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O společných pohraničních

pozemcích.

Ing. Václav Hh, vs a.

Za společné pohraniční pozemky se považují ony pohraniční (na hranicích katastrálního území ležící) pozemky, u nichž hranice katastrálního území
se nekryje s hranicí (neběží po hranici) pozemku, nýbrž jeho hranici zpravidla
na dvou místech protíná a uvnitř běží jako ideální (myšlená) čára přes pozemek. Tím je společný pohraniční pozemek reálně (fysicky) rozdělen zpravidla ve dvě části, z nichž jedna - i když patří témuž držiteli jako druhá je zahrnuta do jednoho katastrálního území a druhá do druhého katastrálního
území. Průběh takovéto ideální hranice katastrálního území není zpravidla a to i když každá z obou částí patří jinému držiteli - v přírodě patrný.
Společnými pohraničními pozemky jsou zpravidla vodní toky (řeky, potoky), cesty nebo silnice, tvořící přirozené rozhraničení katastrálních území,
obcí, okresů, zemí nebo států. Průběh hraniční čáry v nich je jednoznačně a
určitě stanoven platnými popisy hranic katastrálních území, vyhotovenými při
původním katastrálním měření, a pokud jde o státní hranice t. zv. hraničními
statuty *). Hranice ty jsou buď stá I é (pevné, neproměnlivé) nebo p o h YbI i v é (proměnlivé). Třebaže oba tyto druhy hranic byly známy již dříve, přece
po prvé je jasně definuje vládní nařízeníč. 64/1930 Sb. z. a n. **), stanovíc
v § 12, odst. 1., že:
""-"" f":"i""'" c.
I
"Hranice katastrálního území je buď
I

a) stáJá., j€,-li hra-niiční čára pevně stJa.nov'ena bez zření ke ~ěnám, které v piříxodě
nastaly, nebo
b) Ipohyblivá, tvoiřHí jí ll'eustáA1enýpředmět a hrranični Mra je odvisLlJ odi jeho po100hya tvaru v přírodiě (na pi'. hranice u~čená. středem vodniho toku, íkJtJeirý
sledUáe i v je1ho
přirozených pOlsune,ch)."

Dosavadní katastrální předpisy o vyznačování společných pohraničních
pozemků a průběhu jimi probíhajících hranic katastrálních území v katastrálních mapách, a zejména o provádění nastalých katastrálních změn takových
pozemků a hranic v pozemkovém katastru jsou velmi sporé a způsobují jednak mnoho potíží praktickým zeměměřičům při projednávání nastalých nebo
zamýšlených změn nebo při vyhotovování
geometrických
(polohopisných)
plánů a jednak naprostou nejednotnost, ba dokonce chaos při tom.
Některé náměty k řešení těchto spletitých otázek jsou obsaženy již také
v tomto časopise *). K porozumění dalších výkladů přispěje stručná zmínka
o příslušných ustanoveních býv. rak. měřických instrukcí:
a) Měřická instrukce z r. 1824 nemá žádného ustanovení o společných
pohraničních pozemcích. Uvádí se toliko v příloze P k § 181 v příkladu předběžného popisu hranic katastrálních území:
*) Hcr-anični Sltatut českos,lovenElko"l'akouský bYlI vyhllášen v č. 139/1930. hlraniční
BtatU't č.esko'slovensiko'-neml€lcK;ý
v č. 145/1930 a hIT"anLčnistaJtut čelskoslovensko-maď.lil"Stký
v č. 8/1931 Sh. z. a lIl.
**) Viz olánek Ant. Neid'omy. ..Obe,cní hmníce při původniclh i nyněj.ši,ch k8itastrálnich vy:měiřovániťJh", roč. 1920, stcr-.35, a oL'Ínek C. Mo "Poh'rlanilční !Imta.stráJni prurcely",
mč. 1927, str. 81.
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,Von hier his untel1halb de,r .soglanannten . Bergmiihle
bildEltCiJer Altbach des ged:achten Kailtenleutg]Elher Wa,slseTs dle Grenze zWlschen B€:rtlho18idJodund Rada.un vOn dort
ruber der :M~~lbach bL~ .z!1 ~ioom.
ZThSlllm~ooflusse ~it. AltJbaclne"a
v ,přiJloze, Q
k § 196 v prtkladu ded'lll1tlVlllho Ipl()lpUSU hl\1ll1c kataSiffi'aJinwh ú,zletmí: , VOIll hie,r untJer
einem Winke,l 120 o ostlicih wbwlkts bis unterhalh
der Be,rgmiihlliei b;Jd~t dře Mitte von
AiltJb<ache des g'eoachten Klalt,enweutgebner Wasser,s die Grell'ze zwischen BertJholsdúrl nud
Rada~n; d.adurc~ ent~tJeihendie AU1sspiil1en .des~lussbettes
jliJu:lklh einigen
Verandetrungen
unterhegt,
ohgl€lle.h d!le'OOrAJtba.cih IZUlrZelt dleser Aufuahme
ganlzHch aThsgetrockrnet wa,r.
In de'r EntrfemUlllg von 00'5 :Kla.ftem l1IlJtell'hRllbde,r Bierr-gmiihlle durclhschneidet
die Gemsíindegrenze dře >diul'cbiden A1tbacll gebHdete IlliElel,<\Ulfwelche,r limks der mit 1772 und
H. R bezekhinete Stelin sffiht; sOlhnn maclht der MiihlbaClh bis 'zum ZUf.:amme.nrf1ussedi8ll"
beiJden Gewasoor die Scheidung 'zwischlelIl der ibe:dJen Gemeinden."

b) Měřická instrukce z r. 1856 stanoví v § 170:
, 'Die Besc:h:reibung der Gletmeindegroo zen .ha,t in dleli' Ad zu geschehelll" da,ss die
Auffindung
de,r GII'enze naiCih d,eI1f'le[lben'keinem Anstande unterliegt
und auch bei kiilllftigieln Gre'!JJzanst.li.nlden und GreJlJzstreitigikeiten als ein Bewe,'s fiir die Pa,rteien geUen ka.rlli.
Es wird d(j;bei Folg1emdles gen<1lUzu beachten sein: ..... d) ls:t zu Ihezelchnell, ob skh die
Grenze il1ach elinem Z:lun, Weg, BaM, :F1Lus.s,RJa.in Wa,f,s'Err-ris&u. s. W., und olb im der Mitte
odell' an wel1Jc.her Seite
hinz.ieht. . .. Als Must€tr einer
Grem1JbesomeiJbung dieillt da,s
Formular V'."
l1 V § 172: , In der GrI8111'zlS>ki~ze,
welche im Masls:e 1 ZoLl g'leiclh 400 KIlarfter .in ,duplo
auslzufertigen
ist, ha,t delr GeomHte:r aUe Grenzma,rkell1. die Grenz,pa:rzelHen, dtie VOlil dl8,r
Grenze durchschnittelIlen
We1ge. Ba,che nnd Fliis,se und a[(J.eubrigenin
,der TriangulierungsSkizze vorkommendlen
GegenBtande
ausiZu1zeichn:en, sie dallllll nmh dem FOTiIllUlla,reW' zu
beBClh:re~ben und . . . . "

V příkladu popisu hranic ve formuláři V' je pak uvedeno:
" " . Die GrelllzbelschI1elihung beginnt ,in der Mitte dels Doni;l;ustJromHs, wo sjeh ...•
HM)! tritt die Grenze >ilndie MitJte delr genannten
Balcnes, wendet
sic,h ost1ich, verfolgt
wa&seraufwarts
aUe....
In d,elI' RichtUlllg von einemzUlll
anderen GI'enz,steine llÍ'egt in de,r
Mitte der Donaru dier d:reH1,whe Punkt, ... Von dem be'i!!CJihrie,benendlreirfac,hen PUlllkte ,zieht
s>ich die GreIlze in si1diwest.Licihen RiMtrmg n ach der Mitte dl8S Donaustromes
wUisse1I1abwarts mít 1066 Schritte bis ZUT Eínmoodung
des Carlberger-Bachels.
Noeh immelr die :Mitte
des Sttt:omes UIIld die vorige Richtung verfolgend,
erreicht die Grenze .... "

c) Měřická instrukce z r. 1865 stanoví v § 120:
,,1Xe Besc:hl\1eibUlIl'g delr Gemedndegrenzen
wird in der Regell nalch der ťrigonometriochen Verme,ssung vielrter OrdnuIlg und ein Jahr
,vor der
Det,aH-V8Ifmelslsung
vorgenommen. Zu (I.:esem EndJe sind GrenzmaJ'k'en anaJllen 'PUlllkten 'ZUlerr-richten, wo der GreI1zzug von d,eJ' gemden Rich:tung <1lbweidht. EineJ AUlsnaihme findet nu:r oonn statt, we'llIll die
Grenze duroh ein d,en Lau! lI\iicht anderndes
Gewaslser oder dlurch eillen scha;rf lkenrľb<1lreIl
B€rgriicken
gebildet
wird und de,r Gren!zlzug unvell'ruokbar
von der N<a.tillJrbezeichnet
ist. " Grenzbacthe und Gre'Ilzwege Sin,(ji rubwechs,emd bald rerJhrts, bai1d 1inks mit Grenzlll:lirken zu verseh:en. Insheson:d>ell'e sind Gtt'eniZWi8.gein Wald'elrJl genau zu mMkieren,
um
sie ni,cht mít Qndlelfen nahJen gelegenen 'parr-:illleNalUlfelIl>dlen
Wegen 'zu verwechséln."
V § 127: ,,,In d$' GreIl2lSlkiJz1ze,welche IlflJClhFormu[ar LVI ,im Masse 1 ZolI gleiclh
400 KJafte[f iJIl dupplo .anged'ertigt wkd. hat der Geome~,e[f I.1Ue Goollzm>aiI'kJen mit ihren
Nummel1ľ1 und sonstigen Bez.eiJchnungen, dJiel Grenez.pa1lm8l11en,die ,'on ,dIer Grr-enze durch8chnittenen
Bache, Fliisloo und CommuniJkationen,
dann .... einzUJ:w;'(lhIleln, undJ .... " ..
v § 128: ,.Die BescJhrr-eibUlllg, welcne hei kiinft,igen
G~enzan,sllindelll
UIlld St,rmtlgkeitenaílls
Zeitugnis fiir die P<'1lrteien dient h aJt zu enthiMtJeIn: ....
e) ob gich ~e Ge'!JJZena.ch ,e':nem Wege, Bache, F1usoo, Raime\ WMSowrisse u. s. W.,
und oib in der Mitte ,oder an we[cher Se,ite hin1Lie>ht;. • . .
v § 312: ,.Die zu einm' Gemeinde vermes.sen~n, aber nUlf zur Hiillfte diahin goehorígen
GrellZpa[fzeil!lelll werdem mit illl'en gaulzen FBi c:henma,sse zum reeiI'en Raume .iberec'1J:ne,t. Sooonn ';iSltaJber die Halfte dles FIlllc:Iwnmumes einer je>dlen Gren!'Lp>M"ZeUesoo!iOlIlSWeIHe von
de,r SUlllme .miS leooeln Raumes in Albr;:,Ulgzu brin'gen ThOO ,!Zl\[' Summe dIetr betreffenden
Berechmungs-Pairtie
'l,UIluoohílaj!eIl."
V § 313: ,.Bieli die~' Kontrr-Dl1:L'bereeh[J.ungsind in jede!' Gemeinrlle. noch dle Gr8llIlzpMzeI[en Ullid alle Weg- nnd Wass€tfiP'arzellen pwrtienweise
,ahzut;ragen, und sein8rr Zeit der
Parze1lenibe;rechllung
in der betreffend:Eln PM'tie beiiZuSJetzen."

V příloze LV je uveden příklad popisu hranic katastrálního
dobný příkladu v instrukci z r. 1856.
d) l\1ěřická instrukce z r. 1907 stanoví v § 44:
GreIlze

,..,W ell!Jll im. Ul.ufe >elines Stra8lSeuzuges oder eirues Weges
mit der anstossend~m GemeiIlde b;;met 80 '1.waJr"dasszu
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území, ob-

ein Teil de>r;selben die
jede'r der amgrenz8Inden

Gemeinden die Hiilrfte de,s hel1:.reffende!ll Strassenoder W,egteiles gelhort, 80 bi1dJet jeder
sokhe Strassen- oder Wegtetl €line besondere P8irzell1e. In s01chen Fiillen wirdi dM GrenzobJekt in seme'r ga[)Joon Breite aufzUIIlehmen undi d:ie Mit,te de!sseHJen diul'cn dije vorg'e1sclJriebene konvenz.ionelle
GTe[)JZhe:zei000ung nrach diem Augenmasse
a,Ulzudeuten se,iJn."
v § 54: .,W'en!llJjeKl!ooo ein Teil eines Flusi>e1s odelf Bacihes die Grenze mit der anstos&Elnden Geme'ind!e bildet, so zwar, d8isS zu j,edJer ,der beLden Gemeindien me HiHfte de8
Gre[)Jzf1usses oder B.:vches ~ehOrt, ,&0 bildiet 801che FIUJs8- oder llichteHe
eigooe Pa~zellen.
Hiiehei 1St zu boochten, da8S biei:de Ufer auf,zUJnehmen sm
und dlais,s die Mitte dUlrGh die
konv;eIIJ1Ji()lnel!IeGrenzhezelÍJcJhnung nru' nach dem AUJgenmas,S!e anzudieuten
ist."
v § 160, odst. 2.: "Kommen in 'ciner Grwppe Grenzpa!1Zellen vor 8Q 8,i/ndi 'dielselben,
ObZWlalrlIm die Hii1ftle ihrer Flli0hen'nhalte
in Re01lll1ung zu ziethen ist, gJeikhwohJl n3J0h
ihrer volHeIIl FIachi€l in dile Gmppe eiIIJzubeziehen. Von dem IbffioollJChberoob;neten F1ache.ninhalte dC!r Gruppe wird sohůn die Hiilfte des F1laooeG1!in.haJtes der einbe~ogenen
Groozpa:I1zCil!Ienin Abzug'zu
Ibringen sein.
v § 162, odls·t. 4., bodlu 1): GemeiIIJsd18ftlkhe
GrenZip3JrzeJJlen wel'dJen mit welf voUen
FliLche hel'elehnet. wOlfaUJfd,ie HaJrfte ihrer Fliiche der ve'rmes,senen GemeiJnde 'zugelfechnet
wird."

Podle těchto předpisů byly hranice katastrálnich území, probíhající společnými pohraničními pozemky, vyznačovány v katastrálních
mapách bez
ohledu, šlo-li o hranice stálé nebo pohyblivé konvencionální značkou: tečkovanou čárou vedenou přibližně středem společných (spůlných) pohraničních
parcel, které byly v celém svém rozsahu zobrazeny vždy v obou spolu sousedících katastrálních územích. Výměra společné pohraniční parcely byla rozdělena ve dva stejné díly (polovice) a spůlná parcela v každém z obou spolu
sousedících katastrálních území vykázána v písemném operátu bez ohledu na
skutečnost touto poloviční výměrou.
Pro provádění změn společných pohraničních pozemků není v dřívějš.ích
instrukcích vůbec předpisu. Poněvadž hranice katastrálních území mohly býti
měněny administrativním rozhodnutím zpravidla jen na žádost interesentů a
příslušné řízení bylo obtížné a zdlouhavé, pomáhali si zeměměřiči rllznými
způsoby, aby se nemusili hranic katastrálních území vůbec dotýkati. Teprve
ustanoveními §§ 31 a 67 katastrálního zákona bylo umožněno řešiti takové
změny účelné, aby zachován byl soulad pozemkového katastru se skutečností
i pokud se týče hranic katastrálních území.
Aby byla nadále zachována naprostá jednota při vyznačování hranic
katastrálních území, probíhajících společnými pohraničními pozemky, a aby
i projednávání změn nastalých na takovýchto hranicích bylo jednoduché a
jednotné, pokusil se autor o řešení tak spletité otázky a navrhuje s ohledem
na ustanovení §§ 12 a 55 vI. nař. ke katastr. zákonu stanovení následujících
jednoduchých předpisů:
,,(1) Společný pohraniční
pozemek oe vyznačí svými hranicemi v katastrálních mapách.
,
obou spolusousedících katastrál-""'..f.t{hk"a ~
ních území shodně v celém rozsahu jako jiný pozemek plnou
(plynulou) čarou a hranice katastrálních území se v něm vyznačí buď přesně podle své polohy v přírodě plnou (plynulou)
čarou (viz obr. 1.), jde-li o hranici stálou, nebo jen přibližně
smluvehou značkou (tečkovanou čarou), jde-li ohranici pohyblivou (viz obr. 2.).
(2) Poněvadž stálá hranice katastrálního území musí býti omezníkována
(§ 12, odst. 3.-7. vI. nař.), což se ~ěje přiy sp~lečnýchy pohraničních .po~emcích
zpravidla dvojznaky (viz obr. 1.), Je rozdelem spolecného pohramcmho pozemku hranicemi katastrálních území určité a jednoznačné a rovněž tak vy-

1931/135

značení těchto hranic v katastrální mapě. Rozpadne se tedy společná pohraniční parcela vyznačením stálé hranice katastrálních území plnou (plynulou)
čarou na dvě části, jejichž výměry lze přesně a na sobě nezávisle zjistiti a
vyznačiti v písemném operátu. Tyto výměry nebudou mezi sebou navzájem
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v žádném předem stanoveném poměru. Změna té neb oné části společné pohraniční parcely pokud se nemění hranice katastrálního území, nemá žádného
vlivu na druhou (v sousedícím katastrálním území ležící) část.
(POll':~f;:"ll;'-

Nový způsob

vynášení

do sražených

katastrálních

map.

Ing. Dr. Jos. Vymel'.

Při používání map a zvláště katastrálních má odborník co činiti se srážkou papíru, na němž jsou mapy rýsovány a reprodukovány. Srážka papíru
není pravidelná a dosahuje až 3 i více procent. Liší se také v různých směrech na témže papíře.
Nelze proto do mapy zanésti venku měřené délky a nutno je dříve reprodukovati v poměru srážky papíru. Tato redukce provádí se dosud početně
logaritmickým pravítkem a je nejen zdlouhavá, nýbrž bývá i zdrojem nepravidelných chyb. Přesnost pravítka nedostačuje totiž k výpočtu celé sražené
délky přímo a nutno počítati toliko rozdíly, o něž se jednotlivá staničení venku měřené strany při vynášení do mapy zkracují. Musíme proto prováděti dva
početní úkony, t. j. logaritmický výpočet rozdílů a jich odečítání od skutečně
měřených délek. Jak úmorná a unavující jest práce, zvláště trvá-li někdy i
celé týdny, nemusím zajisté zejména kolegům u výkonné služby a civilním
geometrům vysvětlovati.
Snažil jsem se proto, sestrojiti takový vynášecí přístroj, který by mechanicky, bez jakéhokoli přepočítávání vynášel venku měřené délky do sražené mapy. Popsaný přístroj provádí zkrácení jednotlivých staničení dané základny graficky na základě známé poučky o podobnosti trojúhelníku. Princip
osvětlí nejlépe příklad (viz obr. 1.):
Na katastrální mapě jsou dány dva koncové body měřené délky O, A.
Venku změřená vzdálenost těchto bodů činí 117'00 m. Na mapě byla odpíchnuta hodnotou 114'30 m. Vychází tudíž srážka papíru 2'31 %, která po
srovnání se srážkou stran sekčního listu je v dovolených mezích. Nový stav je
změřen k spojnici OA kolmicemi.
Pro grafické zkracování těchto staničení postupují následovně:
V koncovém bodě A vztyčím kolmici AB na spojnici OA, kterou přetnu
kružnicí o poloměru D a středu O (D = nezkrácené vzdálenosti bodů O, A, v našem případě 117'00 m a dostanu pravoúhlý trojúhelník OAB.
Vedu-li nyní v bodě B' rovnoběžku s odvěsnou AB, plyne z podobnosti
trojúhelníků OAB a OA'B', že
ď:d=D':D,
čili vzdálenost ď je vynesena v poměru srážky papíru.
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Při použití nového přístroje odpadá rýsování kružnice a úsečky OB a
postup je zcela obdobný jako při dosavadních vynášecích přístrojích. Těmito nelze však popsaný úkon prováděti, neboť pro něj je nutno, aby odvěsna
vynášecího trojúhelníka, podle níž rýsujeme jednotlivé kolmice, zůstala pro
každý daný poměr srážky papíru kolmou ku spojnici OA. Musí býti proto
jedna z jeho odvěsen (vhodnější je ta, podle níž rysujeme kolmice) otočná,
aby pravý úhel, který obě odvěsny v normální poloze svírají, se dal zvětšiti
o úhel a, totožný s úhlem, který svírá na obrázku zkrácená základna OA s nezkrácenou OB.
Liší se tedy můj vynášecí trojúhelník od dosavadního tím (viz obr. 2),
že delší odvěsna R je otočná kolem bodu S.
S otáčivým ramenem je pevně spojen segment V, na němž je vyryta
stupnice pro srážky od O do 4 %, kdež přímo čteme desetiny a odhadujeme
setiny procenta indexem i, spojeným s trojúhelníkem. Segment ustálíme pro
dané procento ustanovkou U.
Na kratší odvěsně trojúhelníka jsou připevněny nonie pro libovolné dva
poměry zmenšení, na př. 1: 2000 a 1 : 2880. Hlavní vynášecí měřítko M je
stejné jako u starých vynášecích aparátů.
Užití přístJ;oje je toto:
V počátku O dané základny OAvztyčíme kolmici. K té přiložíme vynášeCÍ trojúhelník s ramenem R přitisknutým (odvěsny svírají úhel pravý).
Hlavní měřítko M přisadíme k trojúhelníku tak, aby nonius udával staničení 0'00 m. Poté jedeme trojúhelníkem podél spojnice OA, až skosená hrana
odvěsny R prochází bodem A. Místo venku měřených 117·00 m čteme toliko
114'30 m. Určíme srážku, která činí 2·31 %'.
Až dosud, jak patrno, je postup zcela shodný s dosavadním.
Máme-li srážku vypočtenu, rozevřeme odvěsny vynášejícího trojúhelníka
tak, až index i udává na segmentu V její hodnotu a zajistíme je ustanovkou.
Nyní přiložíme znovu trojúhelník ke kolmici, vedené počátkem O spojnice OA, k němu přisadíme hlavní měřítko M tak, aby nonius udával 0·00 m
a trojúhelníkem jedeme podél spojnice, vynášejíce již přímo zkrácená staničení
jednotlivých bodů a rýsujíce potřebné kolmice. Pro kontrolu, zdali jsme dobře
vypočetli a na segmentu správně vysadili srážku, můžeme nejprve zajeti trojúhelníkem na konec spojnice. V tom případě musí nonius udati na hlavním
měřítku hodnotu 117'00 m, t. j. nezkrácenou délku OA.
Jak patrno je tímto přístrojem vyloučeno jakékoli přepočítání a redukování venku měřených délek, práce v kanceláři se velmi usnadní a není ani
zdaleka tak unavující, jako dosud.
Rozměry trojúhelníku volil jsem tak, aby i při největším odklonu hlavního měřítka (pro srážku 4 %) bylo možno rýsovati dle odvěsny kolmice
v délce 100 m. Délky odvěsen jsou 155 mm a 100 mm.
Přesnost při vynášení je stejná jako u dosavadních vynášecÍch aparátů. Nonické diference byly voleny 20 cm, takže možno odhadovati 10 cm.
Pro menší poměry zménšení (1 : 1000 a pod.) bude i nonická diference přiměřeně zmenšena. Pro katastrální měřítko volil jsem nejmenší dílek hlavního
měřítka 5 m. Nonius je sice delší, ale odečítání je daleko pohodlnější, COž
zvláště pro starší kolegy je výhoda, kterou nelze přehlížeti.
Konečně podotýkám, že trojúhelníku bude možno použíti i pro staré
vynášecí přístroje. Při objednávce nutno pouze udati sílu plechu, ze kterého
je zhotoveno hlavní měřítko a hodnotu nejmenšího. dílku měřítka, aby bylo
možno přizpůsobiti nonie na trojúhelníku.
.
Přístroj, jehož patenty jsou ohlášeny, jsem předvedl ministerstvu financí,
které se o něm vyslovilo velmi příznivě. Podobně se vyjádřily i katastrální
měřické úřady při zemském finančním ředitelství v Praze.
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Cena přístroje dle kalkulací odborné firmy nepřesáhne 500 Kč pro trojúhelník, a 750 Kč pro celou soupravu i s hlavním měřítkem.
Při větším počtu bude možno zmenšiti cenu a prosím, aby případné ob·
jednávky byly řízeny přímo na moji adresu: Praha XIII, Slovinská 5.
Resumé. Le nouveau
instrument
(systéme dr. Vymel') a l'application
des
llorrections
dans
les plans
cadastraux
coutractés.
L'appul'eil reduit toute longueur proportionellement
au retrait du papier. Il comporte (fig. 12) une regle M et un triangle
rapporteur 7' dont l'ull de, cótés R peut pivoter autour du point S. Dn segment V, fixé sur
llóté, comporte une échelle de retrait nu papier de 0-40;..
Eu tournant le cóté R on place
l'index i sur le numéro voulu de l'etrait du papier. Dn vel'llier N sert a la lecture des Iongueurs sur la l'egle M .. - L'usage de l'appareil: Soit une Iigne OA sur la carte = 114'3 m et
sa longueul' mesurée 117·0 m; alol's le retrait du papiel' = :l'3!
On éleve une perpendiculaire au point O de la ligne OA et on fait Iire 2'31 sur le segment en pivolant le cóté R. Puis
on place le triangle T a hl, perpendiculaire au point O et a la regle M jusqu'on fait la lecture
zel'o. En deplac;ant le triangle on trace les longueur (lues au retrait du papier. - Demandes
de hrevets sont declaré.
%,

Schůze stálého komitétu

mezinárodní

federace

zeměměřičské.

čtvrtý mezinárodní kon,,-es zeměměř:čský (Fétdération in1Jemruti:<mrule
des Géometres
F. I. G.) kterýzaiSleda~
v 'láří 1930.,'hvolirl st.álé komité (Comíité pelrmwnent C. P.), jemuž svě,ř]} řelšení a d'alltší přípravu nakt.e,rých otwz,ak.
C. P. kO[lJalo 17. a 18. červenc.e t. r. v Zenevě schůzi za předsednictví
S. Bertslchmana. ZalstoUlpl8ny bylly: Bel~ie (RoUlpcinsky), An~1ie (00181), Francie (J~rrel. DMg8ll'. Guillermal~S, Montemont, MOlrin), !taHe (FaJlltt, Girlilli), Polsko (KIlJ!wialk). Švýcary (Bert8·chmam]" Al:Ienspach, Kubl€lJ.",Heg'g. Dele'ssť!rr-t).Omluveni: českosfovensko (Petřík). HolandSko
(Heine~l. Ju!!,oslavie (Boimwvič).
Dle pořadu schválen pl1otokol z r. 1930 a je,diI1áno o získávání daJšieh států
pro
F. I. G. Předseidla sděluje výsJedek vyjedná,vání s nC"IIHlclkýmD8'utsclle r Verein fťir VeirmelSisullgoswesen.
Poněvad!ž D. V. f. V,erm. koná ve dnech 7.-11.
8Tpna svou wlnou .SoChůzi.opa.kuje C. P. svoje poz,vání a praví,ž,e pro F.1. G. bude D. V. f. Veam. po~ádián 'za zemSlký
·sva;z.
K n.ě1kterým podmínkám něm. spolkem kladeným. odpovídlá C. P. tak, že k F.1. G.
mohou ná,ICIŽ,et,izems&é spolky. jichž členové l1!'.lJbyli
ve své 'zemi fileliiVyšš,ihov7Jdělální zeměmčř1čského (cThttUJI'eprofelS,s,ioneIle.).'I1ento standard určujte zákonodárství
příslušné země.
To je vysvG'Ío1enímk námitkám německým" vzhledem k mooluci komiSle III b), sohv'áJlooé
kong'resem 1930. Na kong'feS'l1.hyl uiž j.azyk německý lfoQlVllOlTlIťávným
s j.alzyky francouzským a anglickým. MohJo se u~í~ti i j3Jzytků jinÝ'ch, které však :rueměly Iprálva"aby hyly
překládány.
Zpráva koogrelsová je rO'Vllěž vytiJštěna ve 3 uvedenÝ'ch jazYCÍoh a tento
-způsob je piLatný i Pl'O C. P.
St;anovy UlJ1čují.iž.e kaMá země může vysla.ti d~leg1aci jednoho a~ pěti členů, ale má
pouze jediný hJas. Zádost němooká. aby do stali své velikostí ptřimělřooý počet hl3JSů. jla
proti mez'n,á~'odnímu s,mtutu.
Dá,le jedJnáno o mís t ě pří š tíh o k Q'!l II: ,r esu. DOIŠh pnz,vání Ang-1Íe. Polska a
Itallie. Roupc.ínsky navlI'hujle" aby &CJhůizeC. P. konala !lB ve Vaillš>3IVě
1932, da-1ší 1933 v Římě
a kongres 1934 v LondlÝJlě. Co!ž schváleno.
J 'a r II'e poid:Lvá zprávu o resolull.ÍClh I. komise. Uvádí, že již kongrels 1926 vyslovil
plřání po s j e d! n oc e n í k o n ven t i O'ne, 1 n íc h z n:a. č e k, což k0I1g'I'81s1930 opakoval.
Země zúč!a,stněné na !kongresu mají ses.taviti konventione'1ní !ln3JČlk:yv jazyku SlVé z,emě,
def1novati je přesně nětmooky, francoUJz.SIkynebo angliCJky.
Dále kOI1g1I'l88pokJ:ádá za důležlité z.aVJeldieníj e dno t n Ý c h oz n aJ Č e n í g 81 o'd eti c k Ý c h poj m ů a vol i čin IIlia mezinárodlním po~i. Zádo1lJcí byt10 by sesttavení s,lov·
níku. Piíi tmu dopOll"UlČuje80 spolUlprá.ce s m e 'Z i n ár o d Jl í
s P o 1 e·o 11 os t í
f o t 0;grammetríc,kou
a :Mez.inárodní
Unií
geodetickou
a geofysiká.lnl.
() přip'raváoh IbtUJdiirž
podá~
zprárvl:\. CP pro VaJl1šavu 1932:
.
Zavádět eSlporanto jako iíeč pro usnadnění
p!ruJ.'Ciko:rugrel>ovýicilinepolklárlá OP za
nynějlŠích poměrů za. nutlIlo.
II. !komise
žádlaJla 11p ria v u d o 'p U I>t n Ý c ho d :eh y 1 e k. OP d!opOlrU!cuJo,
aby země sesta~dIy sv:é dlopuSlÚIlJéme,u~ odc:hyllek a OP veljd:e v jedlnáJnJí.s meQ:inárodní
Dnií
geodetickou
ra geofysikální.
Konečně iiádáno, alby sel>1Ja~8IlliY
by>ly nCllmy ,pro SipOIrOOVllímělření, k1:Jelr'éby. SIe
též meúlllálI'odně prO'}edJnáv'aly.
.. .
O III. :komisi referuje <lir. H e g g. Ob zvláště uvádí reso.J.ucí č. 5. z lroíll1S0 lIla,
v níž se ulkiLáidá,alb~ CP v .souhla,se s ÚstlJivem pro duše:v'ní spolupráci při SVaJzu nár<>?-~
zřídJill mezinárodní
informační
a vědeckou
poradnu
p·ro katastr,
Jez
hy pečovJla:
1

v
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a) o shrráillí práv:ní.ch dokLadů o kiniháJclh pozemkových.
h) o 7Jjedlllúdušenď o zdokooolení
mlffičských method a přístrojů. aby IZl1epšeny byly
pracovní podmínky
pro geometra I'L Slnížení nákladů lIlJa ~ování
knihy pooemkové.
c) opadávání
Zoptráv o vS1ech <Ytá'z:ká0hteehnickýoh,
hospodá,iíských
i
sociáJlnÍ>ch,
vztahujkíchs'e
ke kata.stru
a k zákOlllO'illlJrství jeho.
Po obsáhlé de!baJtě přijl'Lt náv:rh Fantiho na volhu studijní komise přípnwn~
do níž
zvOlleny: ~emě: F1raIDJcie,ltalie, Polsko, Belgie, OeskosloV'ensko, š'VýtCillJrY'.
Jejím úkolem bude:
á) seibtrati a spOřádati maWriáJl,
b) sjetd!naiti styky s metZoiná.rodním úst,avem pro duševní spolupráci v Paříži
c) vypracovati
prolglmm p'l'O dlMší postup.
'
Po prolbwání ·otáJzky této 1932 ve Varšavš
rpřilkrooí ,se k utvoření mezinálrodní studijní komiJse, do nílž bUlc10tUpolLváni oficiální zá,s,tupcí jednotlivýich vlád. Zástupce jednotlivých zemí jmenují si Zl€\mskié svaa.y pro přípravy.
D e 1 e s S' e [' t dop0!rU.ěuj e resoluee loomise IIlb S'c1ěliti zemskými
sv:az.y vláillím. Dále
resOl1wce komise Uk" 3ihy ř ed i te 1 é (redla.ktoři) odbomý;ch Člllsopisůl, kteří bUldou zemskými zVaJzy Qznatč6lIlJí, pokládáni
byli z a stá 1 é (oficiální) korespondenty.
(OorreS[loodant perpétuel
dle lJa. presSte professionelle.)
Dosud za lkoirespondenty ,zvoleni:
Framcie: René D I'Ln g e r, di,r:ectewr du J'ournal
des Géometres
Experts
fraillQais.
PaTis.
Belgne: E. R o u p {)i n s k y. JournllJ des Géomet.res EXtPffi'ts de BeJgique. Rue Ravenste,in 3. Brux'eiLles.
lta,He: Alf. T ri o 1o, direttore
deJie riviste.
, II Geometro itlaJiano", Oa,oolla post.
165. Pia,zza deli1a BOlI'sa. Trie-ste.
Polsk(): W. K r z y s k o w s k i, r:é1d,a,cteur du journal Pl'oolgll!di mi€lmÍCJZY. Via,rso'VÍezroltit 29.
švýiC:l.irY: Dr. F. Ba.HS chlin,
Zollikoln-ZUriCJh. P.rof. šrvýc. vyIS. školy technické,
redaktor
Schweiz. Zeitschrift
f. VermessuIligs we-sen.
.
Osta1.1IÚzemské SfV1a:zybudou pOlZ,VWY,aJby jmenovaly
své ,stáM Jwrespondent.y.
.
Resol>\lcle komise IV. a V. nepotřeibtují zv,lruštních usnesení. resoluce k,om.iw VI., zvláště
bodi 1.. bude p'rodednáVlállll'Lv souvislosti s reSO'lucemi k,omis,e lILa [lo s€lhrán.í studijních
progmmů.
Konečně poklaldník K li b I e,r ,podává vysvě,tilení ke zprávě poklailní,
která byla
rozdá,na účastníkům.
Po ohs3Jžné debmě roIzhodováno:
a) V jakém rozsahu a kým !bude činno st, ·ce,sty a výdaje- členů. speciá1ních komisí
h'l'aloony?
ZáJsl<l!dnězj.i!štěno, že FIG nemá prost l1€dků a doporUiČuje se-, aby výlohy hrazeny
byily zemSkými SV3JZY,,kte~é by od s.vých vlád žáKlJaly suwenoo lIla kryti.
Až usúatVlena budie ve' Varšavě oficiální studijní komil8e a 'známyz6'illě,
které v ní
budou zastoupeny.
bude možno jedu.Mj o úhradě pro tyto oficiá[ní zástupce.
b) Jaké výlohy mohou býti Mwzen'y členům výboru (OP) za úča;.=;t llI'L scMzích z
poklaldny FIG? Výlohy hudou .samozře.jmě hrazeny
zemskými
SVaJZY, kterr'é vysílají
své
záJstupce,.
Jen vý1lohy sez€lIlJÍ hudou p:Iaoony FIG, jlako obeiCllé výdaj,e.
c) Jakou sumu př:!li:á'že FIG onomu zemskému
svazu" ktelrý hude pořádati
přiJšti
kong-res?
p() dehaitě od[oženo.
d) Kdo rozhodÍIlJe a vydá tiskem publikac,ea
kdo ponese výlohy?
J,edlnomyslně usneseno.
že ka.Il!oolář FIG rotzhodU\ie a n.áJk1ady nese FIG.
e) Úootní roik illtOOhťkončí Il'okem kalendářním.
f) PIIa.tí ·během ll'oku Il!o:v:ě přistupujíicí sva,zy z·emské !poplatek m celý rok?
Usneseno, 'že ,SJVazy,které přis'Wupí během pirVého polole,tí. Iptlatí z.a celý rok; sV'azy.
ktell'é přistoupí běh6'ill druhého půl1le·tí. pjati pOll·ov:inu.
Konoone zt3.hájoo 'l'ozJJ.!ovor o zemskýOh příspěvcích.
Předoodl'L sděluje, že na. schŮizi
OP dne 16. ptro,sinee 1926 a 2:7. Čiffi'lVna.1927 usneseno:
100.- fr. š.
a) Zálptisné
.
.
.
.
50.- fr. š.
b) RO'Ční příspětvelk svaJŽový .
0.15 fr. š.
c) Příspěvek
za člem ve Svazu zemském
při oomž ma.x'mální roční ,příspěvěk
určen na 500 ~r. š.
Po dle-batě utSlleseno, žekantCelM 'V'y'pmcuj.e náVl1h na finanční progll'am FIG a předloží jei ve- VOO"Šavě.
. DáJle !pro rok 1931 zvyšujJí se dosavadní !přÍJslPěvky o 50%.
Pro kanceJlátř rpiklJt.íusneseníZ8
dlllJe 27. červrna 1927, d~e něhOlŽ genocální sekre,tář dostává odtŠkoc1né 100 fr. š. měs~čně. president a poklaOmik předkMiLadí úěty za Bvé výlohy.
C o I e dOlporuěUJje, wby připmvoo byl pro Vruršavu jeho návrh na zřÍizeni stálého
sekretari.áttu s .pevným 8ídJem, který .by spravrovaJl i finance fteldemce, čímž byla by zac
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mčena k,ontin'l1itla. prací FW, stáJlého komitétu
(OP) jakož i studijlllfch komisí. Fimmco,vání tohoto ~,tálého sekremriáJtu bylo by úkoJem FW.
Doslo\"eIIIl presidrenta a poděkováním všem úča.s,tn~kům sJwIlIiíeny porady.
.-K

Literární zprávy.
Recense .
• Návrhy na řešení jednotlivých
otázek reformy vysokoškolského
studia technického.
Spolek čsl. i!ruženlÝJl"Ů
v Bro.ze. 8 o, stil". 74. V PlUiW 1931.
S p o [e k č s II. i n že, n Ý r ů uspořád:al píseIIIlnou aniketu o reformě technického
studia "ys.okošklolsffiého v r. 1930 na základě dot.wzníku, kt.efý Ibyil rozei8iIáJnspo1Jkfun a 00bOQ'llým ikJOIl'pOiI%cím,
z n:dllž VlI'áceno 97 dobrOlzdání.
Thto dolhro~dMí byla pak reďerentem Ing. Leop. Š m i I a u e ,r e mzpru,cována
a ve
s,cM:zích ,komise v únOlrU .:liŽ dubnu 1931 l~robírámla. Výs,ledky této oonosM p'fedkládá
SIA tiSlkem. Je tu ,shirn.uto ,"še CoOprobkáno
o il'olzšÍiření reá[né škO[y na 8 let dále
uplratňován:r snahy po úpm"'ě studi.aJ tím směrem, a.by posluchač slkutelčně mOIM V rpředepS'!l.né lhůtě situdia. skonč:t,i a II. státní zkouš'ce se IPod!!'oibiti. Pokud s,e týJ!m. zeměměřičflkého studií:aJuvád,í se na sf!!'. 31,. 'že poslucha,či mají ,složiti ve III. roce 18 plI'ospěc1b1ových
zkouš'ek z přírpravnýich p1iedmětů a 11~koušekz
p:ředmětů II. státn,í zkoUi&ky, ,což pl'lObla.šuje se za zhom nemo<žné. Z če,hož vyp:lý,,:á pož,ooavek uV!ed:q 00. str. 36 za zřízení
4. ro:čníku. Zajímavý tentlo spísek dOljloruJčujeme !mlžidlémuzeměměř;'oi k če1J'hě.a.by poz.nal,
jakým smě1rem hiIedlají se nové cesty pro inž 8nýra budoucnosti.
-k.
Zeitgema8e Fra~n
der Giiterzusamrnenlegung.
Refe!!'ate des Vortlragskurses
dels
Schw. GeomM,eI'vereine,s. im J. 1929. Skan 216. 8 o s talbuiIlmmi a olba1alz.c.i
v textu. (Oena
5.40 fr. i s pošto'V'ným .. Zi'Ulilá E. St,einelrgoe:r, Gl1lndbuchgeomet,err. S,chiaJffhausen, Sciliweiz.)
Kniha obií.rá, SEl ,časovými otázkami při scelování se VYSkytllj~cími az"llhia.iw}el ji J. Ba 1t e n·s per ge r úvah:ou: Měření pro knihu po:zemkovou a sCf';loválllí ve ŠVýcalJ1lku. Na
zálkladě ,ú1iedníbo materiálu pflomlouvá, O' použH;í výs~·edků dJosmž,enýlch Ipn knIhovním
měření pm přeMedJ:llé illaJj)Y v měř. 1: 5000 a 1 : 10.000 pro vyt.ližití prooficie,lní lWljj)y.ji0hž
se upo1Jřebí pro Iplráce me~linračn~, lesn'cké" geologické 31 jiné. Připareelnímzaměřování
~otovují
se pro š v Ý ca r s k é dr á h y sOUlČiasněmap,y v měiřítku 1: 1000 pi1'o těleso
d1ráhiy a pro: Iplru!! do šířky 140 m sousedídch
poz.emků. Konečně použije se lrnihnvníhío
měiíení pro spOlřádané zd:aňováillí pozemků. Dále uyMí pruměrnéc.eny
a to' IprO lepší půdy,
je náklad' na mezníkování 25-40 fr. na ha či:Ii 0'6% ceny půdJ1ií, PflO měření 35-50 fr.
na ha ,č'[I 0'8% ceny půdní.
Pro méně cenné IPůdy. - na ~
převládá
fotogmmmeJtrlcké
zla,měřování po~
čítá !Ilákbd na meznikování 1-2 fr. na ha čili 0'2% ceny Ipůdní, pro mě1iení 5-10 fr. na
ha čili prrůmě:rně 0'7% ceny půdní.
Nezměiienyzůstanou
neplodné obvody, ledovce, skály. a,si 6426 km2 čili 15'6% rozlohy Š'V'ýcail".Na ďO'končení ceMtho,vyměřování
počítá se doba asi do, 1976 a pod!ro:hně
uvádi plochy ne~ěřené
v jednotlivýich kant<mech v r. 1929. Po!čítá se s úhrnným nákladem 85 milionů ~rankŮi, pifŮmělmý TO<1<počet
rooně je 2'5 mil. fir.wrukŮi
iJJŽ do 1946. odtud
ikJe,SIIlIEJ
na 1'9 milionú ročně. K těmto nákladům piíiEltupuje evidence, 'krte!rá ,žádá, 1;eď asi
milion fmnkil: il'oč:ně, budie sto'Ulpati dále 3JŽ dosáhne pŤi skončeném měření 1976 asi dvou
miIiooů ročně.
Pokud se týká, souklromé d:flžiby!pozemlmvé. je hodně rnz.dJrobená, neboť ,počitá se
prum6l'ně 5 'až 15 pa.rcel "le vesnick.lh; 50 i víoo pall'ccl ve městelcJh. v homaJtýcll krajinách
připadá průměrně 26 p13.lrcelna ha. Systém dvorcový na 8k1mntálch prře<viládiájEJIl v určitých oihvodech š'výooil'ský1ch.
Uvádí ikantlon Wal:liB, kde horSl1ci osada A y e nt má 1118 ha soukromé ,priidy, rozwžené no. pole. louky, v:iIDiooobsahu:jici 27.600 pa.rce[ ná,}ež,ejí,roch 900 dmžitelům, připadá
z toho mJ, ha 25 pall'cel a na držitele 31 pa.rcel.. J>ako další uvádí kanton 'fesSiÍ:Di,který má
ceLkem 30.000 ha soukromé lP'J;odnépůdy, - ,polí, luk, vinic a lesů -.
fOIroJě1eIn~~h 00.
717.000 p:a.rcel - Mli na ha IP!I'Ůměrně24 parce[ -, které náležejí 29.000 ,diržitelům. PráJce
knihovní b:yly by tud:írž obtížné. zdtlOuhilWéa drahé, proto usnesla 'se ro.d.~ v r. 1918,že
knihoV'llí měd\elní bude pmvedJeno současně se 8'0elelllÍlIlpowmků, je-li nutné v [JIří,s,IUlšném
obvodu. V letecih 1918 až 1929 byllo v 16 kantone-CJh pmV€lruemo 264 scelení ve výměře
37.000 ha ve spoá,eni s kn~hOV1IlÍIIl
vyměřováním.
VšecikJa tato práce, oběti a penÍz.e ma.jí
zalbezpečiti d:mibu poz.emkovou,zvýišiti
hYJPObekární úvěr a podlPorovati intensiV!llí hospodářství.
Následuje
úvaha kUJ1t. Ílliž. Strťibyhio
"O 81(lelování s h1ediskia meHora.oe půdy."
Ve své úva,ze s.ledu:j.BIzákonoidáJrstvi š,výMll'ské a jeho VlZory, Posuz.uje růzlllé !pojmy.zavá·
děné pTO seználllí intensit.y seelené. DáJe uvažuje o subveuoolVání nových osad. ,"zmkITý1ch
při sce,lování.
Nár. rada O tJ hni llig e r pojednává
,,0 bonitováni v ikl'1ntnnu Cury.šlflkém". Probírá nejprv otáiW\.u, má, :býti uvažována oihecná cena nebo výtožk,ová cena? Odmítá obě
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a žM.á vtříďování a promlouvá o metodách pmco" nich. Dá,le upozorňuj1tli na význ<1l1lovo,cnýcill st'romů, n3J jej,ich ocenění s ohled~m n:1 \půdu pod! nimi. Známý hospodáiský učitel
)1 ar ']Ja·c h plrO/hká , Bodování pří hon;tování
půdy a ,dosa,v<ldní prá.c·e ke studíu této
methodv."
.
Zmiřmje se, že za,vedl tento způsob v r. 1920 v kantonu Schaďfhiluscn, kdy p'rovedl
aSI pro ,rozlohu 300 ha za součinnosti geometro. 1970zamě1venýchvrtů,
kte~é O!znalčil
počtem bodů" druhá komise ~ nám navrhla, slrá.žíky bodové [pITO h08lpod.áiiSlkéfakto~, j.a,ko
p~o ~zdálenost, pro sklon atd.
ZaměřelIlé wty hyly 'zakres~eny db mapy! :li dOIIlia,S1881JrojenyIhonitní hran'(')(J.
V říjnu 1923 provedl dahší pokus. V r. 1924 zřízena komise ke studiu bonitování.
která v r. 1925 konalJa konferenci, nazáikladě
jej:ím pmved'eno POkUSiIléoonitování starýnÍ
z,půsohem a novou bodova'cí methodou, shledáno, 'že v mvilllném teil"enu Ibyly výsledky
shodné,čímv,zdá<lenější
byly pozemky, tím bytly vě,tší mooíly. Zvolena proto subkomise,
aby konala další stud 1e. jejíž výsledek autor U1VáJdí.
Nato A. N li·f uvá,di zprá,vu ,.0 bonito vání půdy 'V ikantJ<muA a l' ga u" a notariátní
inspektor Vol k a r t podá.~alvýkl3id
.,0 knihiovním projednáJváníBce~ování
v lmmtonu
Guryšském".
DáJe jediná. E. N li f ,0 hospodárnosti
slc,elování s I~Medem na slpedeQní poměry lmntonu GuI'ylšského". Ing. Z 0.11i k o f e '1' podaI 'zprávu .,,0 úpra,~ě cest p,řis('Jellování
v kant,onu cWTYlš&kém".Popisuje úpravu ceBt, ol'gunis.a,ci stJa,vIby.Prof. D i se r e n s z cuI'yIŠsiké te'l'Jhniky srovnává "Zamý~lené3J
dosruž,ené výs,Iedky při scelO'vání,zvQálŠtě vy'budovánísítfí
'cestní". Shrnuje rpřehaedm.ěvýsledky scelO'V'ání v rltJzný;ch kUllltone1ch.,dále ,srovná,vá normální Ipiťofily c.esta, výsJedky me.liorací. Na to POfPSal geometr For n i "Scelování v hm·ách". 'I1říod:íúz,emí horsiká na území v údollí, rode s,celování je pI1ová,zeno st<alVihou
'C.est, dáile melování v horádli, kdie, se provádějí ,cest,y ft, konelČal,ěvho~kém
pá,su, kde. se
nenrovádějí C'8I8ty:, poněvadlž stalčí Btezky rp'ro Boumary Il18ho,pěšiny.
Kniha obsahuje ,iíaJillU pěkných p,řelMeidných obraz,ců v t,e,xtu, jakož i někoHk pohledů
fotol'ra.ficlkýic.h klromě řady tahulek,z
nÍ0h!ž je z~jíffilaváz,"láště
přeihledná mapa. Švýcar
se záznamy o sMlované Plll:M současně s kni hovním měřením.
K tomru přilolž,eny stavy
ohc.í pře.d i po ,scpllení.Klnihu lz.e dopoTUičiti kruždému, rudo 80em.jímá o S'0elo:vání pOlzemků
v ciúně a o zásady llžirté rpřli teJchto ,praeech.
Petřík.
B l' a n den b u l' g H.: Siebenstellige trigonometrische Tafet alter Kreisteitunj! fUr Berechnungen mit Rechenmaschlne. 2. 'zlepšené a rozšířené vydáJní. Nákladem AUreda Lorentze,
Kurprinzstraf\e
10, Lipsko, 1931. Cena 36 ŘM.
Tabulky Brandenburgovy,
které Doskvtují hodnoty g'oniometrických funkcí sinus,
<losinus, t3illgelIlSa ootangensod
00 až do 900 v intervalech desetivteřinových
na sedm desetinných míst, byly vydány po prvé v prosinci 1922 za tím účelem, aby usnadnily výpočty trig-onometrické na. počítacích strojích, které zvláště po světové válce. vytlačují posavadní metody logaritmické. Byly ovšem v německé literatuře
kromě čtyřmistných
tabl1lek Zimmermannových a Seifertových a pětimístných
Gam\sových a Lig-owskiho šestimístné tabulky g-oniomet,rických funkCí od Stilmpfer-Doležala
a sedmimístné
HUlseovy,
avšak jejich uspořádání
neni pro strojové počítání tak pohodlné, jak vyžaduje praxI'),
neboť podávaií hodnoty goniometríckých
funkcí jen v intervalech minutových
a chybí
jim interpolační <tJabulky, což při 1JOČÍitánízdržuje. Také sedmimístné tabulky Jordánovy
"Opus palatinum"
neobsahují
všech potřebných
hodnot
pro trig-onometrické výpočty,
neboť vyčíslují pouze sinus a cosinus,.
Tabulky Brandenburg-ovy vyčisluií čtyři základní funkce goniometrické na sedm desetinných m)íJst v initelrva100h desetivteřinových,
s příslušnými difereneemi vždy ve sloupci
po sta-aiIlJěfunkce goniometr~cké v takovélm asi us<pořádámá" jak je to veHoo Iprehledlllé
u známých logarítmických
tabulek Bremikerových
a obsahují též na každé stránce příslušné interpolační tabulky.
Funkce c{)tang-ens mění velice rychle své hodnoty v okolí mís,ta 0° (tang-ens v okolí
místa 90°) a tabulky s intervaly desetivteřinovými
by nestačily
k přefmému vyjádření
cotangenty malých úkolů, protož je připojena
zvláštní tabulka, pro cotang-ens úhlů od
()O do 6° (tangens
od 900 do 840) v intervalech po jedné vteřině. Ovšem při přesnějších
výpočtech ani tato tabulka nedostačujI').
Někdy je třeba děliti sinem
t.angentou malého úhlu blížícího se nule, tedy
hodně malým číslem. Pak každá malá chyba v děliteli způsobuje velké chyby ve výsledku dělení, zvláště je-li dělenec podstatně větší než dělitel. Poněvadž sedmimístné
hodnoty sinu a tangenty
pro tyto malé úhly by při některých výpočtech nevyhovovaly
požadované přesnoBti, obsahuje druhé vydání z r. 1931 proti prvnímu ještě tabulku sinů
a tangent úhlů od O" do 10 (cosinu a cotangenty od 900 do 890) v intervalu desetivteřinovém a to o větším počtu desetinných míst. Tak funkce úhlu 00 O' 10", 00 O' 20" je vypočtena na 11 desetinných míst, další po&tupně na deset, devět a osm míst. K tabulkám
goniometrických
funkcí jsou přidány
ještě tabulky, pi\evádějíci čas hvězdiný na středni
sluneční a naopak, a převod míry úhlové na. časovou.
Předmluva k druhému vydání je napsána IV pěti světových jazycích.
Brandenburgovy
tabulky jsou pečlivě vYIIJl'aveny a j,ejioh cena úměrná kvalitě.
F.
i

Mo

1931/142

Dr. Ing. B. B a s tI: Reformierungsvorschliige
zur Triangulation. Vyšlo 1931 v Brně
nákladem Karla Winikera, cena 24 Kč, str. 50.
.
V odbomé veřejnosti se objevil německy napsaný spisek profesora brněnské techmky dr. Bastla plný nespokojenosti
a kritiky dnešního těžkopádného triangulování.
Chce
strhnouti aureolu
této prvo,třídní zeměměřické
práci, jejímuž zdokonalení
se věnovalo
tolik vynikajících
geodetů, a dokázati, jak je v základu pochybená, nehospodárná
a pomalá. " ... Budoucí generace budou pravděpodobně
s potřálsáním hlav a úsměvem vzpomína,ti dob, kdy zeměměřiči úsilovně vyhled:i.vali potíže, kde jich nebylo, dob, kdy triangulátoři,
na místo, aby měřili, podnikali exkurse do málo prošlých území, kde dělali
,dřevorubce a stavěli věže a čekali celé dny na výhled, a to všechno proto, aby mohli
pozorovati záměry jak jen možno nejnepříznivější ... "
Tato dojista vtipná věta, svědčící o tom, že jejímu autoru nejsou neznámy značné
praktické potíže v sítích vyšších řádů, nutí, aby spis, který chce přivoditi odklon
od
dnešního způsobu vyvozovati
sítě nižších řádú z řádú vyšších,
čili způsobu "z velkého
-do malého", byl čten pozorně a k prospěchu věci kritisován.
Princip z velkého do malého potíral již před 20 lety také 'vrch. insp. A. Tichý ve
spis~ "Trig-onometrische
Langenbestimmung
geod. Grundlinien" a později v přednášce, konane ve schůzi pracovní skupiny zeměměřické v rakouském spolku inženýru a a,rehitektú.
Tichý snažil se dokázati, že velká triangulace musí mít.i základ v přesné polyg-onometrii.
Jeho vývody nenalezly však následovníkťí, a pokud víme, ani odezvy. Až nyní přišel se
svou publikací prof. BasU, kt.erý také vychází z malého.
Stmčný obsah SpillU je t,e[))to:
Přesnost výsledků tří základních geodetických
úkonů, na nichž spočívá podrobné
měření, t. j. m6řeruí záJkladiny, triangu!ace a nivelace, není stejná; triangulace je na tom
nejhůře, ač se jí věnuje nejvíce času a peněz. Z triangulace
dnes prováděné lze odvoditi délku 1 km s přesností asi ± 4 cm, tutéž délku bylo by však možno určiti přesně
na == 3 mm.
Dnešní přesnost postačovala
prý ještě v patriarchálních
dobách,
kdy se měřilo
řetězci, ale modernímu optickému měření detailu koincidenčními
dá.lkoměry, které samy
docilují na tutéž vzdálenost prúměrné chyby ± 4'7 cm, již nevyhovuje. Že je ta přesnost
tak malá, nelze se, jak praví autor, diviti; pramení v určení bodu 1. řádu. Slovo bod
by přitom bylo třeba dáti do uvozovek, pončvadž má na signálu rozměry 50 X 50 ,cm.
Dovozuje, že zaměřovací přesnost lze vyjádřiti
v ideálním ovzduší lineární chvbou
v záměře délky D
.
•
30"
30"
mq = ~-" . D, kdež značí
z. p
z
(ldhadnutou průměrnou chybu ve směru pro dalekohled se zvětšením z. V reálném případě
je lineární chyba v záměře větší; autor ji u rčuje výrazem'
30'
l+k
m,=--.,.D
,
z .p
kde k mu značí malý positivní zlomek, odpovídající
okamžitým poměrúm v ovzduší.
V dalším dokazuje, že váha směru klesá se čtvercem stoupající vzdálenosti,
a že
tedy počet opakování pozorování, jak se běžně užívá, zcela nedosta,čuje. Poněvadž prakticky nelze opakovati pozorování tolikrát, kolikrát by jim teoreticky příslušelo, je nutno
považovati dlouhé visury za méněcenné. I jinak dokazují méněcennost
dlouhých z~měr
Rkutečnosti,
že takové záměry mají: aj malé č,íselné hodnoty
směI10vých součimt,elú,
b) nepatrný vliv na konečné souřadnice
a c) nepa,trné směrové opravy
po vyrovnání.
Odvozování sítě nižšího řádu ze sítě vyšší pova,žuje dr. B. za neoprávniéné, ba v příkrém rozporu s ostatní g-eodesií. Vytýká dne~ní praksi, že se mazlí se směry 1. a snad
ještě 2. řádu, že však mlWešsky o-dbývá záměry krátké
tím, že pro ně toleruje velké
směrové chyby a chyby v závěrech skupin a signalisuje
krátké záměry hrubými te"ařskými signály.
Poté snaží se autor čtenáře přesvědčiti, že všechno počítání v trigonometJ::~cké síti
1. řádu je těžkopádné a že svědčí jen buď o sebeklamu nebo humbuku,
n~boť Jll1ak by
nebylo možno vyjadřovati
směry V setinách a. tisícinách vteřiny
a, souřadmce v cm, ba
-docela v mm, kdyžtě jejich skutečná přesnost jde jen do dm.
Návrh prof. B. na racionelní přesné triang'ulování
žádá, aby se volily záměry ve~k$'ch souřadnicových
vah, tedy záměry co nejkratší,
přiměřené
požad.avkům
p.řesnostl,
které ještě dovolují rychlý pracovní pokrok. Doporučuje
voliti délku stran aSI 1 k"!,
nebo málo odlišnou, kde by se v cestu postavily pO'tíže. Záměry mají tvoři~ řetězce ~řIřazovaných
čtyřúhelníků
s úhlopříčkami.
Pozorovací chyba se šíří s odmoclllnou z ~?Jtl;l
přiřazení. Zvolí-li se tedy namísto dosavadních
stran 50 km strany 1 km, bude prIc~a
ehyba m, v zámělře 50 krát menší. Při přiřa~ení 50 tl1OjúhelníkŮ: bude ta.to chyba zvet~ena jen na
50 náooook, ta.kže bude ještě stále 7 krát příznivější.
Přesnou triang'ulací, nebo, jak říká, triang'ulací primární, nemíní dr. ~. pokrýti ~lé
území státu:
primární síť má býti jen páteři všeho sotátniho měření a stlačí, Iprovede-li se
jen v kultiÝovaných částech státu přímočaře, po případě hadovitě,
podobně, jako přesná
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nivelace. Vyhne se lesům, horám a bažinám
a vede se tedy údolími a podél komunikací. V obtížném, málo osídleném terénu se podle okamžité po,třeby založí přiřazením
síť sekundární, podružná, o stranách delších, piMná k síti primámí. V síti přesné vyjde
se v každém úseku ze základny, která je 2- až 5 krát přímo měřena invarovou
garniturou, má délku asi 1 km a její chyba nepřekročuje H\ mm.
Rekognoskace terénu vykonají skupiny vybavené každá 6 výtyčkami, 5 tl'lielky a
1 Zeissovým telemetrem. Body volí se jen v pevném terénu; vysoká stanoviska na umělých znacích a vysoko položené znaky (kostely, komíny) autor vylučuje.
Stabilisaci bodů navrhuje dr. B. provésti jemnými značkami na kovových zápustkách s řadovými čísly, zabetonovaných v zemi a pokrytých litinovými poklopy.
Signal1sování bodů je třeba věnovati největší péči; radí ji prováděti
ocelovými
Mannesmannovými
trubkami délky 2 m a světlosti 3'5 cm, které mají uvnitř při horním
konci krabicové libely k urovnání do svislé polohy, v níž jsou drženy železnými stojánky. U každé tracírky 81tojí při měření 1 ngurant.
Tracírka má nahoře závit k našroubování záměrné špičky. Vliv pozadí vylučuje se bílými plechovými čtverci. Pro měj'ení azimutů v noci promítá se špička tracírky do osvětleného transparentu.
Měření směrů (na každém stanovisku je jich v řetězci 5) navrhuje autor vykonati
ve 2 skUlPinác.h.bez zá,věrů; při ~áměrách. které by musily býti z nějakého důvodu delší
než normál 1 km, vykoná se pozorování úměrně více. Doporučuje zároveň měřiti výšky
trigonometricky.
Pracovní disposice při měření jsou v díle podrobně popsány.
Pro teodolit požaduje typ staré triangulace 1 až 3 ř. se zvětšením dalekohledu 30
3.IŽ 40 náJsobném; stroj musí býti ale zařízen na optické promítání
točné osy a má míti
odečítání pomocí koincidence s chybou v odečtení menší. než je chyba v záměře ..
Denní výkon při měření odhaduje autor na 6 stanovisek a počítá, že se tedy 1 pracovní skupina pohne v měsíci o 66 km; při tomto výkonu by 7 pracovních skupin opatřilo primárni sítí celou Čs. republ~ku ·za j!edinou letní sezonu.
Přesnost v souřadnicích
na 50 km řetězce
odhaduje dr. B. na ± 15 mm, na
1000 km pak na ± 65 mm.
Pokud jde o výpočet, jest podle autora zachovati přiřazovací postup početní od
základny způsobem pro pozorování podmínková
nebo zprostředkující.
Přesnost výpočtu
nechť se pohybuje na reálné půdě. Výpočet provede se v rovině, pozorova.né směry
opraví se o malé· směrové redukce.
Vezme-li se za základ Gaussovo konf. pásové zobrazení o šířce ± 1'5°, dosáhnou
směry rovnoběžné s poledníkem největších korekcí při krajích. Tato korekce činí při
straně 50 km asi 14", při úhlopříčně primární sítě délky {2 km činí jen 0'4" a dá se
snadno vyjmouti z upravených t.abulek bez počítání.
Tedy to jsou asi stěžejní body Bastlovy publikace.
Jako milovníci odborné .četby vítáme každý literární příspěvek.
který přináší nové
myšlenky a směry; nejsme z těch konservativců.
kte·ří o každé novince se vyjadřují
skepticky jen proto, aby nemusili měniti názorů. Přesto však nemůžeme triangulaci právě
popsanou považovati za uskutečnitelnou
a za tak přesnou, za jakou ji považuje sám její
autor. Je rozhodně velmi optimistické, tvrdí-li se, že tato triangulace řadí se k práci nynější jako trigonometrické
měření výšek k precisní nivelaci.
V řetězcích nestačí sledovati jen t. zv. příčné chyby, zde nutno uvážiti. že jsou tu
značné relativní chyby v stranách, plynoucí z chyb úhlů, k, výpočtu stran pot.řebných.
Jord~n teoreticky přesně ~ s čímž se nedá !,olemisovat - dovozuje (viz Handb. d. V.
III./1916, §§ 20 a 21), že ve straně n-tého přiřa71ooého trojúhelmku ve volném řetězci je
relllltivní chyba, jsou-li trojúhelníky rovnostranné,

m(Sn)

-----s;;- = ± O 000004

P. .

Vn,-

kdež p. je průměrná chyba pro jednotku váhy v úhlu.
Celková pak relativní chyba ve volném řetězci o n trojúhelnících je dosti značná
a, činí:
m(ns)
p.
1/4n2 - 3n
5
--=+-.
cotg 60f) • I
. .
•
ns
- p
.
3n
Nemůže tedy býti přesnost v souřadnieích na 50 a 1000 km taková. jakou uvádí
autOll', který užil DJesprávné teorie hromadění chyb. Na př. pro

+

Sn = 1 km, p. = 0'5", (ns) = 50 km a n = 50 jest m(S.) = ± 14 mm, m(ns) = ± 56 cm a ne

± 15mm.

O otázce, jak velké strany voliti v síti, dovozuje Jordan
(III./1916, § 22), že je
teoreticky výhodnější voliti strany delší. V té věci lze dr. B. připustiti proti Jordanovi
časovou úsporu jen tam, kde na určitém území je naléhavá potřeba míti síť hustou, na
př. pro podrobné měření.
Pro nedostatek místa v této rubrice nelze polemisovati s jinými zajímavými názory
autora. Tolik však chceme alespoň říci s praktického hlediska:
1. Je otázka, zdali je nutno nynější přesnost trigonometrické sítě, zejmén:;t nižšího
řádu, stupňovati ještě dále, uvážíme-li potřebu, jíž má sloužiti. V čs. jednotné Biti kata-
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strální, vybudované v poslední době, odhaduje recensent pnlměrnou přesnost v určení
bodu 5. řádu na ± 1'5 cm. Délka stran je tu 1-4 km. Tato přesnos,t naprosto postačuje
pro měření pořadů, i když se koná nejlepšími koincidenčními dá.lkoměry, které máme.
(Pokud jde o tyto 'dálkoměry, nemůžeme souWasiti s průměrnou chybou + 4'7 cm,
kterou p. dr. B. uvádí pro kílometrový pořad. To je snad hodnota laboratorní, prakticky
bude však velikost této chyby dvojnásobná.)
2. Porovnávati přesnost výsledků z triang-ulace a precisní nivelace není vhodné;
z triang-ulace nelze dosáhnouti téže přesnosti, poněvadž její zákony o šíření se chyb
jsou jiné.
3. Vedeni primární sítě by se musilo vyhýbati také městům, pro které bychom
byli ještě nej,spíše nakloněni požadovati od souřadnic přesnost nové triang-ulace. Město
není venkov, kde je pro stanoviska značný v$'běr.
Způsob vyvinutí retězců podružných narazil by mnohde na zlé překážky, uváží-li
se, že primárni pořad může být veden také hlubokým údolím se zarostlými~tráněmi.
Jsem jist, že by se v tom případě nevystačilo jen s tracírkami a sáhlo k zatra.co'vaným
věžím.
4. Pracovní výkon v primární síti musil by p. Dr. B. snížiti nejméně o 70%, jestliže by nechtěl míti ze své přesné triangulace ještě něco horšího, nežli "Flickwerk" nebo
vyřizování spisů podle schemat, za jaké pova.žuje triangulaci dnešní. V podrobné triangula.ci nelze počítati týdně při dobré práci s více než 10 body s topog-rafiemi při hotov$'ch stabilisacích. Autor tu zře,jmě nedostatečně ocenil vliv vlnění vzduchu, který je
značný při zvětšení dalekohledu 40 násob., zejména při jeho záměrách vesměs jdoucích
těsně nad terénem. Ani v tomto zredukovaném výkonu nepomohou přesnosti práce záměrné špičky tracírek, poněvadž se prostě neuplatní, tím spíše ne, měří-li se v mlhavé"1l
počasí, jež autor pro určité záměry zcela správně dopomčuje.
5. Závěry skupin nepovažuji za něco, čeho bychom se musili obávati. Jest sioe
správné, že závěrem skupiny na pocátek se porušuje váha jednotlivých směrů, ale jak
opatřiti [)OISudekIpři různos,ti výsledků! ~e dvou skupin, jež au:toru postačují, pro zjištění,
která skupina není správná? Pro~ se volívá za počátek měření bod mimo síť, který se
po vykonaném staničním vyrovnání dále neuvažuje.
štván.
Nové knihy.
V o .i e n s k Ý zem. ě p i S!ll Ý ús t a v : Výroční zpráva za r. 1930. Praha 1931. V komisi Fr. ŘiVtrliáče"
IlI3JcladateJiSrtvi
Praha II Stran 130.
Dr. Ing. Vlad. Chytrý:
vývoj leteckých fotografických přístrojů. Vyšlo ve Zprávách
vojelliSkéholeteckého ústavu studijnJihiov Praze, čís. 14, 1'0IČ. V. Praha 1931. Stran 45.
Stá t n í Ipo zem k ov Ý ú řad:
Instrukce pro řízení Spojené se zaknihováním přídělů. úřední sbírka organisačnich a adaninistrativníichpředpÍlsů.Vydal Stát. poz. úřad. Praha
1930.

Dr. H. L ti s c her: Stereophotographie. Vydala Unioo., D€utsehe Verrl:agsgesellsclu.tft,
Berlin. Cena brož. 7 ř. m., váJz. 9'5 ř. m. Strnn 129. Berliin 1931.
Dr. K Ber ger: Die Optik in Frage und Antwort. NakladJa.telR. Borkmla!lJJn.
Weimar.
2. vydáilllÍJ,stran 209.

Zprávy odborné.
Ze~měřičské práce konané v roce 1931 v oboru ministerstva financí. Ministerstvo
financl schválilo, aby kromě pll"a.cípíI'Ovedení poz,emkovéhoikJatastru byly vykonány v letním období roku 1931 ještě tyto zelllllěmoočSlké
práce:
A. P r á c e t r i a n g u I ač n í kanceláře ministerstva financí v jednotné trigonometrické siti k3Jt&stlráJní:
1. Země česká: Vybudování řečené sítě v okolí města Písku.
2. Země Moravskoslezs.ká:V~budo'vání řečené Siíitě (až <10déllek 4 km);
a) v oblasti Zlín-Tlumačorv pro nové kataSItTáJrui
řÍJzeI1Íkata;stráJního územá me<;ta
Zlim (v měřičském okre'su N3Ipajedla);
b) proautentifikační a katastrální řízení 00 ka,t,;astrálníehúzemich: Holešov (v měřičsk~m okíresu Holešov), Malé PfOIseniee,Velké Prosenice, SoMchleby a Lýsky (v moočském
okresu Hranice) a Rad.slaviee a GíI'JIllIlXV
(v měřičsikém okresu Přerov).
3. Země Slovenská:
a) Dobudování řečem.é sítě (až do délek 4 km);
aa) [J'I'opůvodní kiatastlrWl.ní
řízeni v· katastrálních územ,ích: Dolnie Sr:nie (v mencském okresu Nové Mesto nad Váhom), BošáCla (v meřiěslOOimokresu Trenčí.n), Broďany,
Kola,čn.o,šimollllova.ny,Veliké Uheree a Velké Kršteňany (v měři.čakémokresu Nitra), Bystričany, Dolní KJamenec,HOIrllÍKamJenec,Zemi:anské Kosctolany, Horní Naštice a Vysočany
(v lllIěřič,skémoik.resuPrievidz'a) a
bb) pro koonasahllÍří:Deniv 1mJtastrálníchúzemích Ohlební,ca,Liesek Va,laš:skáDuhová
a V€Iiký Bysterec (rv měřičskJémokresu Dolní Kubín), GioInJbiáA
(v měliíiclkémokJresuLiptovskt Svatý Mikuláš) a Moravské LiJelsk()lvé
(v měřičskBm álm-esu Norvé Mesto.nad Váhom).
b) Vybu<1orvání
řečené sítě ('3IŽ do délek 4 km):
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aa) pro původní ka1JaBtrá1ní rízení v katlllEtrálních Ú!zemk'h: JaklolVce' Margecany
01šoviany,
Sl3illČik a TepliČiany (v měřičském okresu KJoiíice) a
'
,
bb) pil."O komaSllliČní iiízení v ikata!:ltráJních územích: Bačkovik
(v měJřičském okresu
Košice) a Drienovo (v měřičském ok,resu Krupina);
. c). [li'e~~ídka .(rekJ~'g1n?Skaoe) ~gonometrických
Jbo~Ů! z~ýš:Len.ého
spojení trig:onoffie>trmkyoh Sltí podel stá,tm hranIce ceskoslovensk~)~polske
v (Lelce aSI 1000 km súabilIsace
a signaJÍisace ně/kolika trigonometrických
bodů L řádu.
'
B. P r á c e lmtastrálnfch
měřicikých úřadů
a inspektorá.tů! 1rnJtJastrálního vyměřování
pro z a I o žen í, o b n o ven i n e bor e a m b u I a ci pozem!kového
lmt.a.stru ",četně podirobnýchtriangulad.
(Bozn. redakce: Tyto práce konají se v Čechách v,e 4, na Momvě a v,e Slezsku v 21. na
Slovensku v,e 178 a na Podkarpatské
Rusi ve 35 kat. úzel!lllÍch. Pro nedosta,tek místa nelze
jména kat. územÍ!, alIli druh práce podrobně uvMět v Z. V.)

Zprávy spolkové.
z

Jednoty
čs. úř. aut. civilních geometrů
v Praze. Pl'Ia!0OiVnívybor Jednoty konal
svoji řádnou schůzi v Praze dne 1. srpna t.r. za Ip.řítoJm1OSti 6. členů
Kol. illiŽ. KJrej~ refelTOV'al o VYIJll'3lCování zad~v3iCích podmínek
pro offe,rová:ní na
re.gulalčlllí plány města
oIbcí. Podmínky
ty budou 'VYlPfrllioov4ny vM.
A. P. za součinnosti llI:lší Jednoty.
KOIl. Pl'Oikůpek referovM o vý;s,ledku in tervence podniknuté
Jednotou v min. fin3JIUlÍ
a v mim. spraved~nost.i ve věci udělování oprávnění
autonomním
úřadům podle § 51 kat.
zákona k vyhoto,vování
g'2IOmetrický,ch plánů pro účely vlastního
slUIŽebního Qboru a dáde
vysdedek intJelrvffilice V:e věci provádění ~ 14 kat. záikontl.
Nazá,kiladě
tétointerV1e<Ilce IjJOdll.lla.Joonotla min. nna,ooí a min. spmvediLnosti p'řipomínky, jak se 'v'eskute(\TIJostí
p~aktikuje prcNáJdiění ~ 14 kat. záikon:a kllitas,trálními
měřickými
úřady a h1avrně měst,skými a obernimi úřady, ta, žádala o zjedlnání nápravy,
re,sp. vydání směrnic 'flrro po~lří,zené úiíady, jak ma,jí v te,clhto ve1cech postupov'ati.
V d:awším jednáníVlzat
na vědomí příp's Zemského nn. ředH,elství v PraJze, jimž se
vylřizuje n3Jše stížnost ni:l nedostatek
kan.celáiřskÝ'ch m]stností
a katnc,.zařízlení
u kMiJestll."á,lních měřiokÝ'clr úřadl1.
Kol. Ktrej.za podi'llrefeTá,t
osohůzi
ko mise pro re.fo'rmu studia zemělIněřického ílllženÝ'I1st,v~.konané nal vysoké škole speciáJníCih nauk v Pralze a "po té přečetl ,zápis o celé
SChŮJZii.
JednoouyslIlJě uznáno, že reforma studia 'zeměměřielkého illJženÝ'!'stM jest Yelice nutnou
a nalléhJa.vo:u a že :hude třeba podnikllloucti na pří&lUlšnýoh místech 'kroky, iahy studium zemělIněř~ok~ho ínženýtt'S,tví <bylo rozšířeno co nejdříve ,na 8 semestrů.
V daffiím jednání Vlzato na vědiomí několiklpřípisu
Inž. komory ra. vyříz,eny různé
spolkové věci.
Ku konci s,cllŮize I10tZpředJla se debata
o nyrnější hOS1podářskié a, staNeihní krisi a
jejw vlivu nazaměstmra.n:ost
c,ivilníc1ť geometrů.
Konst13A){wáno, že civ. geome1úři jsou z vclášt.ě sta:vební bisí znaKíně post,~ženi a že
trpí nedostatkJem
práiCe, 'z,vláště v pOISllednímča:se,
kdy 'V'eške,ré mětřilcké !prráJce spojené
s pro'váděním
pOlzemllGOv1éreformy jsou sko nč,ené.
V 'zá(jmu udiIižl8lI1ídolbré pověsti llIalšeho st~wu jest nutno: do(l,nžovati p,řisně ko!Legialitu.. jako tomu jest u ostatních
3Jkademicky vzdělanÝ'0hsttaV!Ů,Zeljm€llia, nutno d'o~O'Vati
přesně tarif a nedopo1lJštěti ,se tak 'l.v.špinavé
konktlJIeIllce.
Red'. inlž. Prokftpek.
Německá fotogrametrická
společnost koná, IS,VlOU
hla,vní schl"llzi dne 30. a 3L října 1931
v mWstnostech vys. školy t.echnické v Charlottenburgu
v Berlíně.
Po řad
'" c h ů 'h í: Patek, 30. října 1931 o 9 hod. 30 min. přrednáši vhid. rada Dr.
I, li s c heJ:' ,,0 technickém
a oospodáJřském významu leteclkých prací v cizině ;; [llou:žitlím
německých
přístrojů".
10 hod. 30 min. A n gel rot h ,,0 praeech v Peru a BoJivii, jejkh účel a 'Výsledky".
11 hod. 30 min. Dr. A Sc h e n b r e n n e T "P1'áCt' 8 IPa:llommatickou komorou a její
výsledky".
Na odp()ledJlle o 15. hodině je ohlášena přednáška:
"Úkoly, cíle a výsledky
leteoké
fotogrametrie
s Zeissovými a Hugetl'shoffovýrni přís,troji".
V sobotu 31. řijoo. je od 9 hod. 30 min. do 10 ho~l 30 min. srchůz,e německé
fotogrametmcM
:spolOOniosti, načež následuje
v 11 hodin :přednáška
Dm T e s c h e n d o r f a
,,0 s,ooreoskopiciOOm. znázOlrňování lidských Mst.i v r6ntgenovém
obraze" a o 12. hod. ~H1Of.
Dra
Hasl! e I w ~ n der a. ,,0 pokrocích
v měřeni proBtorovém
při
rontgooiOvých
obra~ech" •
. Podrobnosti
bu(Lou o'hnáJneny rpozděj,i.
Ceská fotogrametrická společnost.

Zákony a nařízení.
Dodatek k sazbám poplatků za opisy nebo výpiSy ze zá.pisníků pro měření délek.
Mimsterstvo
financí dLe výnosu Č. j. 92.529/30-I1I/6 z 15. ěe<rvooce 1931 stanoví dodatku svému výnosu 'ze dne 8. čer",-ence 1929, č.62.346/28-I1I/6, tyto další sazby poplatků:
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1. za. opilSY nebo VYlP'lISY
ze zápisníků měřených délek:
. 6'- Kč;
b) Zla Ikaždou další lpoloiž-ku . 0-40 Kč.
2. Za ll'potřeherue tiskopisy:
z,a arch . . . . . . . , 0'80 Kč.
Zememěřičské
oprávnění
zemských
vojenských
stavebních
ředitelstev
v Praze, Brně
a Bratislavě
k vyhotovování
geometrických
(polohopisných)
plánů pro účely vlastního služebního oboru. (Vyhláška
miruistra SjpII"avedlnosti ze dne 17. srpna. 1931, Č. 27.509/31.) Zemská vojenská struvehI1í ředitel:s,tví v Praze, Brněa Bratislavě a. to pO'Sléz uvedené ředitelství
s 'PŮJSobnosti i pno obV10d zemského vojenského
velitelství v Košících, tedy pro celou zemí
SloV!ffilskou a Podklllrplatoruskoru, jsou státnímí úřady, kt,eré Iill1jí olpdvnění
vyhoto~ti
geometrické
(pol'Ohopisné) p~ány pro účely vlastního
&lužerhního oboru. Plány tyto mohou
býti podkladem
pI10 zálpisy ve veřejIlJých knihách a v pOlZem'kovém kata&tru.
Důstojníky, kteří mohou pravoplatně
pode'Pli80V1a,ti geometrické
(polooopitSI1'é). plány,
jsou: a) u zemského vojenského
stavebního ředitelstvtí
v Praze
mjr. lIlig. Rudolf
Sajner,
b) u zemského vojenElkéhostavebního
ředitelstVÍ v Bruě pplk. Ing. Alois Arnošt, c) u zemskJélho vojenJSlkého staVelbního ředitelství
v Brat,Lslav'ě mjr. Ing. František Hořava..
a) až viSetně do 10 položek.

Různé zprávy.
Abiturientum
středních š!iOl a posluchačům
zeměměřičského
inženýrství.
Od Spolku
posluchačů
Z€IffiIěměřič;::kého inženýrství
došel redakci Z. V. tento projev:
Zeměmffl'ičské
iJ1žen.~-J·sltví bylo v roce 1927 prodlouženo
ze čtyř na šest semestrů,
a,čkolÍJV pro roz~h
předmětu., jichž za:řa.zení, I1eSjpelkJtivedoplněni bylo nUltností, bylo refOI1ffiním návrhem žádáno studiumosmiseme,stlovoé.
Tímto vtěsnáním
čtyi'letého
programu
do tlii let studijnlÍch se stalo, že je~tě žádný plYs]uchač (aprobant)
studium
v předepsa,né
době ne'UkoočiL Nejpilnější
i nejnadanější
končí svá. stucLía :v osmém, osra-tní v deIVá,tém
i pozdějším
selIl1estru. Další značnou nevýhodJou pro posluClhače p,yvního loku je u&neRení
profesorského
sbom, že chce-li P'OshlChač po&toupiti z prvIlliho do vyššího rOlČJuíku, musí
dokončiti všechny grancké práce pro tento ročník studijním :programem s,tanovené a zkonškam[ 'z řádných předmětů. zí.sk'ati do konce června. plwtého roku 25 jednic. Poslední řádný
termín IP["O I. státnLí zkoušku je stJanoIVen do konoe říjDa, t,. j. Dia začátek pátého sem€ls,tru,
kdež·to na jiných oborech je ji mlolŽno skládati do konce patfho semestru, t. j. až do února.
Kdo ve stanovené lhůtě zkoušky neJVy!koná (16 zkoušek) a následkem toho termín I. státni
zkoušky í'mei';ká., 'zt,rálCJíaUJt,oma,ticky dva Remestry z dalšího studLa. S druhou stá,tní zkoušJmu není to Q mnoho Iepší., poněvadž jest nutno podle Iprogramu ve třetím roce dMi si
Ul1PSia,ti19 předmŠltů s pi'fslušnými giraf~ckými Ipracemi a ovičenrími a při tom vykonati
28 zkoušClk, což jest v jednom roce naprostou nemožno&m.
ApI1obolvaný zeměměřiiíský
inženýr jeSJt,voe státní službě \p13.ltově zařazen do platovté
stupnáce I. C. Tato se skoro neliší od II. '!l)llatlové stupnice pro středoškoláJky,
klteři maiJí
ještě tu vý1lrodu, že jsou jiJž nejméně' čtyři roky ve slUlžbě, než zeměměřičlský inženýr může
po dokončení
studií do !UJívstoupiti.
Ovšem v př~padě, bude-li ho illIOiŽnodio státIllÍ služby
přijmouti. O civilní službě se nedá, skoro uvažovati, iPloněvadž po skončené pozemkové reformě nebudou
civtilní geome,tří tiOlik ~eměmi:iřLČiSlkých inž.enýrů
potřelboV1ati. Ostatně
je
nutno počÍit.a,ti s faktem, že civilní geometři z úsporných
dŮlVodů a z. omereného
wzsahu
prac,ovní pŮSI(jbnosti vysokoškolský
zeměm~lŤičský dorost téměř neza.mes,tnáVll1jiÍ.
Před koncem minulého škol. roku vy,Elkytlo se v d!enn'Ím tisku :prohlášení min. fina<I1clí
o přizni'V'ý,ch vyhlidkáclh zeměměř. inženýrů v ,kruta.str. měř. fijlUlŽbě.PI10hlášení toto jest však
značněi:lkiI"eslelI1O a nevystihuj~ pravý stJav věci. Je v něm opOllll8nuto, že v čechách, na MoraJvě, alllJÍve Slez,sku vo[nýlch lffiIÍstnení a ani v příštích !OOeohve vět,šim mělřítku nebuc1:e a že
se jedná \pouze o některé kraje Slovenska a Podk. Ru&í, lponěvadž mís,ta v příznivých kl'llljíc.h
těchto zemí jsou I10vněž obsa~8Illa. ROivněž je známo, že ministerstvo
fLnanť'ií neihodlá přikročiti
k řešení některých
aktuelnrícJ'1 otázek finančního rázu, upraN'UJjíCích špatné! lunJOtIlJépomě,ry
zeměměřičských
inženýrů, z<IJměstnaných ve· státní službě. Ministerstvo
financí zárov€řl ·pom&.líúplně dnešní stav zapsaný1ch posluchačů, jichž v 1etním fiernestJru 1931 byllo zapsáno
400. VylPMný,oh mÍJst je 40. Stačí je tedy obMdiM mizivá lIIlJ8nšina již zapsaných 'posluchačů. Zá,roveň nutno si uvMoJl1ÍJt.i, že do budoucna IlJa doplnění sil v tomto odvětvi po
stačí desetina letOlS za.psaných posluchačů.
Není w.j,il:;té účelným v)'&t.udovati obor, \'e Ikterém Iby nebvlo lllIOiŽnon~j]ti uplatnění,
obor, vyžadujioí velkou námahu fY'SÍckŮ'u i duA,evní i Zn:lČ!UJýnáklad f,inaDlČní.
A prohlá&eni proto pŮ80bi dojem, že sleduje zcela jliný dl, totiž OIIJIaltřitisi laciný a
školený dorost, z jehož nadbYltku by bylo možno podle vůle sn~>dllJ()si vybíl'lliti, s ČJÍimžse·
OfItatně zá,etupcc miniJsw,rstva finarucrí při jisté příležit10sti ani netajiL
Spolek poslucha,čt'l. zeměměřič8lkého
inžen3'rst;Yí upiOizorňuje studeinty. kteří by chtěli
oboru tomu se věn1oV1ati, alby předeslanéJ dobro uvážili
a přijímaJi
s náležÍJtou rese\l"VOll
z.práJvy i oficielIJJí" které líčí poměry v mlěřičské kataEtrální sdužlbě jako velmi při\z.nívé. Tím
~e 'Včas vyvarujiÍ nep.ředložených
kroků, kterých by později trpce litoVlali.
Podrobn.é infwmaoo o studiu a vyhlíd:k:ich wměměřióskéoo
inženýI1ství je možno si
vyžádati ve spolkové místnosti S. P. Z. I.. Praha II., La.zarElká 10, IV. fPOschodi.
Tiskový fond. Posledně bylo vykázáno (víz čís. 7. Z. V.) 395 Kč. Dále m.slali příspě-
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vek tito kolegove: Toman František, Přerov, 20 Kč. SkotAk Frnntišek Tábor, 30 Kč. Kretz
Jaroslav, Bmtisl>ava, 10 Kič. Horný (?) Ludsvík,HlučJn, 10 Kč. Vosáhlo K.<-.Poděbrady,5 Kč.
Hlavsa Václav, Prnhll., 10 Kč. Papež Vá.clruv,Praha, 40 Kič. Prim~ch václav, U~horod,
100 Kč. žd:ímJalSJtla<Icislav,
Užhorod, 20 Kč. Kej1a Vojtěch, Pardubice, 50. Kč. Sýkora R.,
Sedlčany, 100' Kč. Vktta František, Kladno, 10 Kč. VolbrJQsef, Se,\Oluš,10 Kč. Jaroš Karel,
HOŤovice,10Kě. L3mser Václav, Mělník, 15 K.č.LoM Kare], Pře~tice, 15 Kč. Krikom Vád.,
Blatná., 5 I{jč.Nov:ik Josef, Domažlice, 50 Kč, Žel6lZnýAlIltonín, Piíibram, 20 Kč. PO!tttček
Fmntišek, Bl'utislk'1Na,
50 Kč.. Vaza·r Eugen, Bratislava (?), 25 Kič. VaJ1lJě:k
Rudolf, Břeclav,
10 Kč. šm8 Václav, MaIl'gecany,20 Kč. Kondr Václav, Plzeň, 15 Kč. Charvá.tOtakar, Novákyna Slovensku, 20 Kč. RyJ& Karel, Plesné u Ohelbu,25 Kič. Sed]eioký Augustin, Proha,
Hí Kč. Řezniček Hugo, Znojmo, 15 Kč. Regál (?) Karel, Prachatioo,15 Kč. Dušek J., Zamberk, 20 Kč. HJaná.kRud'01f,Prostějov, 30 Kč. Kadečwa Edultrd, ůeEké Budějovice, 30 Kč.
F'oltin Bedřich, :Německý Brod, 20 Kč. Pic.ek ADJto!lÚn,
Olomouc (?), 50 Kč. Beneš Oldřičh,
Vžhorod, 10 Kč. Meisnar Antonín, Domažlice, 15 Kč. KleIP:Á,ček
T., Thaha, 40 Kč. Podstatný
Josef, MichaJ1ovce,10 Kč. Pa~ta J., Praha, 30 Kč. Polze,r Fe,rdinrund,Jiablwnkov, 10 Kč.
Lukš Antomn, Hranic~l',20 Kč. Hrstka Josef, Bratislava, 20 Kč. Eisne,r Antonín, Oe8. Těšín,
5 Kč. Orha Vladimír, Uher:ský Ostroh, 2(1 Kč. Hanuš Václav, Nová Paika, 10 Kč. JUTek
Oeněk, OpalV'a,40 Kč. EíIla Stanislav, Sumperk, 20 Kč. Procházka. LadÍRla;v,VaJ.a!\'lkéKlo
bouky, 25 Kč. Marek Ka,rel, Da.čice na Moravě, 30 Kč. Svoboda Josef, Spišská. Norvá Ves.
20 Kč. Zubik J/osef, Brno, 25 Kč. Klega. Karel, Praha, 50 Kč. Zahradník Melt.od, OJlwená
SM1a 15 Kč.
Celikem do 30. s11pna1931 došlo pro Tiskový fond:
1700 Kč.
Výd2,je čindly: za známky, obálky a ,přípisy .
99 Kč.
Stav jmění TIskového fondu činil tedy koncem SIl'pnat. r. .
1601 Kč.
Dorsud asi jedna čtvrtina vyholVělavýzvě, hy při ~'esystemisaci povysení kolegové
splatili na Tiskový fond Spolku čs. zeměmě'řičft přiměřenou dobrovolnou daň. Cíl, kterS'
jlIDlesi vytJkli: seibtratíobnos 10.000 Kč, je tedy doslt.idaleko k dOlslllJžení.
Doufáme, že·'LbývajíclÍ V'OiV)'1Šeni
kotlegov-ébudou následovat dobrého príJkladu a zašlou vhodoou částku buď
složenikou jim dříve zalslanou, neb \>:'oupísi za 5 haL u poštov,niho úřadu složenku in h i,
a ne o, VYíPíšína nlÍ obnlos, adresu příjemce "Spolek čs. zeměm.lěřičův Praze (Tiskov}'
fond") a připojí číslo účtu pošto'Vní spořitelny v Pra~e 14.674.
Z vysoké školy technické v Hrně; Druhou stá,tní zkou~ku složili: A. Dne 1. června 19:31
pánové: Karel Jeřáhek z Krunvíře a Stanislav Konečný z Hoskovic; podla 'Přechodných ustanovanlÍ: Ing. Antonín Fa]kl z B081kovio,Marcel Heučl z HabrůlVky,Vojtěch Vařeka z Luhenill'l,Fr:::ntišek Sil'OOz Husovio a Viktolf Syrovátka ze ŽaloovřeEk.B. Dne 25. čoovna 1931
pánové: Jan Ha.vránekz Val. Meziříčí, K'arel Šrámek z Bmn, Hugo Turza z Bojkovic, J'an
Vá,vra z HýscI, Vo,i.tec.hZbořil z Nět;;,ioa .Jarosll'<1v
žal10 z Oejče; podle !přeohodných ustanovenJÍ:J:osef Horák z Olomouc.e,JaroslalV Kretz z manska. Josef Mutl z 1'ře:bíěe a .Jarosla,v 'D011Šel;;
z Bma.
Výzbroj katastrálního měřického úřadu pro polní práce. V poslednilll delSÍit,iletídoznala technicl<:á vý'bawa, státního měř. ůřednika mnoho změn ve svťlj prospěch. A'l do
rollm 1919 měl každ}T,nebo aspoň skoro ktždý měř. úřad v inventárním účtu zapsúnR
pOllJze1 až 2 ocelová p~sma pro letní polní 'Práce a p~a.nimetrse sčítacím kružidlem a mě·
ilitkem pro zimní práce. Z:í1ežeh}tedy všechno jen na horlivv'lti, lá,sce k povolání a finančníchobět.ech., aby si každý úředník v létě svou akt()lVlkua v zimě SVl'l.jrýsOfVlaCí
atM
doplnil sám, QSt.atnímipotřebnými pomťlckami. Právě před 10 roky dostlaly v~echny katastrální úřady sV1aZekúčelných výtyček, pak zrcátko na kolmice a tak každý rok nějaký
ten dáll"ečekdb výba:vy, až dnes jsou če,tné úřady vylOOvenyúhloměrnými stTOjipro letní
'Práooa pro kiamoeJářSlké
práoe maji již psací i počítací stroje. Ka stol& každého měř. inženýra u kait. měř. úřadu "idtre dnes všude broušenou skleněnou desku na vynášení do
,])I1ánů, lognrithmické pravítko, lli1nášecí kovové trojúhelníky a různé pú"illOOné
tabulky početní. Všechíla čest a. mnoho i1íkú budíž vzdáno těm, .kteří jistě s nemalou námahou o to
se po8ltamli!
Teď na pOOá,tkuletního období, když každý z illá.Sse piřipra;vujena úředni cel8ty.po
své!m olk;resua s1'OIvnává!;lik tomu potřebné pom.ůokYJ,
pozoruje, že se mu to všechno do
obyoo~ a.k,tovky ani nevejde. Novým kat.'zá.,k!onem rozšířená ůřední čínnost vyžladuje.
a.by měř. úřednílk nosil s sebou na kom1se moohem 'VIioeIpomůcek, z nichž některé velmi
ne8lIllll.dno
od jedoo1JJoobeeního úřadu ke druhému dají se spolehlivě posílati, aniž by byla
vyloučeoo jich ztráta, poškození, ne,ho zneuž.ití (úřední razítka, m'ěřilt,kllJ,malá pásma,
zrcátko, olovnice, hře1bíiky,tiskúpisy, podložka pro kreslení polních náčrtťl, vceřloVlaoítabuliky,' barevné tužky, inkc'USty atd.); ěastokráre je třeba míti s sebou i příruční mapu
sou8edního území. Do aktovky obyčejné nejen že se to vše dobře nevejde, ale jedlna věc
může SIlJadno'druhou poškoditi, ,pomazatí nebo odříti. A proč to všechno zde připomínáme? Potřebovali byohom pro sv;é měři0k~ Ipom'ŮJcky
na léto každý účelnť vyhotovenou,
u"nÍJtř prakticky rozdělenou koženou, vkusnou 1mbelu, která. by se dala. zámkem uZfl.vírati.
Možná., že tato moj.e skromná rpoznáimkaje už také opožděná aže se už ně('o podobného,
mnohem praktJÍiČtěJMho
pno ná.s chystá.
Tippl.
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