ZEMĚMĚŘIČSHÝ

vĚsTníH

Meziná~odní kong~es zeměměřičský v Paříži.
Jak bylo již oznámeno, koná se ve dnech 15. až 18. října
192G mezinárodní kongres zeměměřičský v Paříži. S vaz o v é
k o m i s i pro mezinárodní styky čs. spolků zeměměřických byl

zaslán progTam kongresový, schválený francouzskou komisí,
jakož i presidentem Mezinárodní federace z'3měměi'ické Roupcinskym (Belgie).
V nejbližší době budou ustaveny čtyři komise, aby obíraly
se speciálními otá,zkami, jež mají se na kongrese projednávati.
Komisím budou přiděleny zprávy a náměty, jež dojdou od
jednotlivců *) k projednaným tematům; zprávy budou prostudovány a zpracovány gener. zpravodaji a předloženy pak k diskusi
ve schůzích komisí na kongrese samotném.
Bude jednáno o těchto otázkách:
1. Sjednoc'2ní technick)'ch
zvyklostí v povolání zeměmHickém.
2. Zaměřovací metody
měřické, přístroje a jich zdokonalování.
3. Snahy o legální organisaci zeměměřickou; studium a
výchova zeměměřiČŮ.
4. Zeměměřič a majetek nemovit},.
Denní pořad kongresový.
Sjezdový sekretariát, jenž se nachází v Rue de Montpen,31er, jest otevřen ve čtvrtek dne 14. října od 15 do 19 hod .•
v ostatních dnech pak od !J do 12 a od 14 do 18 hod ..
Pátek 15. října.

V
n
V
10
Ve 14
V 161/2

V 181/2

hod.:
hod.:
hod. :
hod.:

Zahajovací schůze kongresová. Volba předsednictva.
Prohlídka Paříže alltobusemi:*).
Pracovní schůze obou prvních komisí.
Zahájení a prohlídka mezinárodní výstavy Pľlstrojů a pomúcek měřických, odborné bibliografie
a ukázky
význačných
prací zeměměřických
(s výkladem vystavovatelů).
hod. : Recepce.

"') KoreElpondenci sjezdovou
přijimá a, vyřizuje
gen. tajemník
sjezdový .M. Butault - 9 rue de Rosny - Neuilly Hlr Marne (S.-O.).
*'*) Prohlídku Paříže hude možno vykonatí i v jiných dnech a
hodinádl ve sku,pinách utvořených dohodou mezi účastníky.
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Sobota, 16. října.
Od 9 do 11 hod.: Schůze komise třetí a čtvrté.
V 111/2 hod.: Prohlídka ústavu "Ecolespéciale
de Travaux
publics" v ArcueU u Paříže. Oběd v ArcueiI.
V
16 hod. : Hlasování o s,tanovách Federace.
V 181/2 hod. : Recepce.
.
Neděle, 17. října.
V 10 hod.: Prohlídka historické sbírky počítacích a jiných
strojů v "Conservatoire des Arts et Métiers"
(s výkladem).
Ve 141/2 hod. : Slavnostní schůze kongresová.
Generální zpráva kongresová.
Proslov pres,identa, Melzinárodní federace o účelu
a významu federace.
Zprávy vědeckého rázu (podá pan Guillaume).
Proslov čestného předsedy.
V 191/2 hod. : Banket.

18. října.
9 hod.: Prohlídka Mezinárodního ústavu pl'O míry a váhy
v Sevres.
Ve 12 hod.: Oběd ve Versailles.
Prohlídka zámku a zahrad versailleských.
Poplatek sjezdový, počítaje v to cenu veškerých publikací
sjezdových, činí 50 fr. Legitimac{~sjezdová opravňuje účastníka,
po případě jej provázející dámu, ke všem podnikům kongresovS-m, vyjíma,je jízdy (v autu) do Versailles, na niž nutno připlatiti 25 fr., a vyjímaje účasti na nedělním banketu (přípI. 50 fr.).
S vaz o v á k o m i s e k tomu poznamená,vá, že kongresu
zúčastní se několi,l~ jejich členů. Kolegům, kteří by chtěli použíti této příležitos,u k návštěvě Paříže a hodlali zúčastniti se
kongTesu, doporučuje komise, aby podali přihlášky jejím prostřednictvím. Přihlášky, doložené zálohou na sjezdový poplatek,
a to 60 Kč (po příp. + 30 Kč a + 60 Kč), přijímá do 15. září 1926
jedna,tel svazové komise prof. dr. J. Ryšavý (Praha II, Kateřinská 40). Záloha bude vyúčtována a přihlášení včas uvědoměni
o době odjezdu pražské delega,ce, aby se mohli po případě k výpravě připojiti. Na pěti- a,ž šestidenni pobyt v Paříži (jízdné,
ubytování, stravné a dvoudenní jízdu ve vlaku) možno počítati
s nákladem asi 1200 až 1300 Kč.
Rš.
Pondělí,

V

Ing. B. K o r ID li n d a.

TheodoIit, u kterého může pozorovatel zaměřovati a čisti
úhly s jednoho mista, sestrojil po prvé Francouz Lallemand. Myšlenkou tou zabývá se také již deset let inženýr Wild, dřive konstruktér firmy Zeissovy a provedl ji v r. 1920 na Zeissově theodolitu č. 1*). Po založení vlastni firmy v Heerbruggu ve Švýcarsku
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pracoval dále v tomto směru a sestrojil nový stroj, nazvaný universální theodolit Wildův. Kdežto u theodolitu Lallemandova čtou
se úhly horizontální dvěma mikroskopy a úhly vertikální jedním
mikroskopem, provedl inž. Wild značné zjednodušeni tím, že shrnul
čtení úhlů horizontálních i vertikálních do jediného mikroskopu.
Hlavní originalita však mu náleží v tom, že použil děleného kruhu
horizontálního i vertikálního z materiálu dosud nezvyklého, t. j. ze
skla a dále, že odečítá úhly koincidencí obrazů dvou diametrálně
položených míst děleného kruhu. Tím čtou se přímo aritmetické
průměry z obou čtení o 1800 odlišných, což znamená značnou
úsporu času a zvyšuje se přesnost v odečítání úhlů, neboť čtou se
přímo jednotky sekund a je možno odhadovati i jich desetiny.
Na deskovém stativu (obr. 1.) spočívá třínožka se třemi
stavěcími šrouby, které mají kulové konce spojeny hvězdicí. Tato
hvězdice se po centrování stroje spojí šroubem s deskou stativu.
Závěsný bod olovnice je tu v jedné rovině s konci stavěcích
šroubů, takže otáčením jich nemůže se porušit centrování. Stavěcí
šrouby jsou opatřeny pláštěm proti prachu. Na třínožce je posazen a
dvěma svěracími šrouby připevněn dutý konus, který ve spodní
části obsahuje dělew horizontální kruh se zařízením odečítacím a
nad ním otáčecí osu vertikální a vše je v konusu proti prachu nepro-
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dyšně uzavřeno. Vertikální osa po vystoupení z konusu přechází
ve dvě ramena, nesoucí ložiska dalekohledu. Stroj je upraven jako
kompensační, ale je možno horizontální kruh přemístiti okolo svislé
osy otáčením šroubu, který se po žádaném přemístění' fixuje sklopením polokruhové západky. K hrubému horizontování stroje je
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upevněna na třínožce li.bela krabicová, k přesnému slouží Hbela
trubková, umístěná uprostřed nosiče. dalekohledu. Horizontální osa
otáčecí. má krytá ložiska proti vnikání prachu. Dalekohled je
analaktioký, prokladný, o 24tinásobném zvětšení. Nitkový kříž
je naskleněÍ1ém diafragmatu a má také dvě krátké horizontální
distánční čárky, jimž odpovídá násobná konstanta 100. Zaostřování obrazu se děje posouváním vnitřní čočky. v dalekohledu není tu tedy Mdná otevi'ená spára, kterou by mohl vnikati prach.
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Na horizontální ose otáčecí je dále vertikální kruh, uzavřený se soustavou odečítacích hranolů v pouzdte. K 'dalekohledu je rovnoběžně připojen mikroskop k odečítání úhlů horizontálních i vertikálních. Stroj je dále opatřen třetí libelou indexovou, kterou je
možno vždy pted čtením úhlu vertikálního urovnat zvláštní ustanovkon, což se kontroluje od okuláru soustavou koincidenčních 'hranolů.
. Odečítání úhlů je upraveno co nejhospodárněji (obr. 2.).
Horizontální kruh I-I o průměru 95 mm sestává ze skleněného
prstence na hořejší straně postříbřeného. Zde je vyryto dělení
o nejmenším dílku 20 minut. Každý stupeň je číslován. Kruh se
osvBtluje zespodu paprskem, který se zachycuje otočným hranolem 1, vstupuje do hranolu 2, po projití čočkou 3 vstoupí do
hranolu 4, kdež se odráží až k dělenému horizontálnímu kruhu
(v obrázku označen tečkovanou čarou). NahorizO'I1tálním kruhu
se odečítá na dvou místech diametrálně proti sobě postavených
hranoly 5. Paprsky z obou praťilehlých míst kruhu se vedou
hranoly 5 do objektivu6, umístěného v duté ose vertikální. Dále
vstupují do dutého nosiče pravého ložiska osy. horizontální, kdež
se dvakráte odrážejí v hranolu 7 a jdou do hranolů 8-9.
(Hranol 20 je při odečítání na horizontálním kruhu vysunut.)
V hranoléeh 10 se přivádějí obrazy obou stran děleného kruhu
proti sobě, jsouce od sebe odděleny pouze tenkou ,čarou. Celek
se pak po projití čočkou 12 odráží hranolem 13 do mikroskopu
odečítacího. (Mikroskop je kolmo k nákresně.) Menší hodnoty
než 20' se odečítají pomocí skleněného bubínku B, který je po
obvodě rozdělen na 10 dílů odpovídajících l' a každá minuta je
rozdělena na 60 vteřin. Obraz stupnice děleného bubínku převádí
se hranolem 11 rovněž do odečítacího mikroskopu. (Paprsky jsou
v obrázku označeny čárkovaně.) U pravého ložiska osy horizontální je hlava šroubu, jehož otáčení se převádí na hranoly 8-9,
které se natáčejí v protivných směrech, čímž se oba obrazy horizontálního kruhu proti sobě posunují a mimo to se pohyb převádí
na bubínek, který se též otáčí. .
Postup při odečítání je následující: V zorném poli mikroskopu
se objeví nahoře obraz stupnice bubinku s pevným indexem a
pod ním oba obrazy horizontálního kruhu rovněž s pevným indexem
(obr. 3. a). Před odečítáním se zastaví nula děleného buhmku na
index a odečítá se na hlavním měřítku 73 o 20' a 253 o 20'. Nyní
se otáčí šroubem, až se ztotožní navzájemdilky obou mazů 1llavního měřítka a index, načež na hořejší stupnici se pak ,čtou jednotky minut, sekundy a odhadují se desetiny sekundy, tak~e čtení
by pak bylo 73° 20' + 3' +57"6 = 73° 23' 57"6' (Vobr.3.abczllamená vždy levá část zorné pole mikr08bpu před ki@illcidenci,pravá
po koincidenci.) Tím dostáváme již aritmetický průměr čtieníz obou
stran horizontálního kruhu. ,Jestli padne index do druhé půlky
nejmenšíhodiJ.ku na hlav.ním měřítku (obr. 3. b), neshodují se
ztotožněné dilkyobou obrazů s indexem, :nýbrž index leží uprostřed mezi nimi a pak ·čteme lichý počet .desítek mm1tLt, v našem
případě je čtení 73° 20' + 10' +5' + 16"2 = 73° 35' l:6"1l'
Když jepiíeěten úhel horizontálni, zasune :BeihTllllol20
(obr. 2.) a pak v mikroskopu nevidíme již kruh hariwontálni,
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nýbrž vertikální. Vertikální kruh II - II je rovněž skleněný
prstenec, který má na postříbřené straně dělení. Rozměry jeho
jsou poloviční proti kruhu horizontálnímu a proto, aby se mohlo
použiti téhož mikroskopu o daném zvětšení a téhož bubínku, je
na vertikálním kruhu číslován každý druhý stupeň, čímž čteme
dvojstupně, každý je rozdělen na šest dílů po deseti dvojminutách,
takže při čtení na vertikálním kruhu musí se vždy koincidující
dílky shodovat s indexem. Není tu tedy možný případ jako
u horizontálního kruhu, že index ležel uprostřed koincidujících dílků.
Zenitová vzdálenost se pak dostane jako rozdíl mezi čtením v obou
polohách dalekohledu. Není třeba tento rozdíl děliti dvěma, jak by
tomu bylo při obyěeiném dělení na stupně.
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Vertikální kruh osvětluje se paprskem, který projde otočným
hranolem ľ do hranolu 2', projde čočkou 3' a odráží se dvakrát
v hranolech 4' (znázorněn čarou tečkovanou). Odečítá se dvěma
diametrálně postavenými hranoly 5', které odrážejí paprsky
s obou stran do hranolu 7', odsud přejdou do hranolu 20 a pak
prodělávají stejnou cestu jako paprsky z kruhu horizontálního.
(Znázorněny čarou čárkovanou.) Příklad čtení podává obr. 3. c:
93° 30'+8'+32"2
=93°38'32"2'
'C:.=.c.::.:<Mimo
toto přesné měření úhlů jemožno pro určité účely odečítati
pouze na minuty bez použití bubínku. Je tu třeba určiti hodnotu e (obr.3.a), která se nám tu objeví dvakrát vedle sebe,
můžeme tedy určit hodnotu 2 e a pak dělením dvěma obdržíme e
s dvojnásobnou přesností. Děje se to tak, že odečítáme na hořejším obrazu děleného kruhu k celému stupni obrazu dolejšího, při
čemž béřeme. hodnoty. nejmenšího dílku hodnotou pouze poloviční,
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t. j. 10'.

V našem příkladě čteno k dílku 253 o dostáváme na
hořejší stupnici 73 o a pak 2'4 nejmenšího dílku, t. j. 24'. V obr. 3 b
je čtení 73 o 35'. což se obojí shoduje zhruba se čtením při použití bubínku. Při tomto způsobu odečítání musí však index na
děleném bubínku ukazovat stále na totéž místo, nejlépe bude-li
zařízen stále na nulu.
. Docela analogicky je tento stroj sestrojen také pro centesill).ální dělení kvadrantu. Nahla vním měřítku je opět každý grad
číslován a rozdělen na pět dílů o dvou decigradech, na bubínku
se čtou přímo centigrady a milligrady a odhadují se decimilligrady.
Z uvedeného je zřejmo, že stroj, který má velikost menšího
tacheometru, má teoreticky výkonnost velkého mikroskopového
theodolitu. Na první pohled dalo by se mu vytknout, že zařízení
odečítací je příliš jemné a že stroj transportem jistě utrpí na
přesnosti. To však je pouze zdánlivé, neboť i když připustíme
nepatrné pošinutí některého branolu, bude to mít za následek, že
se nám posune pevný index vůči obrazu dělení, ale toto posunutí
bude tak malé, že nemůže nastat omyl v odečítání stupňů a desítek
minut. Ostatní se čte na bubínku, který není s touto změnou
v souvislosti.
Zajímavým způsobem je sestrojena také skřínka pro uložení
stroje. Stroj se postaví třínožkou na železný kotouč, na který
se připevní třemi západkami. Pak se přikryje váJcovým poklopem
ze železného plechu, který se spojí dvěma svorníky se železným
kotoučem. Stroj tedy i se skřínkou zabírá minimální místo. Tohoto
plechového poklopu se dá použíti, i když je stroj na stativu, jako
ochrany při náhlém dešti.
Aby universálnost tohoto theodolitu byla ještě zvýšena, sestrojil k němu inž. Wild jako doplněk přesný dálkoměr, jehož lze
výhodně použíti při měření délek polygonálních stran. Sestává ze
dvou skleněných klínů, připevní se na objektiv theodolitu a odečítá
se jím na vodorovné distanční lati, zvláště pro tento účel konstruované.
Většímu rozšíření tohoto stroje u nás *), ač by se jistě doporučovalo, bude asi vaditi jeho dosti vysoká cena, totiž 1800 švýcarských franků bez dálkoměru, t. j. asi 13.000 Kč i se clem a
všemi poplatky.
Resumé. L'auteur mentionne le premier théodolilte facilitant les
visées et la leeture d,es angles du meme cotéet
dont le OO!llstruct€lur eRt
un fran<;ais Lllillemand. L'auteur pomsuirt un nouvcau type du théodolite
ulliversel de Wi1d et décrit surtoul plus hrgement laconstmction
optique
decet
llippMCil qui au moyell ďun méme microsco:pe bcilite la lecture
des angles ho,riz,o,ntaux cit verticaux.
Enfin -donne-t-U le mode de la
lecture des anglels ode ce théodolite qui quoiqu'U ;ai:t ode la grandeurďun
tachéometre moyen, théorétiquement
offre la bculté d'un g1fand théodoUtc á microscopes.'
*) Ve skutečnosti si jej prohlédnouti je možno u českosloyenského zástupce
fy Wildoyy, p. inž. J eřábka y Praze II., Vladislayoya ul. 1 a.
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fug. Fir. W ie:lB n e r, vrch. me,ř. rada, užhorod.

Území Podkarpatské
Husi bylo po· prvé c'8lé zaměřeno
v letech šedesátých minulého století. Takto vzniklé původní
mapy katastrální v měřítku 1": 40 o zŮistaly však až do konce
roku 1900 nepovšimnuty a bez jakékoliv evidence.
S reambulací těchto map pro účely daně pozemkové bylo
započaLO v roce 1901 a o ní nepřetržitě pracováno až do roku
1915, kdy světová válka práce ty dočasně přerušila.
Po státním převratu, počínaje rokem 1921, byly práce reambt:1ační opět zahájeny. Ale pro naprostý. nedostatek měřického
personálu a pro naléhavou nápravu dosavadního katastru jdou
jen hlem~-ždím krokem kupředu.
Z úhrnného počtu 482 obcí a celkové rozlohy úz,emí Podkarpatské Husi a,si 2,198.622 kat. jiter a 1,625.371 původních
parcel bylo od roku 1901 do dnešního dne př,eměřeno i oceněno
289 obcí a 1,031.241 kat. jiter a 649.113 parcel, takže dlužno
reambulovati
ještě 193 obce o ploš,e 1,167.381 kat. jiter
o 976.258 parcelách, tedy více než polovinu celé Podkarpatské Rusi.
K této úloze přistoupila v posledních letech. ještě oprava
operátů v 39 obcích, změněných novou státní hranicíčeskoslovAnsko-m~ďarskou a československo-rumunskou,
jež sama
slebou hude vyžadovati několika let podrobného měření pohraničního pásma. Kromě toho bude potřebí provésti. vÝ1'ledky
pozemkové reformy na půdě zabrané, na státních lesích a statcích v katastru, dále bude měřickým úředníkům spolupůsobiti
při pracích oceňovacích, zakládání vložek nové knihy pozemkoYé, komasačním řízení a konečně vykonati polní i kancelářské
práce, spojené s rozdělením a sloučením obcí.
Zákonným CI. V. z roku 1909 nařídila bývalá uherská :::práva
obnoviti t'ehdejší nevyhovující katastrální operát, založený po
rozumu zákona článek VII. z roku 1875, a to, na: podkladě výměr
parcel púvodního katastrálního operrátu více jako 60 lét starého.
U způsobu sdělání tohoto provisoria pozemkového 'katastru
a jeho přizpů'sobení k prracím evidenčním, bude pojednáno
" mezích tohoto krátkého článku.
Úvodem sluší zmíniti se ještě, že pozemková kniha v Podkarpatské Rusi má obce jednak s vložkami nové knihy pozemkov!" s přesnými kopiemi katastrální
mapy a jednak obce
s pozemnoknížními protokoly, t. j. se starou pozemkovou knihou
a mapou o různém měřítku, jež jsou zase buďto upravené kopie
mapy kOI:pasační anebo pouhé náčrtky bez měřítka.
V dúsledku toho operát pozemkového katastrru, založený na
p(,dkladě reambulované mapy katastrální, shoduje se s číslováním parcel pozemkové knihy v obcích s novými vložkami,
kdEcžtO u všech ostatních obcí, u nichž byl katastrální operát
založen dle zmíněného zák. čI. V. z r. 1909, bez současné
reambulace původní mapy katastrální, neshoduje se s číslováním
parcel staré knihy pozemkové, a jest k ní tudíž bez jakéhokoliv
přímého vztahu.
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V tomto článku bude stručně pojednáno pouze o pozemkovém leatastru s operáty z roku 1909 a o jeho vztahu ke starým
pozemnoknižním protokolům a původním mapám katastrálním,
protoze zařízení nové knihy pozemkové a katastrálního operátu
v Podkarpatské Husi jest obdobné jako u pozemkové' knihy
v historick}"ch zemích, ovšem až na to, že prvá pozemková kniha
oproti této vykazujo:'l značné odchylky co do vnější úpravy a
vnitřní hodnoty vložek nové knihy pozemkové.
V obcích tohoto druhu je vedení katastráln:ch operátů
v patrnosti, t. j. evidence nastalých změn držebnostních, na, podkladě soudních výrokťl a změn předmětu a kultury podle platných katastrálních př,edpisů, pro zmíněnou již různost číslování
parcel je velmi složitá! a obtížná, protože každá změna, jíž dlužno
pozn:ičiti v pozemnostních arších, vyžaduje nezbytně předcházející identifikace čís,el parcel pozemkové knihy a pozemkového
katastru.
Tento výkon je tím složitější, protože notáři bývalé uherské
správy vedli pozemkový katastr "v patrnosti" podle své vlastní
praxe, spojujíce k zjednodušení předpisu daní různé pozemnostní
archy při společném vlastnictví a zanedbávajíce kromě toho
zápis spolumajitelů, zapisovali do pozemnostních archů a daňových výkazů pouze hlavního poplatníka.
V této své činnosti šli až tak daleko, že mnohdy prováděli zmény pouze v příslušných výkazech pro roční uzá,věrku,
opra.vujíce a doplřmjíce při tom pouze jména poplatníku a
dotčené položky seznamu pro repartici daně pozemkové.
Ovšem tehdejší notáři uherští, u nichž byly poz·emnostní
archy až do státního pi'evratn v přechování, mohli se v této evidenci snadno vyznati a ji praktikovati, protože v'e většině případťl sepisovali trhové smlouvy sami, strany se tt nich předem
o těchto právnkh jednáních informovaly a konečně, ježto evidence katastru vztahovala se pouze na malý počet obcí notářského obvodu, znali za několik let svého úřadování zpaměti
nejen své poplatníky, ale i veškeré změny, které v jejich obvodu
každoročně nastaly.
Dále sluší zmíniti se i o tom, že dosavadní katastrální operát
byl založen v úřadě, a to prostým dělením parcel s užitím původního katastrálního (komasačního) protokolu podle, alikvotních
padílů na vlastnictví pozemku a přečíslováním pak všech pareel
v obci, počínaje jedničkou, bez vyšetřování a zaměření změn na
místě. Výměry těchto nově vzniklých parcel byly stanoveny tak,
že plocha určité pareely původního protokolu rovnala se ploše
pareely nebo součtu ploch několika parcel nového katastrálního
operátu.
Vzhledem k uvedenému přicházejí u poz·emkového katastru
v Podkarpatské Rusi v obcích se stary·mi pozemnoknižními protokoly v úvahu operáty jednak bez evidenční mapy, lépe, řečeno
8 nezměněnou a tudíž pro okamžitou potřebu řádné evidenee nezpti.f!ohiloupůvodní ma.pu katastrální (později u té které obee
s mapou komasační), a jednak operáty s katastrální mapou sice
přesně reambulovanou, u nichž nebyly doposud' nahrazeny po-
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zemnoknižní protokoly novými vložkami a stará knihovní mapa
přesnou kopií mapy ka-ta,st,rální. K tomu podotýkáme, že vložkařské komise od světové války vubec nefungují, takže v zakládání nových pozemkových knih v Podkarpatské Rusi nastala
ničím neoduvodněná přestávka, jež jest na škodu těchto reambulovanÝ('h obcí.
,
.c\by bylo možno i při vypočítaných závadách prováděti přechodnt' až do skončení reambulace v celé zemi soudní výToky
a ji~(, změny v pozemkovém kata'8tru v dosavadní jeho úpravě
a udržovati jej pro daňové úč'ely v patrnosti, j'3st zapotřebí, jak
z vylíčeného již samo vyplývá, přizpusobiti jBj předem k puvodní
mapě katastrální z let šedesátých, z níž vyšel, v obcích komasovan~'Gh pak ještě k mapě komasačllí, t. j. identifikovati čísla
parcel pozemkového katastru s čísly pozemnoknižních protokolu
se zřením na puvodní parcelad mapy katastrální. Poznamenáv~1me,že mnohdy jde tu o troje až čtvero ruzné číslování parc'el.
Jsou-li mapy katastrální a, knihovní téhož měřítka, vykoná
se identifikace, jednoduchým jich porovnáním, t. j. položením
kopi(~ ma,py jedné na mapu druhou. Jsou-li však obě mapy ruzného měřltka nebo knihovní bez měřítka" tu identifikují se parcely tim způsobem, že počínaje určitou parcelou, jejíž totožnolst
možno přesně určiti na obou mapách (kost'ely, hřbitovy, křižovatky cest atd.), zjišťují se postupně další identické pa,rcely
v jednotlivých tratích od majetku k majetku, t. j. od souhrnu
nťkolika parcel téhož vlastníka, pokud ovšem tyto parcely jsou
souvislé polohové celky, vhodné skupiny a cha,rakteristické
obrazce, až do úplné identifikace všech parcel celé obce.
K identifikaci katas,trálníilo operátu a pozemnoknižních
protokolu s kopií mapy komasační sluší poznamenati, že druh
a postup této identifikace řídí se též hodnotou této ma,py.
F obcí komasovaných po roce 1908 pod státním dozorem
podle nových komasačnich předpisu, kde mapa komasační byla
převzata za mapu katastrální i knihovní, byť i o různém číslování parcel, lze snadno docíliti vzájemné shody číslování parc,el
v pozemkovém katastru a v pozemnoknižních protokolech.
U obcí však, jež byly komasovány před uvedeným rokem,
u nichž jsou mapy knihovní technicky velmi nedokonalé, vyžaduje identifikace již složitějšího porovnání všech prvku, a to
z důvodu, protože se "koma1sace" omezily většinou pouze na
slučování parcel téhož vlastníka podle ploch puvodního parcelníilo protokolu v jednu parcelu, tak zvanou "fundus".
Katastrální operát takto komasovaných obcí byl sestaven
na podkladě komasačního protokolu dalším dělením parcel podle
alikvotních vlastnických podílu a přečíslováním pak všech pa,rcel
v obci, počínaje jedníčkou, avšak neodvisle od mapy staré pozemkové knihy, tudíž obdobně jako u obcí nekomasovaných
s pt'1voc1nímapou ka.tastrální.
Při založení pozemnoknižních protokolu shodovaly se mapa
komasační a mapa knihy pozemkové (kopie mapy komasační)
co do situac'e téměř úplně, odchyluji se však kromě ruzného
číslování parcel ještě v tom směru. že v mapách koma<sačních
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bylo pi'ihlíženo k jednotlivým kulturám, jež tvoi'ily vždy samostatnou parcelu, kdežto u knihovních map byly tvořeny shora
zmíněné fundusy.
Katastrální operát obcí komasovaných před rokem 1908 byl
eo do <:~íslováníparcel nej,en bez přímého vztahu k mapě komasační,nýbrž i k mapě staré knihy pozemkové a ovšem i k původní mapě kat3!strální. V katastrálních operátech těchto obcí
"ykcná se identifikace obdobně jako u obcí shora uvedených
})Duzes tím rozdílem, že základem pro tyto práce, jsou protokol
~ I;.lapa komasační.
Jsou-li mapa knihovní (komasační) v měřítku mapy katastrální, možno identifikovati snadno, je-li ale mapa knihovní
v jiném měřítku než původní mapa katastrální, tu dlužno vykonati zmíněnou již složitější polohovou identifikaci a přizpusobiC číslování parcel pozemnostních archů k parcelaci původní mapy katastrální.
Zbývá zmíniti se ještě o identifikaci pozemkového operátu
.a pozemnoknižních protokolů tam, kde místo řádných map
knihovních j[,;ou pouz,e náčrtky bez měřítka,. V tomto případě
vykoná [,;0 identifikace obdobně sice jako dříve uvedeno, až
na to, že tam, kde pro různou situaci možno identifikovati polohově pouze určité skupiny parcel, zapíší se všechny parcely
těchto skupin náčrtku pozemkové knihy k příslušné skupině
parcel púvodní mapy katastrální a identifikace jednotlivých
parcel provede se teprve na místě v obci, nebylo-li ovšem předem
možno odstraniti aspoň částečně tyto nesrovnalosti nahlédnutím
do sbírky listin a příslušných situačních plánů u knihovního
soudu.
K identifikačním pracem a obzvláště k oněm posléze uvedeného druhu je zapotřebí nejenom mnoho dúvtipu, ale i vytrvalosti a klidných nervú. U přirovnání k americkým křížovkám,
možno zc'ela klidně nazvati identifikaci vyjmenovaných tu operátů prostě křížovkou podkarpatsko-katastrální.
Závěrem poukazuji na připojený plán, na němž lze shlédnouti situaci určitého komplexu reambulované obce Ilnice měřickéhookresu Muka,čevo podle mapy staré pozemkové knihy bez
měřítka, původní mapy kataJStrální z roku 1860 a reambulované
mapy katastrální z roku 1924. Srovnáním jich lze nejlépe vyčísti
popsaný postup identifikace jednotlivých operátů, jež zárove-ň
názorně charakterisují vzájemný vztah dosavadního katastrálního operátu k pozemkové knize, a tím ovšem dostatečně právní
'j drž,ebnostní poklad jak pro pozemnoknižní protokoly, tak i pro
pozemkový katastr těchto tak dúležitých ve,řejných zařízení
v Podkarpatské Rusi.
Resumé. L'autelllr fait Ia de,scri:ption des trava.ux fatigants du Service de la mise ft jour dn ůadastre d:'impót fonder en Russie suhcarpatique.Cetenitoil1"e
atta,ché ft Ia ré>puiblique tchécoslovaque de l'an'Coien
Hongrie fut lJle,smé pom la premiére foios en 1860 e!llviron a l'échelle· de
1
'2880e' Dr, les cartes n'étaient
pas tenue a jour jusqu'au
1900. La
réfectiondes
n'est qu'en

cartes ,commencée 'en 1901 futen
1921 fut renouvellée.
O'est encore
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1915 intermmpue et ce
Ie manque du personeI

qui la Ipwlonge. De,s 482 'communes on en a refait jusqu'ici 289. La.
confection d.es ,documentscada,straux
et la réaUsation de l'accordde
ces document.scadalst.ra:ux avec les li'vres fonciers et les 'ca'rte" des livre.s.
foncie,rs en ce quiconcerne
l'indication des Ipar,celle,s &'éxérute tres
lentement, ear pour la plupa,rtdes ,communes s·ont ft l,a pofltée des m,J.ins
l€sanciens
livr,es fonciers ay;ee les ]ylans de parcelle, oú ľindica.tion
des parcelles ne {;ouespondJ du tout ni ,avec les; plans :ďorigine ni avec
les ,a.utires diocuments eadastra,ux (État pa.reellaire, état pa.r propriéta.ires, etc.).

Zeměměřič jako soudní znalec v p~ávu civilním
u nás i na Slovensku.
Ing". Miroslav Ha m p I.
Znalci či experti jsou osoby povolané soudem; aby na základě svých odborných vědomostí a zkušeností pozorovaly a posuzovaly okolnosti a skutečnosti rozhodné pro určitý případ. Znalci
maji při hodnocení sporné věci podporovati
soudce, jenž podlesvého volného uvážení rozhoduje o tom, je-li třeba vůbec znalce,
nebo kolika znalců a kterých,
a zda jsou vhodni znalci navrhovaní jednou či oběma stranami souhlasně.
Úkolem znalce jest, ;
aby svým důkazem
či dobrozdáním
usnadnil soudci vyneseni
a odůvodnění rozsudku:
má se tedy vysloviti o sporném předmětu
a vyvoditi konečné důsledky
k příslušným
technickým otázkám,
obyčejům a zvyklostem. Funkce znalecká stanovena jest předpisy
§ 187-202 vše obec. ř. s., hlava 17.
Znalci json jmenováni
soudem buď pro jednu spornou věca pfisahají potom při každém povolání před svojí výpovědí znovu,
kdežto stá I é znalce pro jich odbor ustanoví soud dle své potřeby
a pro svůj obvod;
ti pak skládají znaleckou přísahu jednou pro.
vždy a jsou na ni jen při vykonávání
funkce opětovně upozorněni. Znalmlm stálým, jakožto veře.ině a trvale zmocněným, má
býti pravidelně
dána přednost před druhými,
není-Ii nebezpečí
v prodlení, nejsou-Ii stálí znalci pro ten případ vadnými,
neh
nemohou-li se dostaviti.
Zato jsou stálí znalci povinni vyhovět
kdykoliv vyzvání soudu, aby podali znalecká dobrozdání.
Za znalce vybírá soud. osoby naprosto hodnověrné a mravně
zachovalé, které dlouholetou
činností odbornou podávají záruku,.
že dovedou pozorovati a řádně posouditi rozhodné okolnosti, a že
také budou míti pevnou vůli a snahu vylíčiti správně, co shledali.
Určitý věk není předepsán,
avšak žádoucí víceletá zkušenost
svědči ve prospěch uchazečů starších.
Znalce jménuje si v historických zemích čsl. každý (i okresní)
soud sám. Uchazeč o funkci stálého znalce má podati písemnou
a kolkovanou
žádost o jmenování
a vzetí do přísahy s doklady
(křestní i domovský list, vysvědčení
občanské i mravní bezúhonnosti, průkazy kvalifikace studijní i prakti(~ké [běh života]). Soud
může však žádost takovou odmítnouti
bez udání důvodů, kdežto.
strany ve sporu zúčastněné
mohou znalce určeného soudem od-mítnouti z těchže důvodů jako soudce samého, tedy když znalcovu nestrannost možno pro tu věc bráti v pochybnost z poměru.
příbuzenstva,
předpojatosti
a pod.
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Znalec sám muze funkci odmítnouti z těchže důvodů jako
svědek, totiž z poměru příbuzenstva, újmy majetkové, škody a
hanby jeho či příbuzných, taktéž kdyby musel porušit závazek
tajemství neb mlčenlivosti soudem uznaný, neb má-li chefem
úřadu či podniku zakázáno provozování funkce znalecké.
Funkce znalce jest hodnost osobní, nemá se proto zdůrazňovati v obchodním styku a ve firmě. Soud propůjčí znalci veškeré
pomůcky a spisy potřebné pro dobrozdání, jež podává znalec bnď
hned při komisi diktátem do protokolu, nebo může mu .sond povoliti přiměřenou lhůtu k podání písemného posudku, jenž musí
býti vždy odůvodněn. Znalecké dobrozdání obsahuje pravidelně
část historickou i popisnou, na jichž základě se posudek staví.
Na vyzvání soudu musí býti dobrozdání (písemné), předneseno též
ústně a dle potřeby i doplněno vysvětlivkami při přelíčení. Je-li
posudek nejasný, nebo vykazuje rozpory, nebo liší-li se posudky
dvou znalců, a nelze-li závady odstraniti ústním výslechem, mohou
býti pak soudem ustanoveni noví znalci.
Strana žádajicí či nabidnuvší důkaz znalcem, může se jej
vzdáti, ale v tom případě protistrana může trvati na jeho provedení,
když řízení již započalo, nebo když znalec jest přttomen.
Závěr posudku
znalcova
nemá býti rozsudkem,
k němuž jest oprávněn jenom soud! Povinnost znalce-zeměměřiče
jest porovnati výsledky svého měření a zjištění na místě se všemi
prameny práva, jež pro daný případ přijdou v úvahu: bývají to
mapy i polní skizzy katastrálné a operát evidence katastru, plány,
polokniha a spisy kommasační od sedrie (včetně mapy předkommasační), nový i starý operát pozemnoknižní s plány a skizzami,
staré smlouvy, stará dobrozdání a pod. V protokole o soudní
komisi nařizuje soudce znalci, podle čeho má spor posuzovati a
strany podávají s,"á přání a dodatky: to však značí jenom minimum
požadavků od znalce, jenž jest i bez toho povinen prostudovati
všechny přístupné prameny, jinak se vydává v nebezpečí dodatků
a vysvětlivek.
Probíral jsem, obyčejně v postupu historickém, jeden operát
po druhém, posuzoval u každého detailně, co svědči ve prospěch
či v neprospěch jedné i druhé strany, posoudil jsem vždy vnější
i vnitřní hodnotu každého operátu. Při složitosti pramenů na
Slovensku není případu, aby vše svědčilo jenom ve prospěch jedné
strany, proto svoje poznání předkládám soudu s oceněním zapsaného či grafického svědectva. Také oba advokáti čekají na
znalcův posudek, aby každé příznivé zmínky využitkovali pro
své strany, proto znalec, který vynáší definitivní r oz sude k a
hraje si tak neoprávněně na soudce, nepřijde vhod nikomu, a dlužno
se toho varovat! Vždyť rozsudek soudu spočívá t a k é na podkladě
ústního svědectva, na rozhodnutí o vydrženém vlastnictví atd., to
vše musí znalec znát, neboť důkladné prostudování soudních spisů
je první jeho prací!
Závažnost každého slova dobrozdání podmiňuje žádoucí stručnost posudku, regulovanou ovšem nezbytnou jasností ve vyjadřování a složitosti případu.
(Pokračování. _ A .uivre.)
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Zp~ávy odbo~né.
Veřejná soutěž na regulaci města Brna.
Město Brnozamýš1í
v nejbližší době vypsatí veřejnou soutěž na
získání ideových ná,vrhů :pro 'zastav ovací a regula,ční plán města za
Boučasného- vyře-šení otáZJky nádražní a relwITstmkce
železniční sitě
širšího okolí. Soutěž ,přípravována ,byia původně měříckým a regulačnim oddělením městBkého s~,avebního ÚJřadu jako mezinárodní, poněvadž
jednalo sehla:vně
o zabezpečení účastí odhorníků železničních a proti
účas~i kOllSitruktéru-že1eznLčá,řů,vM,šinou
úředníků, byl značný odpor.
Na c1ota,zníky mě,sta Brna v tomto směru zas.Jané jednotlivým míniSlterstvům i odborným :slpolkůma korporacím, vyjá.dřily se tyto ,kromě "Sdružení a,rchitektů" pro Boutěž ome,zenou na příslušníky
republiky.
Též
včtšínačlenů
regulačního poradrníhosboru
sdílí tento názor, jenž přijat
byl v redJa.kční subkomisi a předložen bude ke schválení plenu po,radního
sboru a dále měs,ts,ké radě.
Mini,sterBtvo železnic vymanilo sez
d,osavadního ryze byrokratického stanoviska a svolilo k účastí železní,čních odborníků-úředníků,
čímž
padl jeden z hlavních důvodů pro soutěž mezinámdní.
Soutěž bude
pravděpodobně vypsána 1. října 1926 s jednoročním termínem. Navržené
ceny jsou značně vysoké.
120.000 K,č, druhá 90.000 Kč, třetí 60.000 Kč
a dvě Č'tvrté rpo 40.000 K,č. Kromě toho rese,rvováno jest 50.000 K,č na
zakoupení pěti hodnotných návrhů po 10.000 Kč, takže celkový obnos
ul1čený na ceny jest 400.000 Kč.
Veškeré :pomůcky plánové připravuje a tiskne v režii měř1cké a
regulační oddělení. Budou velíce podrobné a po vypsání soutěže budou
zde S kritického stanovís,ka posouzeny.
Ve všeobecný,ch -podminkách 'pHpravované soutěže stojí: "S ohledem na povahu .soutěže jest žá,doucno, a,by projekty byly vypracovány
odbomíky železn',čními, dopravními
a archítektyspolečně."
Jest z,de
nutná součinnost vke odborníků - nejideá,lněj.ší by byla účas,t tří: železničá:ře, geometra a architekta.
Poně'vadž jedná se v této soutěží v prvé
řadě o i,deové vyi',ešenísítě
komunikační a železniční, jest 'při ní práce
archiitektovy vlastně nejméně, ,což bylo též pHznáno architekty samými
- členy regula'Čllího :poradního sboru. Rozhodně vÍCe je taJm práce pro
zkušeného geometra, kla,deťse na proveditelnost a hospodárnost jednotlivých projektů dŮ!fa,z. Od soutěžících se hlavně požaduje:
1. Vypracování
celkového
regula.Čního a· zastavovaciho
plánu
v měřitku 1 : 25.000 a 1: 5000 se současným vyře,šením ,otázky železniční.
2. Deltailní vyřeš-ení otázky nádražní í příslušných regulací p,řilehlých částí.
3. Vyře,šení nejdůležitějších
částí města v měřítku 1: 2880.
P·e 'r s p e k t í 'v ní IP ohl e d y oSe než á odaj í v ů obe c.
Soutěž tato má přinésti vyjasněni 'pro další rozvoj města Brna.
Dosava.dnístaiv
jalk v ohle-du železničním, tak i liniíCh vývojových není
nadále dohře možný. Ve-škera zaříz-ení nádražni nevyhovují nyní svojí
velikostí a us,pořá.dáním novým 'poměrům. Plrojekt, kteTý vypracovalo
mínisterstvo
'že~eznic nerels'pektuje zájmů města a dochází při každé
rekonstrukci a novosta,vbě ke Iwnfliktům v tomto směru. Ani stavebně
a regulačně neni možno řkí, že v době pop,řevratovéšlo
se velkoryse.
Postup tento Istál též měst,o finančně veliké ohěti. VYlpisovaná soutěž
nULpÍ'Ínéstí Brnu přesnou výV'o'jo,vou linii pro dalšich asi 50 leit.
f\o
x
Druhou anketu o měření fotogrametrickém svolalo ministe-rstvo
ve,řejný·ch prací koncem dubna t; r. Zúčastnili se jí krom zástupců
jednotlivých ,odborů tohoto ministerstva,
téžzá,stupcí
ministerstva železnic, zemědělství, financí, nár. obrany (voj.zeměp. ústava, let. odhor) .
.Jednání její zahájil osobně ministr veřejných pra:eí Ing. R o ub í k :p>fOsilovem,v němž vytknul důležitost metod fotogrametrických
a
nutnost podpory V Ipraktickém jich užítí ú,řady istáJtníIiJ.iuž z toho důvodu,
by získán zájean naši'ch mladých odborníků, ježto z teoretického studía
s2,motného nelze :pomý.šletí na zdárný rozvoj fotovyměřování.
Pan
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min's,tr poukázal na dobrý výsledek ankety prvé, kdy usneseno sledovati
intensivně vývoj této meM.dy v cizině a vysílati interesenty k studiu
celého ,souboru otázek s tímto měřením spjatých - což se také st:llo
a uvedl cenu pokynů, kte,ré na ní přednesl gen. Rausch.
Nato ujal se slova městský vrch. stav. mda Ing. E. Sní že k.
který podrobně vylíčil své poznatky při návštěvě Compalrnie Áerienne
FranQaise a ve Studijnímúřa.du
katastrá,lním
(Ing. H. Roussilhe)
v Paříži. doloživ je ukázkami leteckofotogrametrických
prací. (Vignemont 192,1-1922 a Marseille 1: 1000, Martinique 1: 2500.) V Ipřednáš'ce
uká;zal na cenu f-otografické Iskizzy, fotograEckého
plánu a grafi,ckého
plánu (geomet,rického), zmínil s·e o Predhume.auověstereotopometru,
() Wildově autografu a ústavu dra HelbIinga ve Flumsu.
.
K vývodům Ing. Sniž,ka p'řipojil své poznámky gen. R a u s c h,
velitel Vo,j. zeměp. ústavu, uváděje měřeni Nistriovým fotokartografem
a postup pra!Ci odzkmsilovadchdle
metod německých, jakož idoplňování f-otoplánů do>date'čnou tachymet,rií a nivelad.
Nato plukovník
Hl íd ek, velitel topografického
odboru. referoval o fotogrametríckých
pracech voj. zeměp. ústavu, vylíčil jak bude využitobj.ednaný
již Zei&sův
odzkreslova1č, a smvnal jeho upot,řebitelnost s přistrojem a 1:1 Roussilhe.
Stkpt. P e t e r k a přimlouv3!lse
za to, by ku prováděni měření
letecko"f-otogrametr!:ckých
dáno k dislposici konečně létadlo vojenskú
8'právy a dovozoval,
'že zako'llipeníodkreslovacích
aparátů
(systém
Rou&silhe či Zeiss) neni krokem zpět, nýbrž postulátem přechodné doby.
PodTohil oprávněné kritice u nás se proje.vivší snahu. že neodbornici
chtěji podnikJllti mě'ření fotogrametrická
oné přemosti,
kterou užitá
apara.tura a metoda 'p,ředem vylučuje dosáhnouti.
Někteří mluvčí uložili si ve svých vývodech jistou reservu, ale
c·elkem lze míti 'za to, že praž.ští účastníci schůze 'Svými referáty projeviÍi názo,r, který ministerstvo
veřejných prací o prospěšnosti
letec_
kého fotovyměřování
v našem státě ohová.
aj.

Zprávy literární.
Recense.
Geodezist
je názevčasúlpisu
ruských
zeměměřičů, vycházejícího
v II. ročniku jako orgán ř,editelství ústavů
vojensko-topografického
a geodetického.
Vydáván je za ",polupráce Zeměměřického
Inst1tutu
l'edak,čním kruhem (B. A. Reiner, V. O. Sidel'ov, voj. geod. P. P. Axenov.
prof. A. S. Oeibotarov, měř. Ínž. V. V. Uspensildj., voj. geod. J. J. Alexejev,
měř. inž. S. P. Usgunov, V. F. Krrylov, B. A. Dubrovskij a M. J. Kalley)
a 8polupracoVillí,ky. Vychálzí v Moskvě, ul. Razina č. 26 :~elkretářkou jest
V. B. Beketova. Roční .předplatné 'prro cizinu 10 rublů. Jelst to časopis,
věnovaný otá,zkám vědeckocpraktickým
a současně zabývá se otá:zkami
veřejno-politick'ými.
Březuové čislo5/6 z roku 1926, k'ter}'ffi Ipočíná redakce Ge·odezi.stu
vyměňovati Zeměměřičský Věstník, jest ohsažné, jak svědčí o tom názvy
článků zde podávané:
Jubileum J. A. Ka,rpÍnskéh>o, pres,identa Rwskě
ak3Jdemie věd, Důlní měření topografické, Prof. Šilova: V.]iv rozměrů a
tvaru polygonu na velikost chyby v ohvodu, Axenov'Ův: PO>J}iszáje,zdn
do -ciziny, Dm Ing. Lakmanna:
Zlep,šeni tacheometrických
tabulek.
pojednání O princi:pu DO'P'plerově, Ing. Lisagorrovskiho:
Stavba 'pyramid
v Americe a používání tamnich. typů v Rus,ku, Perevoz,čikovova úvaha:
Denní 'pozorování světe'1ný,ch signálů. Kalleyova zpráva: O vydání mapy
1 : 100.000, Krylovův referát:
Ptwní sjezd válečného vědeckého svazu
a DeTbenevova 'nformace o výkonnosti rusk'é továrrny ,.Geode,síe". Drobnými vprá,vami, recensemi a bibliografií je číslo doplněno.
Již dle tohoto čísla lze usuzovat. že ze:měměřfcitví v Rusku po'číná
se po válce organisovati, a 'že vedo.uCÍ kruhy ,začína.jí víc a vice vážiti
si výkonnosti jeho. Přejeme ruským kolegům úspěchu v jich akcích, tak
důležitých pro stát, a tě'šíme se, že projev odborného života. podávaný
časopi!sem Geodezist. působí :přiznivě ve všech kruzích zeměměřickýc,h.
knlll d>osud vnikl - i nesloV1anských.
-ka,
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Nové knihy.
Dr. Jos. Ryli, a v ý: Nižší geodesie. Litografovanépřednášky,
díl 1.
a II. Vydal Spolek posluchačů zeměměřictví a lesního inženýrství při
Českém vys·o,kém učení technickém v Praze 1926. CemlJ I. dílu 43 .Kč,
II. dílu 40 Kč. Prodává p. V. Vid:ernan, Praha II, Ka,teřínská 40.
Tcchnický slovník naučný, ilustrovaná
encykJ,olpedie věd technických. RErdigují Ing. VI. Teyssler a V. KOlty,ška. Vychází nákladem
firmy Bo,rský a Šulc, Praha XI, Smetano'vo nám. 1255. - Velký tento
lexikon, kde budou též příspi:vky z věd zeměměřičských, vyjdie \če, ví-ce
letech. Sešit 1. (za Kč 12'60) byl již ro'zeslán. Předplatné na 10 sešitů
nutno zasíla,ti př.edem.
Dr. J. S t o c k ý: Jubilejní památník S. I. A. 1865-1925. Nákladem
Spolku čs. inžený;rů. Piraha 1926. Cena (člemtká) 25 K,č.
L. Z a ber n: Cours é1émentaire de topogralphie, 2. vydání. Vyšla
v knihkupectví Berger-Levrault, bd. St. Gemnain. Pa,ří'ž 1926. Cena 9 fr.
D e th e i 1: ProbabiIités
géOmétriques.
Vydal
Ga.uthier-Vil1ars
v Paříži 1926. Cena. 24 fr.
Geom. A 1doG i u u ti ni: Verifiche e Retifiche degi strumenti
topografici. Cena 8'50 lir. K dOtStání u admini,Sltrace ěa:s,opisu: L'eco degli
Jngegneri et Periti Agrimensmi, Pescia., Pia,zza degli Obizzi No. 2.
OoHegio dei Geometri della Cita €I Pirovinciadi
.TO!l'il1o: Tarifa
Profesionale per i Iwvori stragiuziaIi. 3 a Edizione. (Tarif praJCi země·
měHckých) 1926. K dostání li vydavatele, Torino, Via S. DalmllJzzo 16,
za 5 Iir.
Dr. F ,r. W i 11 e r s: Mathematische Instrumente. Vyšlo u finny
W. Grruyter a 00. (Sarrnmlung GOSichen, Č. ·shírky 922) IV Berlíně a LÍips'ku
1926. Cena 1'5 zl. m.
Ing. J. Ma rc h e t : Der Landstra8en- und Waldwegebau. C. Gerolds
Sohn, Vddeň 1925.
Run g e & K či n i g: Numerisches Rechnen. Berlín, Springel',1924.
C z a p s k i & E P'P e],s te in: Grundziige det" Theorie' der optisc:hen Instrumente. Leip'zig, Ba!l'th 1924.
M,a r c o t t c : La Lumiere intensive, Phares ct Projecteurs. Paris,
Payot 1925.
B o q u e t: Histoire de ~'Astronlomie. Pan.s, Pa,yot 1925.
L a c r o i x - R a g o t: A graphic tahle combining logarithms and
AntiIogarithms. New York. - Maxmilian.
B a I di t: Etudes élémentaires de météorologie pratique. Paris,
Gauthier- ViIlars..
A. P icc i ni ni:
Lial proprieta fondiaria e iI suo frazionamento.
Cena 125 lir. Vydal Ulrico Hoepli, Milano.
C. G a 11 i a n s: Legislazione cadastale modIificalta. Casa editriee
Battiato. Catania 1926. Cena 9 lir.
Odborné články v časopisech.
Věstník inženýrské kOmory. Č. 3. Dr. Ing. V e run á 'č: Orga.nisace
technického hoslpudářství u uá,s. (Viz Č. 4 a 7.) Č. 6. Ing. A. K a 1h á Č :
Civilní technikové a ja,zyková na.řízení. Č. 8. Státní technik a civilní
technik. Č. 9. a 10. Ing. Leop. H u 1e k: Prazisíonsrichtungs-Messungen
bei Triangulierungen
III. uud IV. Ordnung. Č. 11. K h č.: Třetí mezinárodní sje:w poradních inženýrů ve Varšavě.
Zprávy veřejné služby technické. Č. 9. Prof. Dr. Sem e rád:
Geodetické základy a uspořádání zobrazení území Českns].ovenska .. (Dn·
končeni.) Č. 10. Dr. te·chn. Karel Hro m a s : Inženýrské měření výkopů.
Č. 11. Ing. A. Hlo u šek:
&tavha, udržování a stavba silnic v Anglii.
časopis pro pěstování matematik~ a fysiky. Č. 3. Milan M i k a.n :
Polární vla,stn·olsti systémukuželoiSeček,
určeného t'řemi body a tečnou.
Pozemková
ref-onna.
Č. 4. Ing. J. B.o' I e 'h o v sk ý:
Součinnost místnich ,činitelů :při Ipr,ovádění komalsllJceipozemků. Dr. E. V o 11dr u š k a: Lesy v zákoně přidělovém.
Ing. Fr. T rž i c k ý: kgrární
zj"'í-zenía zemědělská výroba v Holandsku.
F.
Sborník čs. společnosti .zeměpisaé 1926, ,sešit 1 a 2 : B. Š a lom on:
Geografi'cký ústav Ka,rlovy university.
Pluk. AI. Hl id e k: Výško·vá
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měření v ohvodu Velké Pmhy (autor konstatujesrovnamm
výškových
údajů mapy 1: 2'5.000 s tachymetr'ckým
plánem 1: 2880 z r. 1920-1923,
že ve výškách malp,y 1 : 25.000 ohjevuje se systematícká chyba + 1-4 ml.
Jos. Stě h u I e: Seznam llrrad prof. Dra K. Kořistky. V čáslti literární
je referát o knize Dra M. E-ckerta "Di€1Kartenwissenschaft",
II. dil od Ri3.
C. 3 a 4. V. L á s k a: Zeměvěda a matematika.
J. Stě h u I e: Seznam
prací Ipmf. Dra K. Kořis,tky (dokončení).
Przeglad mierniczy. C. 4. Felik,s K u 'c ha r ze w s k i: Polská litera·
tura mě'ř'c,ká. Ing. Jan P i ,o tf o weSk i: Měřeni města VaršlVY. - Stará
a nová polygonisa,ce. Ask geodet M. KowalM i e diz w i e C, k i: Vyzna.
čení astronomic,kého
azymutu
'varš,avské základny
Ož:uów-Bialuty.
Ing. W. K o! a n o w s k i: Ka:rtogmfické :projekce 0pokrač.). Práce
vojenského zeměpisného ústavu.
Techničejskij
by~lettn (čas'opis ruských 'zeměměřiČ11 v Srbg'ku).
č. 3, r. 1006: S 0'P oe ko : Nový universální teodolit Wildův, Z. Lať
Zy;binova (jedná o nové 'konstrukci latě ,pro tacheometrická
měření; Ia.ť
má ,posuvný nulo'vý hod pročtení
bor~zontální, odpovídající výšce ,stroje).
Journal des Géornetres-Experts Fran~ais. duben 0č. 66). D. : Esqulsse
de Ia Limitation anc'enne. - T a u:z i a c: Recherche ,des fautes dans Ia
polygona:tion. - Mo n t r e u I: Aha,que pour Ie calcuI des intérets composé,s,. - A. Fen ne I: Cerc:le ou Théodolite a Microscopes Otto Fenne!.
Fříloha:
Congres InternationaI
de's Géometres a Paris du 15 au 18
octohre 1926. C. 67. R. Dan oer:
Rememhrement
urbain. M.
A n to ni: Estimation desbois.
Sc'hweizerische Zeitschrift fiir VermeSSungswesen und Kulturtechnik.
C, 4, 1926. Dr. H a a h: DW8WaE,serrecht des s,chweizerischen Zivilge.setzbuches. - C. 5. H e II e br a n d: Zut Gewichtsverteílung
heidcr
eingehangten Dre,ieckskett-e. (Konec v ,č. 6.) H. E g gen her g e r: Bericht
uber ,die Grundhuchsvermessung
in der Gemeinde Grabs nach optischelh
Verfahren. - C. 6. Ing. W. L a li g: S'chweizer geographische Koordinaten.
osterreichische
Zeitschrift
fiir Vermessun~wesen.
C. 2, 1926.
Dr. H. Ec ker:
Hofrat Ado.lf Kling:atsch. Nekfolog.
Dr. Ing. E.
B a s ,t I: Dher dře Ungleic.hheit der beiden Lattenteilabschnitte
in der
Tachymet:rie. Ing. Pro f e Id: Nochmals d'ie Schnittmet,horte.
Tijdschrift V'OOI" Kadaster en Landrneetkunde.
C. 3. L. B a k ker:
Dr'e- en veelhoc.ksmeting. - H. F. van R i e I: Een tabeI ter here,kening
van de r:d:ting's,coeficiěnten als hulpmi,ddeI bij de 'punts vereffening.
AII~emeine Vennessungs-Nachrichten.
C. 12, 1926. Karl L ude·
ma n n: Die Notwendigke:t
einer durchgreifenden
zahlmaBigen Prtifung
der Genauigkeit der Luftbildm€lssung'. - H u m a n n: Nachtmg zur Vel"
Offentlichung: Nochmals da,s S,chellens'sche Prisma. - L oe ff e l': Aus
dem Auslall'de - ArřaI Photography. - C. 15. E. P i n k w a r t: Untersuchungen uber ,den EinflIuB von elliipwřd.ischen Hohenkol'l'ektionen
und
Lotahwekhungskorrektionen
auf Horizontalrichtungsmessungen
und Aus·
gIeichung des Nordnetzes
von Deutsdl-Ost-Afrika.
C. 16. Dr. P.
Ma rte II: Zur Geschichte der Zahl.
Mitteilun~en des Konsortiums Luftbild Stereographik.
1926, č 3.
Dr. R e b e I: Da,E, Flug.zeug im Dienste .Jel' FOl1stwirt,schaft. - Demonstrationsmodell des OreI·Zeis!s'schen Stereoautogra,phen.
VEco degli Ingegneri e Periti Agrirnensori. Č. 8/9. V. lVí a z z o len i :
Problemi e. progetti di costmzione e di topografia. - C. 10. Ing. A.
Rad di:
I Plant:ari Geometrici per Ie kziende.
Ag\arie-Confini.
A I doG i u n t i ni: Le mo.Jifica,zioni ai program mi di a,bilita.zione aHa
professione ,di Geometra. - C. 11. Congre'sso Nazionale dei Geometri in
To-rino.
II Geometro italiano. Č. 4. G. deS a:li d r e: II prohlema di Hansen.
- Un Congresso dell' urhanesimo in TorinO'. - kdunata .Jei Geometri
den' Alta Italia in Mantova. - C. 5. Gaetano V u e r i c h: Proget'to di
teleferica
monofuneStavoli
Buric.
B. V i t a I i a nO':
L'Italia
colonizzatrice.
Sestavil O. V. a J. F.

r
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Zp~ávy spolkové.
Jednota ČS. úředně autorisovaných
civ. geometrů v Praze konala
dne 5. června 1926 řádnou scMzi prac'ovniho výboru v P.raze za, 'přítomnosti kolegů: Fi.irsta, Fritsche, Buká,če, Černého z Ly:sé, Prokůp,ka, Škody,
Černého 'z Nuslí, Krejzy,z Moravy koL F,altuse a ze S[ovelll[>k.akoL Talaše.
Omluven kol. Zuklín.
Schůzi zahájíl kol. Fi.irst. Prodebatován
případ stavu nedůstojné
reklamy jednoho kolegy a usneseno záležitost předati Inžený;r,ské komoře.
Delší roziprava věnována byJa návrhu zákona o civilních te,c,hnicích, které
se zúčastnili vši'c,hni kolegové, a usneseno trvati na starých právech,
nále'žejících našemu stavu. Nato čteny přípisy a stížnosti je,dnot1ivýeh
kolegů, o nichž bylo také rozhodnuto.
S příp.i1sem pracovní sekce z Bratis,lavy, a,dreso,vanýmpre:sidiu
komory, vysloven souhlas. Rokováno bylo o krocích, které se mají uči·
niti v záde·žitosti prohloubení studia a navrženo jíti [>deputací ]{ ministerstvu školství a o[>věty, aby věc 'přivedena byla ke kýženému cíli, jelikož
stálé oddalování pŮlsobi v řadách koJegů vá,žnou ne slpokojeno st. Na konec
prohrán byl nově do schůze přinesený kolegou z ,Moravy a Slovenska
tarif na ,komasační prá,ce, který byl ,řádně pro:zkoumán, a navrženo předložiti jej Inženýrské komoře ke schválení.
Schůze skončena byla o Ipůldesáté hodině ve,černí. Ing. Jar. Krejza.
Zápis o druhé schůzi svazové komise pro sťyk s mezinárodní
federací, 'konané dne 8. června 1926. Zápis ust:INujicís,chůze, bez dodatkll
f!chválen. Usneseno požádati Ing. Růžičku o vytištění programu mezinárodního sjezdu zeměměřiekého v "Zerměměřičském Věstníku".
Dodati,
že přihlášky s ,p,říslušnou zálohou (50. 75. 125 fr.) přijímá do 2O.zá,ří t. r.
prof. Ryša,vý, který souča,sně 'sestaví přihližné cestovní výďaje.
Prof. Petřík na,vrhuje, ll!by pro zjištění po,čtu členů zúčastněných
spolků měřických vyžádány byly jedna.k adresy odběratelů "Zemi\měřičského Věstníku", jednak aby jednáno byl10 s Ing. GuMa.nem a Ing. Zuklinem.
Ze spolku
es. státních
měř. úředníků.
Vysok,olškolský svaz,
kterému připadl nesnadný
a zodpovědný úlwl hájiti zájmy vysokoško'lákli všech kategorií,
sna,ží se rozmno,žením sítě svých odborů
obsáhnouti pokud mOlžno všechny vysok,oškoláky na,šehoolstátu a rozesílá pro za.ložení odho'rli dlo'tazníky a výzvy. Bylo' by nemoudré podceúova,ti význam spoluúéa,stí příslušníků
našleho stavu v odbo,rech
vys'okošk,Q!lského svazu, jehožl zásahy
lleziŮstáv,adí bez Odiezvy np,
pati'ičných místech, o čemž nás zkušenosti (]josti poučily. Páni kolegové
vykonají tedy kus sta:volvské práce, jestlílŽe přihláškou
d,o stávajícího
již neho v: ,okresu právě se tvořícího o<l1horuvysokoškolskéhol svazu a
pokud mo'žno agilní účastí v něm budou dQkumentova.ti náš smysl pro
vysokoško'lskou s,oIídaritu a ukázněnost.
Na místě v nepravidelných
lhUtách vycház,Edícího Věstníku vysokoškolského sva,zu po,čne se po' prázdnínáoh vyd:ávruti pečlivě redigovaný měsíčník, který by byl tribunou k hlásání požadavků vysoko_
školáků a útočištěm těm oOTganisaeím, které vlastního tisku nemají,
nebo by event. od: vlastního' tisku upustily. Příspěvky
rázu st:a:vovského
i organisačního,
vzhu.dí zájem a pO!2lo~nost ostatních a, přispějí k lepšímu vzájemnému pOlznání, čehož je často velmi potřehí k správnému
hodno,cení snah, ohtížL nezdarůatd.
jednotlivých
vysokoškolských
kategorií,
eVEiIlt. příspě,jí též u lidí d!ohré v:ůle k odstranění .pi'ed~
pojatosti, často jen z neznalosti
poměrů prýštícL ,Měsíčník hude z,u,
sílán ka,ž,dému členu bezplatně.
VysokoškQllský sv:az vydá koncem června tiskem no!vý z á k o n
o p o žit k o v é m s y sté m u a sice v kapesním rOlrmátě (asi 12 X 22)
o HlO stranáeh za 'nepaltrnou cenu 5 Kč! Tato' nízká cena hyla umožněna benevolencí spolku čs. profeso'rli. Ježto různá jiná vydáJlí to,hoio
,:ákona bucl:e lze ohdržeti jen z,a cenu značně vyšší, z,vn páJly kolegy,
aby sío k a mž í t o u příhláškou na korespondenčním
lístku (Praha II,
Vojtěšská 11) výtisk, event. i více výtisků objednali.
Gd.
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Zahraniční členové Masarykovy akademie práce. Mllisarykova akademie pdce jmenovala. svými 'zahraničními členy dva známé naše pmco,vníky zeměměořiCiképana Remé Dangera z Paď'iže a profesora lotyšské university Alwill:a Buchholtze z Rigy.
Pan René Danger je známý zeměměHč francouzský,
dlouholetý
redaktor "Journal des, Géometre's Expe~·t,s Fran~ais".
Je 'profesorem na
,..École spéciale des Travaux pubHcs" od roku 1905, je bývalý místopředseda
Société nationa!,e des Géometres Fran~a.is,člen
komise pro
úpravu měst v ministerstvu
vnitra. Prováděl mnohé velké ,práce neJen
ve Francii, nýbrž i v Mallé Asii a vposledmí
době někt,eré ,prá,ce fotoletecké v Srhsku. Je autorem mnohých spisů, zvláště známého "COUl1S
de topométrrie des plans de vme-s" z roku 1921. Je známý svými styky
s českými zeměměři,či již z doby před siVětovouvá!kou,k.dy
také Prahu
navštívil.
Profesor techni'cké fakulty lotyš,ské university
Alwill Buchholtz
z Rigy býval asis,tentem na známé polytechnice tamější, a když p,o s,větové vá,lce tento ústav byls!oučen
s universitou, sta! se profesorem g-eodesje a ředitelem geodetického
ústavu,konsulentem
měfi.ckým měst,a
Rigy a meliora.čního deipa,rlementu v ministerst,vu zemědělství.
Publikoval hdu svýeh praei jazykem ruským, německým a lotyšským. kromě toho i dva články v naš,em Vě,stníku Zeměměřičs,kém. Čeští
zeměměřiči mohou býti hrdí, že i praeovníci z jeji'e,h řad stali se členy
české Ma:~8Jrykovy Akademie 'prác,e.
Zeměměřič a výstavba
měst. Čill'IlOistzeměmě,ři,če při výsta,vhě
měst 'bývá ča:sto nepříznivě Ipo!sU!zová,na. Dě'je ,se ta,k vbak 7Jpravidla,
n~ r á ve m, ne'boťch:pbná
řešení 1IIp'ra:vovad v pří~a(lec,h, které se
kntisujL ne:padajína
účet při.silušnfků na,šeho stavu, nýbrž právě na
techni1ky kategorií jiných. V Allg. Verm. Nalchri-chtenčís.
13. 1926, podán pádný dlolklad, na jakých lživých bázích spočív;ají ta,kovéto úto,ky na
náš stalv. a to na případě .stav. rady něme'ckých říš'S'kýeh že;]eznic Ma,rtina
K;essling-a. Tý'žve isvém ,spise ,.Ostmarkbauten"
nast,r. 18. přičítá vinu
za Ep,atné projekt,ování
Ferdinands1ga,sse v k0'P'covitém území města
Fra,nkfurtu na Odře 'zeměm.ě6ěL zatfun vEa.li, jalksama městská, rada, ta,k
imě,stský
mě,řic,ký rada MtHlemhQiffzji:stili z a,ktů, ná-verh 'staveibmi čáry
poo:al úředník stavební a je,ho prodekt podepsal zodpovědný měst,ský
stavební rada, Malkomes's.
U nás neni jinak. Zdá se, že zeměměřÍJč má býti obětním beránkem a snímat hřúchy jedn<ytjliiVJ"chpro,jeiktantů z k'ateg-orií nezeměmě,řický,ch. On ,odnésti má vš,e: j:ednou chyby při ag,rárnicholperadeh,
jindy
ve výstaVihě mě,st, jindy 'PH výikupu pozemků d.le nedokonalých ,p'ro~ektů
at:<l. Vždyť on to snese, myslí si vlivní pánové, o,5ta,tně jest "jen geometrem" a ,k tomu v O. S. R. dokonce nemá diVOU,s!tátnrch zkoušek.
Mnohý z nich si ,řekne ,8'nllJd,veden úvahou ,sociálně ,citíeího p. ,s,tav.
rady Ing. Legera: vždyť vyšli z chudáků a nebudou si troufat protestovat
prroti na,řčenísHných
jedinců. A tak - pro všec,hen připa-d je nejvýš
potřebi, udržo,vat zeměmě'řiěe v Ipodiřízenosti - myslí mnohý náš ,.přítel",
ahy tu byl někdo, komu lze sná,ze Ip,řipsati vinu 'za hrubou nedbalost.
Je takové jednání mrravné a dŮlstojné? ,Sprá;vně '[lroto činí němečtí
kolegové,žepřiibíjí
je na praný'ř, neboť ji:nak nelze hájiti stavovskou

čest.

fr.

Nový "geometrovský"
kurs v čSR. zř-izen byl na vysoké škole
stavElbního inženýrství
v PraiZe v souhlase: s minísterstvem
školství.
Trvá sed ID měsíců a jeho ředitelem jB prof. Dr. J08. Pa n t .od I íč e k.
Uvažujte
kolegové,
j-aké cíle tímto ' h Y per š ne I s i dr k u r sem
so'značením
geome~r'o'v,s'k.ý
(I) vysolká, škola
lSit,aJvehníhro
inženýrství,
dále jeho řed:itela
min. šk,o'lství sledují. Pří tom si vilak
uvědJomte, že kurs je určen prý pl'O ruské příslušníky,
,ktleří se vrát!
do vla,sti s dokumentEnn, že absolvÚ'vali "geometrovský"
kurs na vyso,ké
škole stavebního inženýrství v PTaize !
Agrímensor.
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Výstava optiky a jemné mechaniky ve Vídni. Stá,tní technický
výzkumný ústav ve Vídni uspořádá v září a v říjnu t. r. ve svých místnostech (Micbe,lbeuernga,sse 6/8, \Vien IX) výstavu optických přístrojú.
(Mezi jin)'mi budou vys:t:weny astronomické
a geodeticképřistroje
optické, jakož ipď'ístroje na měření délek a Iploch.) V prvé řadě ov~em
budou zastm1Jp,eny rakouské firmy.
Internacionální
společnost
pro pěstování
fotoj,{rametrre zamý~lí
koncem listopadu t. r. uspořádati druhý valn}' sjezd svůj v Berlíně v hu(lově vys. školly technické. Přípravué
práce ke sjezdu Hdí její sekce
hšsko-nčmecká.
Trvání sjezdu rozpočteno je na. pčt {]m\ (odborné přednášky, prohlidJkya výs'.lavy). Phhlášky
a d10tuzy zo:lpovídá O. Koerner,
Berlin-Hulensee,
Karlsruherstr.
I,
švýcarští zeměměřiči konali 8. května 1926 svoji obvyklou valnou
hromadu a obohatilIi program schůze uspoiá,dáním odhorných přednášek:
Tad fiir OhersichtspHine, Tarif fUr Giiterzusammenlcgungen,
Tarif fUr
Grundbuchsvermessungen,
Die Photogrammetrie
als Aufnahmsverfahren
der cchweizerischen
Grundbuchsvermessung.
Stereophotogrammetris-che
AufnalIme und Auswertungs'nstrumenre,
Ergelmi:sse stereophotogramllletrischer Froheaufnahmen
'1\ der
Schweiz a Yersllche iiher die Entztrrung von Fliegeraufnahmen.
Pěkná to i-ada Ipiedná~ek, bohatých o1Jsaho,vě a dokumentujících
velmi markantně. jak žije ,švýcarsk}' zemčmě'Lč. o jehož řádné vz.dělání
se vláda postarala.
Jak daleko jsou vzdáleni od poměrů, v nichž kolegové tohoto malého státu tak čile pracují a se odborně vyvíjejí, česko·
slovenští zeměměHči, j.ak dloubobudou
čekati 11:1 to, by dostalo se jim
vzdělání, které jinde 'po léta už kolegové mají.

Generálne Unančné
riaditel'stvo
pre
•
Slovensko.
Cislo XV-4120-26.

SÍJBEH

na miesto dahľadajúceho úradníka pre
evidenci u katastru dane pozemkovej na
Slovensku.
Vo stavu merníckych
úradníkov
pre evidenciu katastru
dane pozemkovej
na S loven
s k u obsadí sa miesto

dohl'adajúceho úredníka
u generálneho
finaněného
riaditeYstva v Br a t i s 1a ve a to
kvalifikovaným
merníckym
úradníkom
od evidencie katastru dane pozemkovej
alebo od nového vymerávania.
Riadne
doložené žiadosti o horeuvedené
miesto nech
sú podané prostredníctvom
nadriadeného
úradu u generálne ho finančného
riaditeYstva
pre Slovensko
v Bratislave
a to najneskoršie

do 15. júla 1926.
Bratislava,

Za

di'ia lG.júna

1926.

redakci zodpovídá Ing. Jos. RftžÍ';;ka. - Tiskem Polygrafi.a v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zerněměHčů v ?raze.
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