, podle něhož mají býti vyznačeny v,e veřejných knihách nebo v pozemkovém
katastru nové držebnostni hranice, ležící v území upra.veném zastavovacími plány (§ 18
vI. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n.), má býti doložen prohlášením stavebního úřadu 1. stolice
o tom, jde-li o rozdělení pozemku na stavební skupiny nebo jednotlivá místa sta.vební či
n i k o I i, a v případě, že jde o takové rozdělení, dalším prohlášením, zda k tomuto roz-
dělení bylo dáno povolení (ustanovení § 43, bod A/k cit. vI. nař.).

K tomu se podotýká, že "rozdělením pozemku na stavební skupiny nebo jednotlivá
místa stavební" v tomto ohledu nutno rozuměti rozdělení pozemku na místa stavební
podle příslušných předpisů stavebních řádu, a to i tehdy, když se oddělí nebo odprodá od
pozemku (pozemkové parcely) dílec za tím účelem, aby byl zastavěn, nebo když nový
majitel tohoto dílce se domáhá jeho uznání za staveniště. Takové případy jsou, dány
vždy, je-li z okolnosti toho i onoho případu, zejména z polohy, podoby, výměry, trhové,
ceny pozemkov)'ch dílců a pod. spolehlivě poznatelno, že rozdělení pozemku má za účel
stavební vy-užití vzniklých dilců.
, Stavební úřady 1. stolice nemohou, však v těch případech, kde nejde o t a k o v é t o
rozdělení pozemku, nýbrž o pouhé rozdělení za účelem Změny držby (na př.
koupě, prodeje, směny, dědictví, vyrovnání hranic a pod.) odpíráním příslušných prohlá-
šení překáželi zamýšlenému převodu držby.

Ježto pak podle ustanovení § 36, odst. 15. cit. vI. nař., nesmí býti na geometrických
(poloh.opisnýeN plánech mimo úřední (soudní) spísové značky, doplnění a potvrzení kata-
strálmho měřIckého úřadu podle ustanovení §, 80 katastrálního zákona připojovány ani
podpisy stran, ani jakékoli úřední nebo soukromé poznámky, nutnO zdůrazniti, že pro-
hláš~ní, o nichž byla právě řeč, musí býti vydáván1l, jako s a m o s t a t n á I i s t i n a a
že Jen ap r o s t o ne pří p u s t n é, aby prohlášení ta, ať jakoukoli formou, byla sta-
vebními ú?ady dávána přímo na dotčen-é geometrické (polohopisné) plány. ,

Z cItovaných ustanoveni plyne nejen. že stavební úřady 1. stolice mají na. této'
samostatné listině prohlásiti, zda bylo uděleno .pravoplatné povolení k rozdělení pozemků
n!L.s~a.vební skupiny nebo jednotlivá místa stavební, nýbrž také, že úřady mají v této věci
Čllll~1I prohlášení ne g a.t i v n í ho rázu, t. j. pQt~rzovati, že vtom či onom případě
ne.J d e o rozdělení pozemků na stavební skupiny nebo jednotlivá místa stavební.

Stavební úřady nemohou také odpírati příslušná potvrzení ani tam, kde jde o zci-
zení pozemků, ležících mimo území upravované zastavovacími plány, avšak mají se v ta-
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kových případech omeziti na pouhé prohlášení, že jde o pozemky, zastavovacími plány
neupravené. .

2. Ježto obecní úřady nedodržují ustanovení § 55, bod a) kat. zákona Č. 177/1927
Sb. z. a n., pokud se týČ!l § 45, odst. 1., bod a) vI. nař. Č. 64/1930 Sb. z. a n., upozorňuje
ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvy financí a vnitra, že podle těchto
předpisu jsou obecní úřady povinny dodati katastrálnimu měřickému úřadu snímek zasta-
vovacích plánu právě platných, jakož i každou jejich změnu a doplňky jich se týkající,
a to pokud jde o snímky platných zastavovacích plánu, pořízených před účinností cito-
vaného vládního nařízení, nejpozději do konce roku 1930, alespoň co se týče obvodu jimi
upravovaného území.

Se zřením k přesnému znění zákonných ustanovení v tomto ohledu musí se obecni
úřady této povinnosti podrobiti i přes to, že stav regulačních plánů je v mnohých pří-
padech nedostačující neb závadný.

Tísnivá finanční situace mnohých obcí obzvláště v dnešní době jest však důvodem
k žádosti obcí na příslušné katastrální úřady, aby jim byl poskytnut odklad lhUty k do-
dání snímku zastavovacích plánu v těch případech, kde by nákladným zpusobem musily
pořizovati kopie zastavovacích plánu, ač tyto plány ne,odpovídají skutečnému stavu a
mají býti v d0111edné době změněny novým regulačním plánem.

Ministerstvo financí činí proto potřebná opatření, aby katastrální úřady vycházely
v těchto případech obcím vstříc stanovením lhUty, do níž by bylo předložití katastrál-
ním úřadum snímek nového regulačního plánu. Nepředloží-li obce ve lhUtě takto stano-
vené snímek nového regulačního plánu, budou nuceny splniti svoji shora označenou po-
vinnost dodáním snímku zastavovacího plánu dosud platného.

Okresním úřadům se ukládá, aby tyto směrnice sdělily vhodným způsobem, nejlépe
snad publikací v okresním věstníku, se všemi úřady, resp. stavebními úřady 1. stolice.

Sazba náhrad za opisy a výpisy z protokolů o katastrálnim řízení podle § 9 kata-
strálního zákona. (Výnos min. fin., č. j. 29.785/35-III/6.) K návrhu jednoho finančního
úřadu II. stolice povoluje ministerstvo financí podle ustanovení § 8, odst. 12. vláabího
nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n., aby výkonné katastrální úřady vyhotovovaly na objed-
návku stran opisy nebo výpisy z protokolu o katastrálním řízení podle §9 zák. č.177/1927
Sb. z. a n. a vydávaly je, jde-li o opisy nebo výpisy neověřené, za náhradu, vypočte-
nou Rodle sazební položky č. 2 přílohy výnosu ze dne 8. července 1929, Č. 62.346/28-III/6.

Náhrada za upotřebený papír, po případě tiskopisy, budiž vypočtena podle sazební
položky Č. 27 a náhrada za případné požadované ověření opisu nebo výpisu podle sa-
zebni položky č. 28 přílohy vyhlášky Č. 1411933 Sb. z. a n.

Osobní.
t .lord. D. Kovače7• V Sofii zemřel 5. července minulého roku řádný profesor geodesie

a kulturní techniky na zemědělsko-Iesnické fakultě sofijské university Jord. D. Kovačev. Odešel
po pětiměsíční těžké chorobě, na vrcholu nejvyšší činnosti a nejplodnější práce, dosáhnuv konečně
místa které odpovídalo jeho bohatým znalostem technickým a velké zkušenosti pedagogické.

Prof. Kovačev narodil se 26. října 1875 v Kystendilu v západním Bulharsku. Po ukončení
střední školy věnoval se studiu matematiky na sofijské universitě a roku ]897 je absolvoval. Pak
působil jako asistent na meteorologické stanici v Sofii a posléze jako asistent astronomie na so-
fijské universitě. R. ]904 byl jmenován profesorem na vojenské akademií, ale již v r. ]906 odchází
do Paříže na ústav "Service géograpmque de ľArmée" , aby se specialisoval pro vyšší geodesíi.
Po ročním pobytu opouští Paříž a věnuje se dalšímu studiu geodesie na ústavu "Konígl. Preuss.
Geodat. Institut" v Postupimi. R. ]909 se vrátil do Bulharska a působil až do r. 1919 jako pro-
tesor na průmyslové škole. Mezitím byl jmenován soukromým docentem astronomického zeměpisu
a v r. 1918-19 přednostou astronomicko-geodetického oddělení ve vojenském zeměpisném ústavě.
R. 1924 jmenován mimořádným profesorem a konečně r. 1928 řádným profesorem geodesie a kul-
turní techniky na zemědělské-lesnické fakultě v Sofii.

Prof. Kovačev byl členem fysikálně-mat. spolku v Sofii, členem "Société astronomique de
France" v Paříži, předsedou sdružení pro geodesii a geofysiku v Sofii, členem ústřední rady pro
zeměměř. práce v Bulharsku a mnoha jiných instituci.
. Jeho publicistická činnost byla velmi hojná. Napsal řadu článků populárních o astronomii,
fysice. meteorologii a četná vědecká pojednání o geofysice a geodesii. V "Astronomische Nach-
nchten" sv. 216 píše o "Odchylkách tížnice v Bulharsku" v témž časopise sv. 222 uveřejňuje
studii o nGeoidu a jeho průběhu Bulharskem" a j. Ve svých pracech řešil prof. Kovačev vědecké
problémy a náměty z oboru geodesie. týkající se zvláště Bulharska a stal se tím jedním ze zakla-
datelů bulharské geodetické vědy. 1 k našemu časopisu vázal ho přátelský vztah - byl jedním
z jeho prvních zahraničních přispivatelů. V I. svazku (roč. 1913) uveřejnil práci "Barometrické
formule pro Bulharsko". Prof. Kovačev zajímal se i o naše geodetické práce a udržoval stálé
styky s našimi pracovníky a vysokoškolskými profesory.

Čest jeho památce! I1'{J. Víiek.
Ing. Dr. techn. B. Bastl, mimořádný profesor vyšší geodesie a astronomie na ně.

mecké vysoké škole technické v Brně, jmenován řádným profesorem.
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