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Měření tíže na moři.
Dr. V:í.clav

Š p a, č e k.

Odchylky geoidu od rotačního elipsoidu bude možno spolehlivěji stanoviti, až bude známa tíže ve všech částech povrchu zemského. Četná měření
byla však provedena jen v Evropě a ve Spojených státech, v ostatních pevninách je stanic málo a na mořích nebylo do nedávna měření téměř žádných,
, takže průběh tíže na největší části povrchu znám není. A ještě před deseti
lety nebylo ani naděje, že bude možno na moři tíži přesně měřiti. Teprve
roku 1923 Vening Meinesz ukázal, že je možno konati na ponorkách přesná
měření kyvadlová, a otevřel tak geodesii novou cestu, vedoucí k jejímu poslednímu cíli.
Prvá měření tíže na moři konal v letech 1901 až 1909 O. Hec ker. Tíži
určoval pomocí výšky sloupce rtuťového tlakoměru, při čemž byl současně
měřen tlak vzduchu thermobarometrem, t. j. teploměrem, jímž se stanoví
velmi přesně bod varu vody, jenž závisí jen na. tlaku vzduchu. Aby bylo
možno srovnávati tlaky měřené na různých místech, redukují. se, jak známo,
výšky, 'odečtené na rtuťovém tlakoměru, na hladinu mořskou a na tíži v zeměpisné šířce 45°. Za tím účelem ná:"obí se měřená výška B po redukci na 0°
Cels. koeficientem 1)

=

g 19 4"
(1-0'002G5 cos 2 cp) (1-0·nClOOOOHHih),
kdež je cp zeměp. šířka, h v metrech výška místa. Teploměr na val' udává již
tento redukovaný tlak B' a je tedy Bg!g45 = B'. Odtud hledané g = B'g45/B.
Hecker 2) konal měření na těchto eestách: R. 1901 Hamburk-Rio
de
.Taneiro a zpět do Lissabonu. R. 1904 a. 1905 z Bremerhaven Středozemním
mořem a Indickým oceánem, podél jižního břehu Australie, ze Sydney přes
Nový Zeland a ostrovy Havajské do San Franciska, odtud. do Tokya, Zikawei a podél břehů na Ceylon a zpět stejnou drahou jako na počátku cesty.
Posléze r. 1909 konal měření na Černém moři z Oděsy do Batumu. Nalezené
hodnoty ff souhlasily s Helmertovou formulí pro tíži z r. 1901 a tento. normální průběh tíže potvrzoval domněnku o isostatickém složení kůry zemské.
:Maláhustota vody mořské musí býti kompensována značnější hustotou vrstev
pod mořem, neboť jinak byla by tíže na moři menší, než odpovídá vzorci, odvozenému z měření na pevninách.
Měření tíže pomocí výšky tlakomi\ru nedosahuje však daleko přesnosti
měření kyvadlových. Ku př. na druhé cestě Heckerově plynula pro hodnoty
') Hann-Siiring,
Lehrbuch
der Meteo'rologie, 4. Auf!.. 177.
2) O. He'cker, Bestimmung der Schwerkraft
aUJf dem A,tlantischen Ozean, Bowie in Rio
de Janeiro, Lis.sabon und Madrid. - Bestimmung
der Schwerkraft
auf dem lndischen
und! Grol3en O~ean und 3lll deren Ktisten, sowIe e·rdmagne.tische
Messungen.
Bestimmung de,r SchwerkrraIt auf dem Schwarzen
Meere und an dessen
Ktiste,
sowie neue
Ausg1eichung der Schwerlkraftmessungen
auf dem Atlantis,chen,
Indischen
und Grol3en
Oz·ean. - Zent,ralbureau
der lnternat.ionalen
Erdme.ssung,
Neue Folge de,r Veroffentlichungen Nr. 11, 16, 20. Berlín 1903. 1908, 1910. - Bližší viz i v Jordanově
Handb. III. 6. a 7.
vyd .. kde je i vyohrazení
příslušného
zaříz~ní pro fotografickou
r~istraci
výšky Nakoměrů.
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urychlení, st.anovené kyva~em.tF osmi příst.3Nlooh8), střední chyba ± 0'0014 cmj
sek2, a-však pro hodnoty, smnoyené'z výšek tlakoměru, + 0·03i.
Pro stálý pohyb lodi nemohlo se pomýšleti na to, aby i na lodích se měřilo kyvadlem. Vždyť i nepatrné pohyby konsol a stat.ivů kyvadlových následkem jejich pružnosti byly příčinou nepřesnosti starších kyvadlových měření. Pokud není pohyb t.en značný, lze jeho vliv na dobu kyvu vypočísti spolehlivě. Na V.všeobecné konferenci 4) Evropského měření země ve Stuttgartě
r. 1877, kde byla předložena čtyři důležitá pojednání o tomto předmětu, poznamenal Faye, že by se snad pohyb stativu odstranil, kdyby na t.émž stojanu kývala proti sobě dvě stejná kyvadla se stejnou amplitudou; jeho návrh
nedošel však pozornosti.
Myšlenku, měřiti tíži i na lodi pomocí kyvadel 5), uskutečnil Vening Meinesz G). Když se přesvědčil, že dvěma kyvadly i na půdě, podrobené stálému
mikroseismickému pohybu, je možno obdržeti spolehlivé výsledky, konal roku
1923 zkoušky na malém parníku, při cemž zjistil, že bude potřebí registrace
fotografické a že rušivé pohyby, působené kýváním lodi, nesmí přesahovati 1°.
A když shromažďoval údaje o těchto pohybech, byl upozorněn prof .. van ltersonem na ponorky, kde při ponoi:ení jsou pohyby lodi jen nepatrné.
Při svých měřeních na moři použil Vening Meinesz nejprve staršího stroje
Stiickrathova se čtyřmi kyvadly, z nichž dvě a dvě kývala v rovinách k sobě
kolmých. Nově byl opatřen fotografickou registrací. Kyvadla byla mosazná, u
invarových jevily by se účinky magnetismu lodi. Prvou cestu 7) nastoupil na
ponorce K II z přístavu Helder 18. září 1923 a přes Středozemní a Rudé moře,
Colombo, Sabang dospěl 24. prosince do Bata.vie. Na cesťě vykonal měření na
33 stanicích, z nich 26 na moři. Za klidného moře při ponoru 5 m byla chyba
v urOOní d,oby kyvu 2 až 3. 10-7 sek., při bouřlivém moři bylo třeba ponoru
i přes 20 nz. achyiba činila až 10. 10-7 sek. Středni chyba vypočt.ených g byla
3. ažl 6.10-3 crn/sek.2 a měla původ hlavně v nepřesné redukci na teplotu.
,
Po návratu dal sestrojiti stroj noVý a v říj[)JUr. 1925 vyzkoušelI jej 8)
na ponorce K XI na cestě z Helder do Port Saidu; při tom vykonal 11 měření. Na základě nabytých zkušeností byl pak stroj se skříní zavěšen ve
zvláštním železném rámcovém stativu, zařízeném jako Cardanuv závěs 9).
Koncem května 1926 podnikl Vening Meinesz na ponorce K XII novou
cestu na Já,vu; přes Azory a ostrovy Kanárské, mezi Haiti a Porto Rico,
Panama, San Francisco, Honolulu, Filipiny, Manila a 13. prosince dospěl na
Jávu do Sourabaya. Celkem vykJOJl.alna této cestě 126 měření na moři, a to
25 v At1kmtickém oceánu, 5 u Antil, 18 na západním břehu Ameriky, 46 mezi
San Francisco a F'ilipinami, 17 odtud na Jávu a 15 v pfistavech. Před návratem v únoru 1927 konal ještě 26 měření jižně od Jávy v t. zv. javanské příkop0lVé propadlině.
3) Na. uvedeném místě, str. 77 a 225,
0) V,erhandlungen der V. allgemeinen Konfer'enz de'r Europaischen
Gradmessung.
str, 23.
.
5), Bowie. Travaux de la section de, géo:lés.ie de l'Union géodésique et géoI?h~siq~e
mterruatlOnale, Tome III. (II. as,s. gén., Mad nd 1924), Ap. 13 B, str. 2, upozornuJ~, ze
vyslovil myšlenku použití kvvade.l na lodi již r. 1920, uznává však, že Vening Memesz
k ní dospěl samostatně.
•
8) Dr. F. A. Vening Meinesz profesor geodesie
na universitě
v Utrec.htu, dříve
inženýr holandské' geodetioké
ko'mise.
7) Observations de pendule sur la me.r pendant un voyage en sousmarin d3' Boilande ft Java 1923. PulhlicatiOlll prorvisoire. D elft 1924. Publication de 1a Commission. géodésique Néerlandaise.
8) Déte,rmination
de la pesanteur en mer. Delft 1928. Publ. p·TOV. Publ. de la
Comm. géod. Néed.
9) PQldrob~ý popis stroje obsahuje: Vening Me.inesz. Theory and practi?e
of pe.ndulum obse.rvatlOns at sea. Delft 1929. Publication
of the Netherlands
GeodetlC Commlssion, (Cena stroje bez kyvadel a chronometrů byla 0000 ho1. zlatých.)
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Ježto se metoda Vening :Meineszov~t plně osvědčila, vyslovila všeobecná
shromáždění geodeticko-geofysikální
unie, kona-ná v Madridě 1924 a v Praze
1927, přání, aby státy, mající ponorky, daly vykonati také měření tíž,e na
mořích.
Prvý rozhodl se tak učiniti námořní departement
Spojených státu severoamerických
a uložil řediteli námořní observatoře Free:rnanorvi vypra,covati program cesty. Stalo se tak za součinnosti Národní Akademie a Carnegie-Institution,
jež požádala Vening Meinesza, aby sám měření svým strojem provedl. Program byl volen tak, aby se zjistilo pomocí hodnot tíže, zda
existuje isosta-se v zálivu Mexickém a moři Karibském, kde se vyskytuje i
mírný spád od pevniny, mohutné nánoSIY MiJssiSSlippíi v'e~ké hloubky sev:emě
od Porto-Rko
a jihovýchodně od Kuba. Prvé měření bylo vykonáno
ve
Washingtoně ve sklepě Coast and Geodetic Survey, kterážto hlavní stanice
byla již dříve několikrát spojena měřením tíže s evropskými. Během října
a listopadu 1928 ztrávila ponorka S 21, na níž měření byla konána, 32 dny
na moři, kde bylo měřeno na 45 místech, kromě toho ve 4 přístavech. Ponoření za klidného moře dělo &e do hloubky periskůpu 44 stop (13 m), jinak
až do 80 stop a trvalo nejvýš jednu a pul hodiny, pruměrem tři čtvrtě hod.
Stroj byl umístěn ve střední místnosti ponorky blíže jejího meta,centra, aby
rušivé pohyby byly malé, ve výši 15 stop nad spodem lodi. Spolupracovníky
Meineszovými na této cestě byli F. E. Wright a E. B. Collins 10).
KyvadZo Ven'ing Meineszovo. Jak odvozeno níže, je rovnice pohybu kyvadla, ~ehož břit s,e pohybuje vodorovně ve směru kolmém ke hřhu lLl'ychlením x/, Z:f/'
9 :fl
Xl" = O, je-li :f1 elongace, 9 urychlení
tíže a Z redukovaná délka kyvadla. Kýve-li druhé kyvadlo, mající stejnou dobu kyvu na
téže konsole v téže rovině, bude jeho pohyb vyjádřen rovnicí obdobnou

+

+

Z :f2"

+ g:f + xt"
+ 9 (:f

Utvoříme-li rozdíl obou rovnic
Z (:ft - :f21/)

2

1 -

= O.
:f2) = O,

+

e patrno, že :f = :f1 -:f2
vyhovuje rovnici Z:f"
9 :f = O kyvadlového
pohybu
ničím nerušeného. Jinými slovy: I když křivky, jimiž je registrován pohyb
o-bou kyvadel, se značně odchylují od pravidelných sinusoid, rozdíl jejich výchylek brude vyjádřen p!l'8Jvidelnou sinusoidou, z jejíž periody T = Jr Zl9
plyne hodnota g. Stroj Vening Meineszuv je zařízen vzhl,edem k tomuto principu. Na prvé cestě byly registrovány skutečně obě křivky :f1,:f, a sestrojován jejich rozdíl:f =:f1 - :f2, který na novém stroji se registruje přímo. Paprsek odražený na zrcátku jednoho kyvadla dopadá na zrcátko kyvadla druhého a odtud teprve na registrační válec, kde se pak ukazuje křivka velmi
pravidelná, ač u jednotlivých kyvadel i během několika minut vznikají často
zmčné zmJěinyrumiplitudy. Tím byla prác,e výpočtu doby kyvu snížena z několika dní na málo hodin. Registrační přístroj byl nově konstruován r. 1928.
Stroj *) obs.ahuj,e tři hla,vni polovteřinová
kyvadla tvaru Sterneck-Sttickralthova, kývající v též,c rovině. Achátové břity jsou od sebe vzdáleny 13 cm,
jejich konce možno zachytiti zvláštními pákami a nadzvednouti tak celé kyvadlo. Také dolní čočky kyvadel - závaží ve tvaru homolJ'ch dvojkužehl - se
zachytí, takže se kyvadla nemohou pohnouti, a spouštějí se jen před měřením,
při čemž břity padnou vždy přesně na tái~ místa rovinných a,chátových ložisek.
Děje se tak otočením kolečka na základně na před!l1Í stěně strode, skříň, ClhrániÍci SitlI"Oj, z,ustáJváJ při tom uzavřena. Po obou stranách jsou kyvadla opatřena

i

10) V€JIling Meinesz-F. E. Wright, The gravity measuring eruise nf the U. S. 8ubmarine 8-21. Publieations of the U. 8. Naval observatory.
II. 8elfies, Vol. XIII. App. 1.
Washington 1930.
*) Obr. 1. a 2. (vi'L přiIoh'u) zhotoveny podle vět<šícih fotogTaiťH, jež prof. Dr. Vening
Meinesz da,] pisa.teli la.skavě zltslati.
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postříbřenými zrcátky, jejichž středy jsou ve výši asi 2 cm nad břity. N epatrných změn doby kyvu a tím i isochronismu kyvadel dosáhne se vrtáním
otvmu uprostřed na spodní stěně kyvadlové čočky. Doby kyvu lišily se od
sebie nejv)"š o 50. iO" sek. 8, rozd~l ten závisí na teplotě i tlaku vzduchu.
Fotograficky registrují se rozdíly .{}I - .{}2 = .{}I2, .{}3 - .{}2 = .{}32, t. j. kyvy
fiktivnich, t. zv. hypothetických kyvadel nerušených horizontálními pohyby
stroje; měření dávají tu pro kontrolu výsledky dva. Rovněž se registruje pohyb kyvadla druhého - prostředního - za příčinou stanovení redukce na
nekonečně malou amplitudu a redukce vzhledem k malému rozdílu dob kyvu
těchto kyvadel. Tyto kyvY.{}2 se registrují vzhledem k pomocnému kyvadlu,
které může kývati v rovině rovnoběžné s rovinou hlavních kyvadel, které je
však utlumeno tak, ž,e jeho vlastní kyvy lze zanedbati. Druhé podobně tlumené kyvadlo pohybuje se kolmo k rovině hlavních kyvadel a registruje úhel,
jejž tvoří rovina kývání s rovinou svislou.
Tlumicí zařízení spojené se strojem působilo by na pohyb hlavních kyvadel. Uvedená pomocná kyvadla mají tlumení vlastní. Každé obsahuje uvnitř
druhé kyvadlo, jež má břit v téže přimce jako prvé, ale doby kyvu obou se
značně liší. Vnitřní kyvadlo má dole plochý nástavek, jenž se pohybuje
v úzké nádobce s olejem, upevněné na dně druhého kyvadla, čímž jsou oba
pohyby vzájemně spjaty. Jsou-li momenty hmot obou kyvadel a momenty setrvačnosti vzhledem ke společnému břitu nepřímo úměrny, ubývá amplitud
logaritmicky jako při obyčejném tlumení, při čemž může býti koeficient útlumu
zvýšen tak, že se kyvy utlumí v několika vteřinách. Vnitřni kyvadlo kýve na
ocelovém břitu na ocelovém ložisku, vnější je zavěšeno na desce stroje na
ocelOlV'émhrotu s, každé strany. Jeden spočívá v malé <lichátovéjamciel,diruhý
v aJchlátové rýz.e. Uka'zwj!e-liosa křLvky středního kyvadla - dolní křivka na
registračním pásu - nepravidelnosti, svědčí to, že příslušné tlumicí kyvadlo
správně nefunguje a hroty obou tlumených kyvadel se nahradí novými. Také
tato kyvadla jsou opatřena aretací.. Pomocí řiditelných pák lze kyvadla vychýliti na patřičnou amplitudu a spustiti je buď jednotlivě neb dvě neb i všechna najednou.
8troj je opatřen dvěma teploměr~!. Jeden je upevněn jako u kyvadel
8tiickmthoivj1ch na, tě~eiSe'téhiož tvaru, jako mají kyvadla, druhý je pruh spájený ze dvou kovů, upevněný llIa, jednom konci a nesoucí malý hranol na
konci druhém. Mění-li se teplota, mění se tvar pruhu, následkem čehož uvedený hranol poněkud mění svou polohu. Paprsky hranolem odražené registrují
tento pohyb a tím i změny teploty. Oba teploměry jsou isolovány od kovové
konstrukce stroje a udávají teplotu vzduchu s' jakýmsi opožlďěn~m,jož je
menší u teploměru zapisujícího vzhledem k jeho malé hmotě. Teplota kyvadel souhlasí spíše s teploměrem druhým. Tento se odčítá okénkem na přední
stěně stroje, jež se uzavírá korkovou deštičkloUJ.Jím odčítá &6 vlas.ový vlhkoměr, uMnitř na stl'odi umíiSitěný,j.ehož údaje nutno však časem srovnati s psychrometrem. Při tom nutno skříň otevřiti a, psychrometr zavěsiti vedle vlhkoměru.
Na, základnu st1'O'j:8
klade se plášť, mající dvojité mosazné stěny, mezi nimiž je vlna. 'Bepelná isolace musí být dobf(e provedena, ježto mosazná kyvadla mají značný tepelný koeficient. Při ponoru teplota v' lodi o několik
stupňů stoupne, do stroje vniká však zvolna. Aby tím nevznikla systematická
chyba, jsou v podstavné desce topné spiráiy, jež se počnou asi čtyři hodiny
před pozor!wáním mírně zahřívati, takže po ponoření bude teplota uvnitř
stroje jako vně, a během měření se mění jen o několik s,etin stupně.
Celý stroj je zavěšen v rámové konstrukci jako v Cardanově závěsu.
Stavěcími šrouby na podstavě uvede se rovina kyvadlových ložisek do výše
břitů, na nichž visí celý stroj. Občas je třeba postaviti stroj na pevnou půdu
tt uvésti ložiska do vodorovné polohy pro kontrolu nulového bodu křivky
tluml8lJ1éhokyvadla, ud2Na,jíclíhosklon roviny kývání. Po vyrovnání zaznamená
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se poloha postranních libel, z nichž jedna je na obr. 2. na plášti patrna, podle
kterých se pak zařídí zavěšení celého stl'loje v rámO'vém stoj~nll nálež!itým
upevnlěním spodních závaAžií
na, obraze vidJitelnýcih.
Skřínka nad kyvadlovým strojem obsahuje malou obloukovou lampu,
registrační zařízení a hodinový stroj, jež se řídí pomocí kovových ohebných
strun. Čočkou - na obr. 2. nahoře v levém rohu - postupuje světlo napravo,
oorazí 001 hranolem dolů na deš.tičku 1'0 štěrbinou, jejíž délku i šířku lze
měniti. Pod štěrbinou může býti další postup paprsků přerušen dvěma zastiňujic!ÍlIlllid'ešti0kiami, jlež se llvádlě'.ii v pohyb elektromagnety podobně jako
palička elektrického zvonku. Do proudovodu obou elektromagnetů jsou zapj3Jty přelsoo c,hivonomletry,jež chold pa,p;r:s.kův polo·vtoonových intle·rvalech přerUJŠtwjí.
Rozsah pohybu oněch stinítek lze říditi. Od štěrbiny postupují paprsky dále dolů a otvorem ve spodní stěně skřínky a druhým proti němu ležícím otvorem na skříni kyvadlové dospějí po odraze hranolem k 1. zv. vstupní
čočce (na obr. 1. nahoře nalevo). Její ohnisková vzdálenost je 616 cm. Další
postup paprskll totálně reflektujícími hranoly, jejich odraz na zrcátkách
upevněných na kyvadlech a výstup druhou čočkou je patrný z obr. 3. Papmky 1 a 2, z nichž prvý jde přes hranoly a, zrcátka P, Zl' C, Z2, g, druhý přles k,
Z2, f, Z3'
h, l'egistrlljí mzdiÍly :fJ - :f2, resp. :f3 - :f2• paprsek 3 odráží se na
zvcátku středního kyvadla Z2 a v hraIJolech a, b, upevněných na tlumeném
kyvaid[,e, kývajícím v rovině, rovuloibě7.nés rovinou kývání hlavních kyvadel,
takže reg-istruje:f 2. Hranoly c, d a rovněž n, m jsou nad sebou, mají výšku
12 mm, kdežto ostatní 30 mm; c je upevněn na, konci kovového tepJoměru, d
na kyvadle, registrujiÍcím sklon roviny kývání. Čočka, jíž paprsky z kyvadlového stroj,e vystupují, má ohniskovou v:zd~ílelI1iolst
111 cm, 1'0vnou vzdálenosti
fotografického papíru. Hranoly lze říditi ve směru horizontálním i vertikálním, aby paprsky dopadaly na papíře na vhodné místo. Z kyvadlové skříně vystupují paprsky týmž otvorem, kterým do ní vstoupily - je dosti široký a vstupuji do druhé části horní skřínky, v níž je umístěn registrační stroj.
(Na obr. 2. dvířka této čá.sti na pravé straně jsou uzavřena.) Je to pět paprskových svazků, které po dalších odrazech dopadají na soustřeďující válcovou
čočku a z ní na fotografický papír. Tento tvoří svitek, jenž je převinován
s j~edlnlOho
válc:e na, druhý hodinovým strojem. Jeho šířka je 12 cm, délka
75 m; stačí na 50 a.ž 60 pozorováni. Otočíme-li posIedním hranolem v registrační skřínce, dopadnou paprsky místo na papír na, skleněnou stupnici šířky
12 cm, ležící ve stejné vzdálenosti od hranolu, takže je možno před početím
registrace se přesvědčiti, dopadají-li paprsky na patřičná místa. Jinak třeba
opraviti polohu hranolů. O poloze paprsků na papíře je možno se přesvědčiti
i během měření malým okénkem ve skřínce. Důležito je, aby úhly, pod nimiž
dopadají paprsky na zrcátka, byly si př,esně rovny, neboť jen tehdy bude
hypothetické kyvadlo udávati rozdíl v~'chylek obou kyvadel. Udělí-li se oběma
kyvadlům stejná amplituda v témž směru malým vychýlením celé skříně,
bude rozdíl výchylek stále nulou a tudíž registrovaná čára má býti přímkou;
není-li, je příčinou nerovnost úhlů dopadu, jež se vyrovná malým pootočením
hranolů. Při pozorování spouští se prvé a třetí kyvadrLoIS, amplitudami stejn$rmi,
aVlšak olpa,čné'ho směru, střední koná kyvy jen následkem pohybu lodi. Je-li
skříň při spouštění skloněna, bude j,ednaam:p[,ituda o tento, sklon vět,ší, druhá
mooší, nlelžlje s:kilo:nzařízený spouštěcími pákami. Proto děje se spouštění
v okamžiku, kdy bublina postranní libely prochází nulovou polohou, případně
o maJý zlomek vteřiny dříve. Na stupnici, o níž byla nahoře zmínka, pozoruje
se, jsou-li obě amplitudy přibližně stejné; střední kyvadlo není totiž ještě
spuštěno. Nejsou-li stejné, je třeba spuštění opakovati. Aby se· kyvy. celé
skříně tlumily, je na, rámci dole (00 obr. 2. v lev~m předním rohu) připe'Vně!l1.o
rameno nesoucí na koncí dvě k slobě kolmé desky, jez. se ponolří do dž,belfll
s vodou.
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Nové vyměřování celých katastrálních území.
(Část první: Práce přípravné.)
Ing. Jan Br yc ht a.

Účel nového vyměřování.

Nové vyměřování celých kat. území provádí se k získání podkladu pro
sestavení kat. operátů (incl. mapy kat.), jež jsou součástí veřejných knih. Je
tudíž zapotřebí zvláště tam, kde až dosud žádných kat. operátů nebylo (velká
část Slovenska), a v obcích, kde dosavadní kat. operáty, hlavně mapy, neodpovídají držbě v přírodě, anebo jsou změněnými poměry a zvláště velkým
stavebním ruchem a hojnými převody majetkovými v takovém stavu, že s technického i právního hlediska jsou téměř k nepotřebě.
Provádění nového vyměřování celých kat. území mělo by býti pro svoji
velikou veřejnou důležitost povinností státu. Stát potřebuje pro svoje daňové
účely přesný kat. operát, jako ochránce, majetku svých občanů má se postamti o dobrou mapu pozemkového majetku, jež má býti integrující součástí veřejných knih; stát měl by se postarati o přesnou a skutečné držbě odpovídající mapu, jež by sloužiti mohla za podklad velké části technických a jiných
prací dalších, prováděných jak veřejnými činiteli, tak i podnikateli soukromými.
Veliká důležitost řádné mapy katastrální jest uznávána i našimi zákonodárci, kteří kromě udržování a vedení této mapy v souhlasu se stavem skutečným postarali se o zhotovení nebo obnovení její vydáním zákona čís. 177
ze dne 16./XII. 1927.
Jelikož vyhotovení nových kat. map a ostatních operátů vyžaduje vždy
a všude velikých finančních obětí, jež není možno nésti státu samotnému, ani
obcím, ani jednotlivcům, dochází pravidelně k dohodě mezi státem a zúčastněnými interesenty o rozdělení nákladu na toto měření.
Zahájení řízení.

A. Pro n o v é měření. Pokud se týče nových měření vůbec (§ 100 kat. zákona), jsou to měření v zájmu státním, a ministerstvo financí postupuje plánovitě tak, aby s přiděleným zeměměřickým personálem a personálem pomocným postúpně zaměřena byla všechna ona území, která dosud nemají vůbec map, v druhé řadě pak ona, kde mapy jsou nevyhovující. Provádí se hlavně
na Slovensku a Podkarpatské Rusi, v zemi Moravskoslezské na Hlučínsku.
Výkonnými úřady pro tato nová měření isou inspektoráty kat. vyměřování v Bratislavě, TrenČíně. Turč. Sv. Martině, Košicích a Užhorodě, a oddělení pro nové měření kat. měř. úřadu v Opavě. úřady tyto předkládají prostřednictvím nadřízených zemských finančních úřadů každoročně pracovní
rozvrhy ministerstvu financí v Praze, a toto pak rozvrhy vzhledem na finační
možnosti státní schvaluje.
B. Pro ob n o ven í pozemkového katastru jest postup započetí nových
měření odlišný. Nejprve musí býti proká zána nutnost a potřeba takového měření.
Třeba prokázati, že dosavadní kat. ma pa nemá dostatečné přesnosti anebo
že je nutna větší přesnost, než dosavadní mapa skýtá. Má-li k novému měření
dojíti, musí býti možno tyto dvě závady dosavadních map dokázati. O to~·
nejlépe mohou zúčastněným činitelům podati informace především kat. meřický úřad příslušného měřického okresu a pak civilní geometři, pracující
v dotyčných mapách. Příslušnou žádost o nové měření dle § 28, odst. 2. kat.
zák. z r. 1927, zašle městská rada dotyčné politické obce, kam toto katastrální
území patří, finančnímu úřadu II. stoli ce, t. j. zemskému finančnímu ředitelství
v Pra.ze nebo v Bruč, ncb generálnímu fin. řed. v Bratislavě. Při nedostatku
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důkazů vyse uvedených jmenované úřady žádost pnmo zamítnou; jinak ji doporučí ministerstvu financí. Min. financí pak rozhodne, zda nové měření jest
nutné a stanoví dobu, kdy pravděpodobně bude moci býti provedeno, jakož
i podmínky účasti státu a města na výlohách, spojených s tímto měřením, a
potřebě personálu technického a pomocného. Zemské fin. ředitelství předloží
pak městské radě podmínky nového zaměření za účasti státu a přistoupí-li
městská rada na tyto podmínky, nařídí v termínu možném pro oddělení nového měření kat. měř. úřadů nebo inspektorátu kat. vyměřování zařazení
dotyčné obce do pracovního rozvrhu. Dříve však, než k měření dojde, uzavře
zemské finanční ředitelství s městem smlouvu, kterou obě smluvní strany podepíší a jsou pak nuceny přesně dodržovati. Smlouva tato, jejíž opis dostane
pak státní operující měřický úředník, jest pro tohoto velmi důležitou, a čím
jasněji a zřetelněji jest stilisována, tím usnadní vzájemný poměr mezi úředníkem státním a zástupci měřeného katastr. území.
Smlouva tato

měla

by

obsahovati.

1. Poěet přídělenýdl měřičských úředniků: státnich,
počet J)řidělený,ch měřičských
úředniJkU města (u městskýtch měřilčských úředníků je.,t nezbytný do·plněk ..s plným vysoškolskÝm vúlělánim
a slolžením přediepsaných státnich zkoušek"),
2. Opatření kalllcelářských místnosti s příslušenstvím (zařiizení, světlo, otoP. čištěni
a pod.).
3. Ubytování státních měř. úřednÍiků.
4. ~idělení
potřebného počtu pomocného pe,rsonálu (fi,gtt"3ntů), výpla,t'a těchtO a
pr3lwvni podmínky, přIjímání a výpověď dělníků.
5. Důdání měřických strojů ~ pomůcek, udrlžoVl!ÍillJÍ
těclJ.to, opravy.
6. Dodání materiálu
sigoo;1isaěniho, kolíků, kamenů, roorek IJ, pod ..
7. Dodáni náJsMojů a barev, tillkopisů, kreslici·oh papirŮ!, vyhLíJšek a pod.
8. Stanovení pracOVlllí d10by p,ro městské úředníky a dělniky, po,čátek a ukončení
prací letních <1 ,zimnicll, hooorování hodin preos čas.
9. Účast měříckýlch úředníků městských pří jednotlivých pracich polmch, jež jsou
trianguJ.a.ce, polygonálJkJa,. měření detařlu, .komise, práoe doplňovací.
10. Účast měst. Illlěř. úředníků při pracích kanoolád'ských, jež. jsou k6Jrtýrování, výpočet výměr Iskupin a p3lrcel, sestavení nového operátu katastJrálJního.
11. Poskytnuté výhody městu od státu (kopie poLnj,clh náčrtků,
zápisníků,
opisy
kata.stráJI. operált,ů, reprod'ukce map a pod.)

Po schválení smlouvy zařadí pak kat. měř. úřady nové měření do příslušného pracovního rozvrhu a· mínisterstvo financí nařídí nové měření.
Chybný postup jest ten, kdy města obrací se přímo na ministerstvo financí se žádostí o nové měření, a o této akci není nic známo ani příslušnému
katastrálnímu měř. úřadu, ani zemskému finančnímu ředitelství. Výlohy, spojené S novým vyměřováním, jsou značné, a tu třeba žádající obec upozorniti
již předem na to, že stát vzhledem ke kritické situaci státních financí bude
po obcích žádati oběti finanční co možno největší, t. j. příděl dostatečného
počtu městských měř. úředníků, placených městem, dodání a udržování kancelářských místností, placení dělníků (nejméně 4 osoby na jednoho měř. úředníka, státního měř. úředníka v to počítaje), udržování a opravy měř. přístrojů
a opravy měř. přístrojů a pomůcek, dodání materiálu sub 6, 7, účast městských
měř. úředníků při všech pracích polních i kancelářských.
Měření samo v takovýchto městech provádí se státem za spoluÚiě:asti
města. Stát dodá vedoucího úředníka pro nové měření a město mu přidělí buď
svoje pragmatikální měř. úředníky, nebo smluvní měř, inženýry.- Práce řídí,
vede a přezkouší úředník státní.
Novoměřické práce, tímto způsobem získané, slouží beze všeho dalšího
za základ pro založení nového operátu katastrálního, jsouce provedeny se vší
možnou pečlivostí; jest pak povinností vedoucího úředníka státního dbáti o to,
aby vyhovovaly příslušným předpisům platných instrukcí, zákonů a nařízení.
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Náklad měření.

Výlohy, spojené s novým kat. vyměřováním, bývají zpravidla dle smlouvy, uzavřené s min. financí, různě rozděleny, dle toho, jaké výhody a jak nutné
pro státní správu toto nové zaměřování bylo. Náklad tento možno rozděliti na
vydání osobnj a věcné.
Vydání o s o b n í obsahuje. 1. Služné, příp. cestovní požitky funkcionářů,
konajících nové měření, jakož i všechny úřední funkce zákonem k tomu nařízené. 2. Služné a přídavky pomocného technického personálu. 3. Mzdy zaměstnaných dělníků.
Vydání věc n é obsahuje: 1. Výlohy za materiál k stavbě měřických
signálů. 2. Výlohy za stabilisační značky zaměřených bodů (kameny, trubky,
kolíky). 3. Udržování a oprava měřických pomůcek (strojů, přístrojů, pásem,
tyčí a latí). 4. Nutné povozy pro dopravu osob, materiálu a přístrojů. 5. Kancelářské místnosti. 6. Hřebíky, barvy, křídy a pod. 7. Kancelářské potřeby,
kreslicí papíry, tuše a barvy.
Dle pracovních výkonů pak možno rozděliti práce, spojené s novým zaměřováním, na následující. 1. Triangulace. 2. Polygonálka a zaměření detailu.
3. Práce kancelářské.
.
Jak pak jednotlivé tyto výlohy rozdělí se mezi státní vydání a vydání
interesované obce, jest věcí dohody mezi státem a měřenou obcí.
R o z děl e n í v Ý d a j ů. Nová měření celých kat. území bývají zpravidla
prováděna na žádost obcí. Obce dle předpisů o regulačních plánech potřebují
nové mapy, a tu se pravidelně obracejí na stát. Přislíbí-li stát svoji pomoc,
uzavře s obcí smlouvu, v níž si vyhradí určitá práva a výhody, jež mu obec
obvykle jako rekompensaci výloh vzniklých povoluje. Smlouvy mezi státem
a obcemi jsou velmi různé, a je samozřejmé, že obě strany hledí, aby z uzavřené smlouvy měly co největší výhody.
Zmínky zasluhuje v poslední době nejvíce uzavíraná smlouva mezi státem a obcí, v níž se zavazují k následujícímu:
A. 1. Obec dá k disposici svůj technický personáJ pro zamě'ření potřeibné části kat.
územ~. pravidelně místní rtr:atě a pozemků. v nejbltžlš.ím okolí, je'Ž v dohledné době budou
pozemky ,stavebními.
2. Obec dodá kance'1áJřské místnosti pro svůj te,chnický pe,rsonál, a pro personál
státní, pověřený dozorem rmd: lIllIěřem.ímcivi:lníc.h, případně městských! teohn,ický,ch úředníků. PosrtJará se o otop. osvětlení a čištění těchto kancelá<řský.ch mÍsM101s.tí.
3. Obe'c dodá veškmen mate~'iál k signalis~ei a stabiHs,Rci bodu' sítě 'trigonometriťJké. polygonální a měřické, jakO'ž i potřebné povozy k rozvezelllí tohoto materiálu a
veškern teClhnickou výlzbroj svých pracovníeh skupin.
4. Obe,c opatří veškmen pomocný persOlnál pro měřické skupiny svý,ch teclmi'cký,ch
ÚJiíedníku, jakOlž i plro skupiny techmický{')h úředníků stá.tJIlJích,a platí ze svýlch pmstředkfl
tento pomocný pei'801Thál.
5. Technický pe<rsonál oIbce ZÚČaJ8tníse v době prac.í kancelářský1ch v zimě buď plnr
nelbo aspoňčás,ú8IČne na, pr:vcech početníchl, vyn.á:šecích .3; p,řípadně při výpoČit.u ploch' parcel
pro účely katastr:Un,í. dle disposíc dohlédacího úředníka IStátního.
B. 1. Stá.t plfovede svým nálkladem ve škeré práce, spojené s rekogno-skad. vytyčením, 'zaměřením a výpoěte~ s.ítě trigonometri cké z I. až do IV. řádu.
Provede 'za účasti obce rek()lgnoska.ci, vy,tyčemí, zaměření a výpočet sítě trigonomet>rické detailní, t. j. V. řádu. ke kterémuž,to účeJu dodá obec státnímu úředníkovi
potřehný materiál, dělníky, po.yo~y a kancelář.
3. 61tá,tní měřkký úředník zúčastní se p,rojektu sitě polygonální a měřické a, provede
veškeré nutmé. výpočty ,těCJhtosítí, jakož i Mst poJtřebných měření.
4. S:tá.tní měř. medník zÚJČastní se měření detailnlÍh~. pokud ovšem dovolí mu to
různé komioo a šet,ření.
5. StáIDníměř. úředník. jako předseda katastrální komise, 7.1ÍJČasJtní
se Vlšech pochůzek, jak hr.anic katastrálního území, t,a,k hra.n'c drž ebno sJtnÍoCh.
.
6. StáIDní měř. úřednik provede auten tifik'lJci nově 'zaměřených čá,stí katastr:U!níbo
území a provede souhla:s stavu d''l''ŽehnosŤního v p,řírodě s mapou k:vtastll'ální a knihou
pozemkovou.
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7. S,tát zúfustuí se svým petsonálem při sestrojování
nových ma.p, provede jejich
adJustovál11i a rozvrhne VýpOOeItVýměr parcel a častooně ,tento provede.
8. Personál stá,tu sestaví nový kat. op8!rát, pro účely daně pOlzemkové a pozemkovou knihu.
9. Etátt, dodá velŠke,ren potřehný; papír pro polní náčrtky. JiSity map. veškeré potřebné
tiskopisy a formuláře pro měření a. výpočet celého měřlckého ope'fáJtu.
10. Stá.t svým pe~sonMem provádí dohled, alby nové měření dálo se způsobem
předepsaným instrukcemi pro toto měřeni" a ahy neibyh překročena
mez přesnosti pro
tato měření ·zákonem stanovená.
11. Stát svým náJkladem postará se o reprodukCi map. vzniklých z tohoto nového
měření.·
.
..
12. Stát dodá. ohci smluvený počet výtisků nové re'produkované ka.t. ma.py, a jeden
ověřený exemplář pa,roolLnrihoprotokolu a seznamu drž'tel'Ů.
.

Rozdělení prací při novém měření.

Nové zaměřování celých katastrálních

území obsahuje

a) práce

polní,

b) práce kancelářské.
a) P r á cep o I n í jsou: 1. Zjistění

obvodu nově zaměřovaného území.
2. Provedení triangulace. 3. Provedení polygonální a měřické sítě. 4. Omezní. kování hranic držebnostních. 5. Zaměření detailní hranic držebnostních
a
jiných.
b) P r á c e k a n cel á ř s k é jsou: 1. Vyhlášky, uvědomění, vyzvání a
předvolání. 2. Výpočet sítě trigonometrické a polygonální a měřické. 3. Revise stavu držebnostního. 4. Vynesení a adjustování nové kat. mapy. 5. výpočet ploch. 6. SestaNení kat. operátiL 7. Předání nového operátu. 8. Reklamač.ní řízení.
Vzhledem k tomu, že práce polní a kancelářské mnohdy do sebe zapa.dají tak, že není možno na př. prováděti revisi stavu držebnostního, dokud neni
celé území nově zaměřeno, ale můžeme na př. měřiti detail, aniž bychom měli
vypočtenu síť polygonovou a měřickou, nutno rozdělení prací zaříditi tak, aby
soustavně v periodě letní mohlo se pracovati v poli, a zato v době zimní kancelářské práce šly kupředu zcela nerušeně. Jest tudíž věcí vedoucího technika, aby polní práce zařídil tak, aby v čas nepohody v létě měl v kanceláři
na čem pracovati, a příznivého letního počasí využil plně k technickým pracím venku. Při tom ovšem nesmí zapomínati na to, že má k ruce pomocný
personál, dělníky v létě, pro něž musí nalézti zaměstnání i v čase nepohody.
Jest škoda zapracované dělníky pro nepohodu propustiti, neboť se mnohdy již
nevrátí a musí býti zacvičováni dělnici nově přijatí. Další potíže jsou na př.
v době přede žněmi a v čase žní. Ve vysokém. obilí není možno pracovati, a
v čase žní není radno předvolávati držitele pozemků ke komisím, poněvadž se
většinou nedostaví. Řádné a účelné rozdělení prací jest hlavní podmínkou
úspěšného a racionelního využití času ku praCím, jak polním, tak kancelářským a k hospodárnému využití pracovních sil.
Dle n~)Vého kat. zákona, prováděcích nařízení k němu, a vydan)'ch instrukcí jest zapotřebí při provádění nového zaměřování veliké opatrností, by
předpisy těchto byly dodržovány a práce technické nebyly zdržovány rekursv,
případně, aby před schválením nového kat. operátu se nevyskytly závady
zásadního rázu. jež by mohly míti za následek zmaření dosavadní práce, t. j.,
nový operát nemohl by bez velkých úprav nabýti práva veřejnosti. Také nesmí býti opominuto oněch nařízení kat. zákona a nařízení prováděcíeh, která
se týkají vyhlášek, pozvání, vypsání komisí i všech zákonem předepsaných lhůt.
Résumé. Nouveau
mesurage
des
territoires
cadastra,ux
dans
toute
leU!lrs
étellldue.
(Premiere partie:
Les
travaux.préparatoires.)
Conformément a 130 nouvel.le loi eada,strale du 1927 et aux expérienees
propres gagnés
pendmnt plusieures années, l'auteur donne une information
sur la marehe des travaux
pour 130 confection des documents cadastraux
en raison qlle le ministere des finance s qui
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en po~~ede la direction, demandc' une cotisM-iOll ujec:;comlllune~ pOIU les fmis de mesurage. L'auteur en distingue deux circonstances voila:
1° le cas, oil iI faut faJre le nouveau m(lsurage pour I'établissement des documents
cadastraux
(dans la plupart des communes en Slovaquie et Russie subca.rpatique ou il
Jl'y avait Jieu jamais aucune mesurage cadastral), et
~o le ('a~, oil il faut renou ve1Jer le ('adastre
foncier (dans les communes ou les
rmtes cadastmles SOlllten état tres usé ct il n'est pas possible dle les reproduire a cause
(lr lrurs manque de précision. etc.).

Civ. geom Ellil

F a I t us.

$i

14. na.;\eho katastrálního
zákona už asi dobré pověsti nenahude. A prozradím-li, že
l,ůvod jeho dlužno hledati v souvislosti se vZllikem nouzové kolonie "Šanghaj" v Brně,
pak vys,lovil jsem také pochybnost o jeho trvání.
Dosavadní zamítavá rozhodnutí katastrálních
resp. finančních
úřadů, stavebních
úřadů i knihovních soudů, zvyšují jen pocit křivdy. působí dále zmatek i nutí k vymlézavosti, jak vyhnouti se }ednostranným
výkladům § 14. kat. zák., resp. § 18. vI. na.ř.
S pochopitelným zájmem pročítal jsem obsáhl;ý čJánek pana Ing. V. Hla.vsy v Z. V.
ě. 9 a. 10/32 ..0 geometrických
plánech ... ", neboť ž,ivě cítím dů,sledky v)'!slovených názorů, ~vláště pokud se týče § 14., odst. 3. kat. zák .. a kdy mě hlavně tíží slova: ,.Vyhotovitel (p~ánu) je zároveň odborným poradcem strany a má se tedy sta.rat.i, alby vý~IOOky jeho práce byly straně skutečně k užit!ku. Má proto vča,s upozornití svého kHenta
na závady, které by po stránce stavební bránily prov'edení požadovaného
rozdělelllí, aby
snad nekonal zbytečné a pro stranu neužitečné
práce. Nedoložil-li
vyhot,ovitel g. (p.)
plán prohláJšením stavebního úřadu I. ~toHce v případě, kdy je předepsáno, zanedbal povinnost mu uloženou a musí nésti důsledky toho. že nedodal straně g. (p.) plán upotře ..
bitclný pro zápis va veřejné kniz,e a pozemkovém k~tast.ru."
Tomu nálzoru je nutno brániti se dále slovem í písmem. Pochybuji o poV'inlllosti vyhotovít-ele plá.nu, aby opatřil u stavebního úřadu příslušné prohlášení dle § 14. kat. zák.,
avšak rozhodujícím je pro mě předcházející tvrzení, že se mohu předsvědči,ti u stavebního úřadu o rozsahu platných za,stavovacích plánů. Lehké to taAk nelIli. SpooiaJi.soval
jt:\em ~e v Brně na polohopisné plány dle stavebního řádu, vím téměř o každé stavební
čáře a tím více o stavebních parcelacích a regulacích, a,le doznávám svou malomoc vůčí
městskému
stavebnímu
úřadu, pokud se týče výkiladu o nových pojmech a plá,nech dle
§ 18. vI. nař. č. 64/30.
Tak
ovšem
je také
u nás
možné;
že v roce
1930 a 1931 mně byly
z a mít II U t Y geometrické
plány
v území
'které
tep r v ek
o n c e m I etošnÍho
roku
se upr:avuje
částpč1ným
polohovým
plánem,
dosud
nes c h v á le n Ý m.
Nyní však zpět k zákonům a paragrafům: Dle ~ 14. odst. 3., a § 80, odst. 4. kat.
zá.k.. j,e odvislé vyznačení stavebních skupín a jedJ.lOtlivých stavebn:íoh míst od povolení
stavebních úřadů. V souvislos.ti pak ~ § 25, § 1í1, odst. 3.. a § 55, odst. 1. a), pochopí
i málo ínformovaný, že pravomoc st~webních úřadů mftž·e se vztahovat,i pouze na stavební
obvody. vyjádřené stavebními skupinamí čí aspoň jednotlivými stll'vebll'imi místy. V § 55
kat. zálk. c,itované zastavovací
plány vyloží si každý nepředpojatý
jako plány rozdělovací. kterými se rozdělují pozemky na stavební skupiny ne ho jedl1iotldvá, stavební místa,
dle § 8. až 12. mor. stav. řádu a § 10. až 12. čes. stav. řádu, co plány rozdělovací aneb
l1pravovací.
Zmatek však nastává teprve při. užiÍtÍ vI. nař. č. 64/30, kde v § 18., odst. L, použito
pojmů a názvú, užívun)"ch síce v praxi, avšak. nemajících dostatečné opory v dosavadních
stavebních řádech. Dle § 43, odst. A. h) má být.í geom. plán vlastně ,vždy doložen, ať kladným či záporným prohlášell1lim stavební:ho úřadu; § 45, odJst. 1. a), na místě snímků platných zastavovacích
p,lánů spokojuje se talké obvody jimi upravovaných
úl-emía v praxi
nedbáno také terminu ,..nezpozdě.li' do koncoe roku 1930".
Další min. výnosy č. 68.655/30 a 14.724132 nemohly už mnoho napravit,
když zákonná ustanovení § 14. a 80. kat. zák. byla dříve zatemněna. A taJksnímky
zastavovacích (1) plánů odvádíme dále a dále také se střídavým štěstím domáháme se prohlášení
stavebních úřadů.
Zavíráme očí před skutečnými
poměry, nechceme vědět, co je to stav,ební skupina a stavební mi5t.o a zdá sel, že také jsme pasivní k stavovským
důJS1edkům.
DaJší podádlí a stížností j.sou v proudu a nebude klidu, dokud zneužívání § 14.
kat. záJk. nebude čeleno samostatným
rozhodováním
.katlastrálních úřadů v mezích zákona. Stavební úřad v Brně (měřícké a regulační oddělení) chtěl zabrániti libovolnému
tvoření '\tavebníchobvodů,
vymohl si § 14. kat. zák. a nyní stará se o rozšíření své
pravomoci na úko-r 'katastrálních
úřadů a knihovních soudů. Tak je to samozřejmé a
přece neudržitelné.
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Vřed.
npráv. 01v. geomeUi, Jednota civ. geomefŮ, Inženýrská komora a řady postižených pmtestují. kata.strádní, resp. finanční úřady je odkazují na s.tavební úřady,
s~vebni úřady zase, i vrchní soud v Brně Rouclí, že je t,o věcí klLtastlrálních úřadů, a tak
se pO'řád točíme dokola.
.
.Jako nejvíce postižený jsem vůbec pro zrušení S 14. kat. zák., poněvadž mám již
vážné pochybnosti o možnosti dostatečné nápravy. Ne·ž dojde tedy k jeho zrušení snad po lepším využití ~ 4. kat. zák., odBt. 3. -.
možno aspoň zaříditi nálsledujíci:
1. T,rvati na dodání snímků rozdělovacích (upravovacích) plánů, nebo aspoň schváL
stavebních obvodů s e z a k r e s len í m s t a v e b n í c h s k u p i n. pro které požadovati
bude katastrální úřad přísL prohlášení stavebniho úřadu.
2. Pojem stavební pill>rcely v ,k,atastru rozšířiti í na staveniště.
3. Uplatňovati zápisy stavebního práva (viz ~ 25. kat. zák.) i v pozemkových knihách.
Doslov: Pro ty, kterým se bude zdáti můj článek ostrým, ještě uvádím, že od roku
1930 doplatil jsem nejvíce na § 14. kat. zák. v Brně a marně jsem dosud hledal zastání.
A netoliko já. ale všichni c h c e m e j a s n o. a to zjednati může nejlépe tvůrce zákona a
nařízení - min. financí. odbor lIT.

Ještě několik poznámek k volbě sterofotogrametrických
základen.
Přes to, že metody terestrické fotogrametríe jsou již velmi dokonale propracovány a možnost použití y odborných kruzích dokonale známa, zdá se býti
užitečné upozorniti ještě na některé detaily, týkající se přesnosti a renta.bilní
aplikace v různém terénu a pro rúzná měřítka. Následující poznámky jsou
sice dosti primitivního rázu, ale pro nespecialistu, i třeba takmého, který již
fotogrametrické práce provádí, důležité.
Nejdříve o přesnosti. ._- MUž,emeříci, že z fotografií lze odvoditi posici
bodu takřka s libovolnou přesností, když si předem náležitě upravíme metodu.
Fotografie pořízená dokonalým objektivem skýtá naprosto přesný obraz fotografovaných předmětti VI' zmenšení, závisejícím na obrazové vzdálenosti objektivu f a vzdálenosti D komory od předmětu. Jako z plánu v měřítku 1 : 25.000
nemůžeme rekonstruovati decimetry, nemůžeme i z fotografického obrazu
25.000 krát menšího příslušného pi;edmětu chtíti získat dimense s přesností jed,
noho decimetru. Chceme-li zjiš.ťovati rozměry na jeden decimetr, použijeme
plánu většího měřítka, v druhém případě fotografie méně zmenšenI'. Toho doCÍlíme buď zvětšením obrazové dálky t, nebo zmenšením D. Všimneme si v dalším druhého případu, nehoť změna f by vyžadovala i změnu fotokomory.
Fotografujeme-li rovinný terén s letadJa při svislé poloze optické osy, lze
úměrou snadno vypočísti výšku letu, t. j. v našem případě vzdálenost D, ze
které zhotovené obrazy budou moci vykázati ještě požadovanou přesnost 1).
Tento jednoduchý případ nask$Ttá se při snímcích určených k restituci a pří
radiální triangulaci v rovinném území. Na všech ostatních fotografiích jest každé místo obrazu vzhledem k předmětu v jiném poměru zmenšení a nutno pak
uvažovati nejvzdál,enější pa.rtie, neboť přesnosti přímo ubývá s rostoucí délkou
D. Při snímcích stereoskopických jest třeba pak počítati ještě s délkou základny,
na které závisi velikost paralaktického úhlu y a tím i velikost chyby ve stanovené
vzdálenosti, které přibývá se čtvercem D. Jak sle v takovýchto případech postupuje, popsal jsem podrobně v článku ,,0 stereofotogrametrické základně" Zeměměřičský Věstník, č. 1, 2. 3, roč. 1932. Pomocí rovnice 10 (str. 12) lze si vypočítat potřebnou základnu. O této věci bylo již dosti diskutováno v literatuře
německé, rakouské a švýcarské, a fotogrametričti specialisté (na př. u fy Ing.
Duchoslav) Wavní váhu kladli na volbu základny, na čemž závisí první podmínka měřické práce, t. j. dodržení požadované přesnosti.
Jako příklad špatně volen~'ch základen a praktických důsledků toho, uvádím z čs. prostředí fotogrametrieké zaměření pro údolní přehradu u Kníniček,
.. 1) Viz

na př.: PotužáJk, Letecká

fotogrametrie.
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provedeně p. prof. Drem A. Semerádem v Brně. (Viz: Zprávy veřejné služby
technické, roč. 1930, str. 266 a.ž 295.) Studujeme-li délky základen uvedené
v tabulce na str. 272 Z. V. S. '1'., na př. na základě rovnice 10, Zeměměřičský
1
Věstník z 1932, str. 11, - b= :;. D2. Bin 1iJ- vidíme, že správně byla volena jen
základna bt na stanovisku Sl' které vykazuje jak teoretickou, tak i empir,ickou
velikost chyby v přípustných mezích ()ol až 0'2 m pro plán v měř. 1: 1000:
Ostatní jsou pro max. vzdálenosti příliš krátké, a je vidět, že i chyby jsou pak
veliké. Základna bg je pro min. vzdálenost 80 m dlouhá, lieboť vzniklá lineární
paralaxa je již příli~ veliká (50 mm). - Na str. 275 citovaného časopisu Z.
V. S. T. uvádí autor, že v kontrolních (zamísťovacích) bodech jevil se nesouhlas ± 0'5 'in a v bodech terénních až 3 m (pro plán v měř. 1: 1000!). Jest to
přirozený následek krátkých základen, jak se můžeme piíesvědčiti na př. z rovnice 5., otištěné v Z. V. 1932, str. 6 (dD
D. cotg y. d y). Že by tyto odchylky byly, jak p. prof. Dr. Semerád uvádí, shodné s chybami vypočtenými
Pulfrichem a Hiibelem, zjistiti v literatqře nelze. Hiibel na př.· na přednášce
17. května 1907 o fotogrametrickém zaměřování architektur pro spolek "Wiener Bauhiitte" ve Vídni sdělil, že chyba ve stereofotogrametrickém zjištění posice bodů, vzdálených asi 40 až 50 m, je 3 až 4 cm při základně 4'6 m. Toto
souhlasí i s údaji spousty jiných autoru, ale rozhodně to není chyba odpovídající výsledkům prací p. prol. Semeráda.

=

Na str. 275 Z. V. S. T. je též poznámka, že byly na autografu prováděny korekce základnovým šroubem k vyrovnání odchylek z nepřesného měe
řcní základen. Z toho bf se dalo soudit, že 20 až 50 m délky, které podle udání
na str. 272 vykazují relat. chybu průměrně 0'0001, jsou špatné a ž,e uvedená
relativní chyba neodpovídá skutečnosti. Korekce zakladny autografu, které
nutno velmi často prováděti, jsou z několika j in Ý c h důvodů. Ze změny dimensí autografu vlivem teploty, z malých diferencí mezi měřítky koordinatometru, se kterým byly vynášeny kontrulní body, a měř.itky autografu, ze srážk~'
emulse, ze srážky papíru a konečně z náhodné kombinace konvergence, event.
divergence a stočení, projevující se jako změna základny. V přímo měřené základně objeví se odchylky velmi zřídka.
Odchylky 0'5 mm snad by se mohly připustit při méně důležitých pracích
a při autogrametrickém vynášení na průsvitný papir, který snadno podléhá
srážce a přesné plány značně znehodnocuje. Nepřípustné odchylky by to ale
byly při kreslení na speciální papír nalepený na hlinikových deskách. Nechci
se vůbec zmiňovati o tom, ka.m bYl přišli švýcarští inženýři, kteří situaci
i vrstevnice ryjí přímo autografem na skleněné desky s asfaltovou emulsi, když
by se jim objevily nesrovnalosti 0'5 mm, nebo dokonce 3 mm, a. nemohli tyto
chyby opravit "od ruky", nebo svádět na. srážku papíru.
O kniničských plánech nebude asi možno tvrdit, že podrlvají přesnější
obraz terénu než plány tachymetrické, když v referá,tu o přesnosti (viz Z. V.
S. T.) přiznávají se i 3 metrové chyby. Krásně modelované vrstevníce hudou
do jisté míry bezvýznamné čáry. Než takovouto fotogrametrii, bylo by jistě
lépe uživat starších metod, zaručujících spolehlivé výsledky za cenu ne příliš
rozdílnou. nehledě k t.omu, žoeby značné procento vydaného kanitálu neodchá~
zelo do ciziny na amortisaci nákladných fotogrametrických strojii a že by se při
starých metodách zaměstnalo více našich odborně vzdělaných inženýrů. Fotogrametrie může konkurovati starým metodám jak po stránce technické i hospodářské, ale jen za předpokladu, že jest řádně prováděna.
Résumé.
E n c o r e CI u ell e q u e ~ r e m a r CI u e s s u r I a b a s e s ,t é r é o p h o t Oe
f!; r a m m é t r i CI u e. Daru; ce,t article
1\'1. Tomsa
finit. ses con~id~rati~ns
th.éoriques, -

lesquelles

il a publié

ď\'lllS

1ť No 1, 2, 3/1932 <1ť notrť
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Jonma,l -

arfm d'e déduIIl"e la dlét,er

e

mination juste de la longueur de la base stéréophotogrammétrique.
En meme temps iI
nc,ontre que le lévé de l:t vallée de Kníriičky, éxécuté par la méthode de la, stéréophotúgrammétrique terrestre
(l'échelle 1: 1000) a l'aid1J des bases c o u rte s ne peut pas etre
considéré comme I'exemple du travaiI précis, car il eontient les erreurs 0'5-3'0 m. Telle
inexact·itude n'a pas d'influence, sur le caleul du cubage de la val,lée deo Kníničky destinée ft l'inonda,tio'l1, mais elle est inadmissible au point
vue géodésique et celui de ;a
propagat.ion dr la photogTIunmétrie.

dr

Zprávy odborné
Anketa o pozemkových
úpravách. C:eskoslovenská Zemědělská Akademie na popud
svého rolnického odboru sv()lala na sobotu 10. pros.ince t.. r. anketu. na které byly prob,ány předpoklady
a zdůrazněna nutnost vydání
unifikovaného
zákona
o scelování a
ostatních pozemkových
úpravách v RČS. Anketě přellsedal profeso,r Vysoké
školy zemědělské v Bruě dr. Václav r o v ák a zúčastnilo se jí mnoho významných
osobností
z kruhů úředních, hlavně technických a j.
Předneseno bylo celkem 14 referátů. které objasnily problém scelování a jiných pozemkových úprav se všech stran a hlavně ukázaly, Co bylo v tomto směru vykonáno do
dnešního dne nejen na Moravě a ve Slezsku, kde sce,lování se provádí
podle zemských
zákonů od r. 1890, ale i na Slovensku a Podkarpatské
Rusi, kde scelování je pod patronancí úřední Zemským úřadem v Bratislavi od r. 1920 - a konečně Isděleny i výsledky
práce scelovacích úřadů v jiných státech. Pro odborný časopis nebude nezajímavo
uvedou-li se v tomto stručném referátě o jednáni
al'cRpoň jména přednášejioích
a obsahy
jejich referátů. PřednášeIi:
1. Doc. Ing'. Eduard K o r s e I t, vrch. zeměd. rada úřadu pro
agr. operace v Brně, na téma: vývoj, podstata a úkoly hospodářsko-technických
úprav
pozemkových.
2. Ing. Václav K 10 f e r a. přednosta Obvodové úřadovny S. P. Ú. v Bmě:
Pozemkové úpravy včetnč všeobecných
úprav
technických.
3. Ing. Rudolf
Fr i e s e,
prof. vyšší lesnic'ké školy v Písku: Pozemkové úpravy maloselských lesů. 4. Doc. Ing. E.
K o r s e I t: Dosavadni
zkušenosti
s úpravami
pozemkovými
na Moravě, ve Slezsku a
v Čechách. 5. Ing. August Hra c h, vrch. rada Zemského
úřadu
v Bratislavě:
Dosavadní zkušenosti
s úpravami poz.eimkovými na. SlovenRku.
6. Ing. František
S 1a v í k.
vrch. zeměd. rada úřadu pro agrární operace v Brně: Zkušenosti a výsledky s úpravami
pozemkovými v cizině, hlavně evropské. 7. Ing. V. K 1 o f e r a: Zájem soukromohospodářský, zájem státu a zemí na úpravách pozemkových.
8. JUDr. František
B i lov s k ý,
profesor Vysoké školy zemědělské v Bruě: Úpravy
pozemkové
s hlediska
právního.
9. Ing. Dr~ Václav N o v á k, profesor Vys. školy zeměd. v Brně: Boonit.ová.IlJípůd při komasacích u nás a v cizině. 10. Ing. Josef Dr a h n ý, profesor
vyšší
hospod.
školy
v Opavě: Taxac.e půd a vyrovnání
cenová při komasacích.
11. Ing. Dr. Jan D o k I ád a.1, profesor če's. vys>oké školy technické v Bmě: Úprava hospodaření
na scelovaných
pozemcích. 12. Ing. Volf. S c h I i c k, odb. radia min. zeměd. v Praze a přednosta
min.
komise pro agrární operace: Výsledky. zpracování a zhodnoc·ení výsledků scelování, výzkum a statistika.
13. Ing. Dr. Jan Z a vad i I. profesor
české vysoké školy t,echnické
v Brně: Odborný personál teehnický a hospodářský
při pozemkovýeh úpravách. jeho odborná výchoVla školská i praktická - a konečně
14. Ing. Dr . .Jan Hor á k, odborový
přednosta min. zelmědělství v. Praze: Zásady nového zákona o seelování
pozemků ~t jinýoh úpravách pozemkové držby.
Všechny tyto referáty budou vydány tiskem ve zvláštní brožuře, ikterou Čs. A. Z.
v nejbližší době vydá. Pbřadatelstvu
ankety slouží ke eti. že se postaralo o to. aby četní
návštěvníci
ankety dostali již před zahájenLli
kartáčovó
otisky referátů,
takže mohli
s úspěchem celé jednání sledovati.
Vzhledem. k rozsáhlosti referátu :t k h\lllU. že valné většíně čtenářů Z. V. jsou jak
dle, 'ke kterým směřuje· osnova nového zftkona, tak i výsledky
scelování dopo'sud u
nás prováděného
z,námy. nebudou zde jednotlivé, vesmě" velmi důkladně zpracované referáty reeensovány.
Dlužno jen upozorniti, že nejaktuálnějším
byl referát Ing. Dr. J. H oJ' á k a '0 zásadách
nového zákona. jehož osnova, podstatně
přepracovaná,
hlavně
pokud
se týče organisace
sC'€llovacích úřadů proti osnově původně v min. zemědělství
připravené, roze'slána bude v nejbližší době do mcziministerského
přípomínkového
řízení. Poni',vadž jediná se o zá1kon, jehož provádění spočívá
z ve,lké části na úspěšné činnosti
zeměměřických
inženýrů. uveřejní náš časopis v příštím čísle k informaei alespoú nejdůležítější body jeho osnovy.
Na ko'nee nutno upozorniti, že během jednání byla učiněna několikrát€! zmínka o
funkci a významu zeměměříckého
inženýra p'ři tomto' důležitém a hlubokém zásahu do
úpravy pozemrkové držby a jelS,t jen litovati, že něktmý z nalŠieh praktiků při scelování
nepřipoj.iI &e svým referátem, aby n~ tak významn$m foru jak10 Čs. Zemědělská Akademie na základě zkušeností ukázal a zdúraznil naši odbornou činnost při seelování.
Ing. Bok. POUT.
Soupis starých map našich zemí, Geografidký
ústav Karlovy
university
zařadil
do !ivého praeovniho
programu pořízení soupisu starých map našich zemí. Účelem této
práce jest sl€iStavení katalogu
starýeh map. a to jednak pro účely bibliografiekého
zpra-
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cování tohoto materíálu pl'O potfeby studw,.,y.ývoje mapového
obrazu našich zemí od'
doby nejstarší. jednak získání evidence těcht·o i map, .aby z nich mohly býti vybrány
vhodné exempláře pl'O reprodukci v díle Monumenta Cartogmphica Bohemia, ústavem vydávaném. Při tom se jedná jak o soupis map přehledných (celých zlemi), tak o mapy částí
(kra.ju. panství a pod.), a to jak map samostatně vydaných, truk map obsažených v atlantových sbírkách, po případě i map ruk'opisných.
Katalog- tento má obsáhnouti vývoj až do doby oficielního mapování minulého
stolleltí,' především však přichlÍizí v úvahu období nejstarší až do doby J. Chr. Miillera.
tedy do let 20. století XVIII. Za účelem kataJ.ogisace byly již exce,rpovány mapové
sbírky řady knihoven domácích- í' zahraničních, ježto však hojně materiálu nachází se
v soukromých knihovnách a soukromém majetku, obrací se Geografický ústav Karlovy
university na sběratelské
kruhy. jakož i na všechny, kdo by o sbírkách starých map
nebo i o ojedinělých exemplářích věděli, aby nás (na níže uvooenou adresu) laskavě na
tyto upozornili a tak přispěli k tomu, aby vytčeným úkolum byl zpřístupněn
materiál
{'O možná nejhojnější a nejúplněJší.
.
Geog-rafický ústav zašle ochotně jednllotlivc.ům. kt'eIi'í by mohli podati podrobnější
zp,rávy. pří18lušné katalogi,sační formuláře nebo povede sbírky, na něž bude upozorněn,
v evidenci. aby mohly býti příležitostně excerpovány.
Dr. Karel Kuchař. Praha II., Albertov 6.
Výzkumnictví ve scelování pozemků. Dle zprávy Ing. O e hm a, již otiskuje na stJr.
URa11!l Věstník pro vodníhospodářsrtvi'zr.19í\2
f'měřuje zatím výzkumnictví 1. ke 'wokonalmú a prohloubení taxaěních metod. 2. ke zdokonalení lwmasační techniky. 3. ke zjiŠitění
spolehlivých dat o hospodářských výIhIodáJchscelo,"áním dlosaži<telných.a
4. k pos:oruzení
příznilvých ~ nepříznivÝ0h dflSledků scelení pozemků s hlediSllm sociálního. právníh.o a pod,
Z druhé skupiny výzkumnick)"ch prací. jež v 1'. 1931 byly podnilknuty, třteba uvésti "pokusn'; mě,ření nolvr. stiran o,ceaovým pásmem,op3Jtřeným jednoduchým p'říst.l"ojem, redUJkujícím šikmo měřené délky 11a délky vo(lorovné (sys,tém Ing. Fr. Kož.icha)". Zjištěno, že odpadLo zdlouhavé štaflování, že "denní výkon v silně č.!e'IIJitémte'rénu je 6 km a přesnost měŤf·,ní 100 a,ž 2000/. le'lJiŠínež při měření dosud ohvyklém". Ve třetí skupině výlzkumn;ctvi se
z..iistililo(osada V. 1'ýnec). že vý-rdbní náklady se sl!ÚJŽ:i:ly
o 15%, přibylo s'tJrojů ~cích, žacícJh, mlátiček, 15% dobytlnt a mnoho stromoví u cetst. Otvrtá s'kUIPina výzkumu přinesla
dloklJady (z 18 obcí soelenýoh) o tom. že by se k rozk1ouskovanosti držby pozemkové. :iako
byla před scelením, došlo ve 3035 letech.
J. A. R.
Změny lesních kultur z hlediska le6ního a katastrálního
zákona. Pozemkv s kartaRtrá.1ním výtěžkem <E!h.z.. a n. Č. M/1930. f1 21 ku § 18 k. z.) j,sou veškeré pOlZemky. }ež
l~e hospodáJřskyobděláv3JtJL
pokud nejsou vyjmenovMlY lllIIYLlpozemky nep~robe<IlJýttni
pooemkové dani (§ 96 z. IČ. 76/1007). K pozemkům f\ ka.t. výtěžkem se rodí také všooky
POlZemky tJrvia.!e(§ 97 ''1... Č. 7611927) nebo dočasně (§ 98 t. j. mk.) osvobozené od pozemkové druně. K3JŽdý jednotlivý pozemek s kat. výtě~kem jest 1Jl3lkrzMaJzen podJle zpŮlSobu
!wého V'ZděláJní (věnování) do některého z druhů
kultull', který
specieln"ě předpisuje
Sb. oz. a n. Č. 64/1930, § 24 ku § 21 k z.
HláJšení rtrvlalézměny
vzdělání (Sb. z. a n. 6411930. § 34 ku f1 30. příp. § 35 k. z.)
v žádulém snad jiném případě není tak omezeno věrohodnos-tÍ překládaných
listin jako
pti přeměnáoh le8'ní půdy k jiným účelům!
V mnoha případech používá se le·sní půdy k j-inýrrnúčelům (na místa stavební, pískoviny, hHniŠtě. šrtěrkoV'ÍŠltě, lomy, mle, pastviska atd. atd.), aniJž by <bylo podlle platných
le&nic,h zákOl1lIŮ:žádáno napřed 'Za pí sem n é povolení k pmV'edení přeměny. Neoz.áJkonný
tento postup odporuje předpisu § 2 lesního 7.ákona ~ r .. 1852.
Okresní úřady llIkJ.á,(ffi.jínymi úřadům obecním, .ahy d.otarLem u ma.'itelů usedIostí
a poroVlIlaváním skutečného obdělávacího stwu jednotlivých parcel se stavem pozemnostniho arelhu zjistily takovoéto závady a vyz'\"a\Y dotčené majitele,. aby zwžádali ododatečllé
povolení k přeměně ~esní půdy. Kolkované žád~tJi (5 K,č) madí býti doloženy jednoducltým situa.ěním nákresem přeměněné nebo přeměňované
lei3iI1Í p3lfcely s uvedením
nynějšího 'Způs()bu obdlělá.vání (stavební pOlZemek, pole,zahmda,
louka. aI pod.) 'Í na pa4'celách s p'řeměllJěnou paroe,lou sousedídch. Dále nu.tmo připojiti prohláJš'ení majitelu sousednich pozemku. že n'ÍJčooo lleIoomitají proti poneehá:ní po1zemků v nytně·jším S1taJVU.
Žáďosti sh'romátždi u sebe obecní úř,ady (notariáty)
a předloží je souborně přislUlŠnámu
okresnímu úřadu.
Který maj-itel be,z úiředního povolení přeměněné
lesní
parcely
tomuto
vyzváJní
okres. úřadu nevyihoví, vysazuje se tre&tním následkům letsniho zákooa.
Ing. E. Jelínek.
Postup .zaknihování přídělu. K 1. září 1932 hy.1y te'ch'll.iCiképdlCe knihovací v celém
státě zakončeny pro 91'2% všech příd1ělovýcll elaborátů. právniCiké prá.ce lmiJhovací 'Lakončeny byly pro 66'8% VlŠech p.řídě1ovýeh eJiabo!rátů. Podle zemí je s,tav zaknihovaJcíClh prací
tento:
teohnické právnické
zemIČ Oeská.
.
.
97 %
69'4%
země Momvskoslezs.ká.
95'5%
85'3%
země Ellovenská a Podka.rpa,toruská
77'6%
49'6%
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Jsou tedy v celém státě tec.llnllické p;ráee knihovooí hotovy 'l. vice J);~ 9/tO, právn1Ciké
práce knih{)IVací 'z více než %. V obou ,zj,padlllÍelh zemích jsou technické práice ooměř ji'Ž
ukion:ěeny, v,e východních zemích budoub;rzy
hoitovy 'Le 4/5• ftáV'nické práce kmihovací
f)okrOlČiJy nejviJce na Morově. Ale i ve východní~h 'zemích, kde i řízení přídělové a tedy
i prruce 'z.ávěrečné vykMLují proti 'Lápadu rozdíl asi 2 Toky, bylrai jiJž knihiovním soudům
předlOOema c.e,lj, polovice knihovmch návrhů z řádného říz,ení přídělovélho. P ,ř í dl ě 1 Y z e
z k II"á cen é ho iř í .z e n í p ,ř i dělo v é h o k nih ují si nllihyvatelé pros,tředinictvím svýlCh
p'rávnÍlCh zástupců. Úkol IStátní:ho pOlz'emkovéohoúiíadu pfi knihová.ní je skončen předllo~ením knihovní ŽáďIOS,t;isoudu kl11ihovnímu. Závěrečný akt týká se ted~ orgánu ministerstva
spravedlnosti,
koolré nedávno o'Známilo tisku, že iJ tyto práce pokrlllČují ,ce~kem uspokojivě.
Vý!Íatek z časopisu "Pozemková reforma". č. 8 z 1932.
. Poznámka k výchově a působnosti švédských
z~měměřiěů.
švédské
práce 'LeměměřiIČské jsou ří'zeny kolegy, kteří s,vým postavením
mJají znllJčnou obdobu v notářích
a ŠvédJsko pwto nemá civilních zeměmělřilčů v plném výlznamu těchto slov. A,ž dosud
byIly odborně vY'chováváni na 'Ústavu, který byl přilČlelIllěn (od r. 19(8) Súátnimu měřickému úřad,u ve štoil,holmu a měl rá;z vysoké ,školy (přijetí do ústavu bY'lo podmíněno
ookalau:reatem
= maturitou na st,řední škole). Před s,tud,iem na ústavu ka,ndi<llit byl
přidělem rok k praktickému
školení; pak dvě léta situdioval matema,tiku, geodlesi:i. právní
vědy aj.,
naěe'Ž jako pro.zatímní 'zeměměřič ("extra 1aru:lmateri") byl přidělen k okresnímu úbdu
'zeměměliLčskému. Po této činnosti opět pokofllJčoval ve studiu na 'zmin~ném
ústavu, kde jed'en rok poslouchJaJ. vědy 'země lělské, pozemní stavhy, lesn:ictví, t:axace pozemků, dopravní a vodní inžený-rství a výstavbu měst.
Od: 'r. 1932--1933 odděluj.e se ústav o~]j státního měřickóho úiíadu a vytvořuje se
na vysoké škole technické ve Stoik.holmu odbor pro zeměměřičství *).
Co se týče organ\isace vyměi'ovooí, poznamená,váme: Státní měř. úřad vede právník (I) &e třemi odbomrými ředliteLi. Celý sltát je děIell na 193 mělř.ických okresů. které
řídí ok,resní 'z.eměměřLČli.Viír, e o k r e s. měř.
ú řad ů s pad á p o dB P ''1' á v u k r a j.
s k Ý c h mM. ú řa d ů. V ce~ku je ve Švédsku činno na 410 zeměměřLčů. Ústřední jejioh
spolek "Ever,iges landmate-reforening"
vydává
časopis
.;Svensk
LanJdmateri-TidschJrift";
je1h{)red:aktol"em jest !zeměmělmč Dr. L. Rosenbllum, StockhoIm. Ka'rla:v 20, který čs. ÚČlaStníkůmcuGŠskýlch
sjezdlů {f, r. 1930 je znám.
Vidíme, že všude i v Elerverských státe e,~ je zeměmělřičská služba svrým výlzname.m
pro ve1řejnotedlllllický ,život na postupu a osa'Postwt!Íová,na:. Jak pot,om my v čER. ne,
J. A. R.
moH bychom UStlOVlato reformy v tomto techniekém oboru!

Posudky .
• K a d e )'.Rve k, dr. '1<'., K 1í m It, dr. J .. K o u n o v s k ý, dr. J.: Deskr.iptivní ~ometrie. II. díl. 56.'! &tr.. 388 obr. v tW(tll. Vvi'lo jako 17. svazek Kn.ilwvny sVist! matematických a fysikálních, vydávané nákLadem Jednoty
českosl. ma.tematiků a fysiků. Praha,
1932. Za 128 Kč.
Obsahem bohatý druhý díl spisu o deskriptivní
geometru profesoru této nauky na
obou ,česk:osJovenskýoCJhvysokýoh! šk'oláJch technických
tvoří s prvním dílem, který: vyšel
před třemi roky jako' 16. sVlazek Kniho:vny spisů matematických
a fysJkálních a o němž
bylo ,v Zeměměř. Věstníku refe'TOváno, téměř tiscistránkové
koinpendium deskriptivní geolOOtriJe, které daleko přesahuje obsah předl11ášek, jež lze na t,echnice v daném čase vykOl1llJtí.
První díl :spisu obsahuje úvod do synt hetkké geometrie projektivní, hlavně s ohledem lila Iwnstruktiv:niÍ toorii kUlŽelOfjeoeik,úvod do kinematické g,eometrie v rov.iIDěa teorií
rnzných promitacich metod i s hlavnirn-i zás.~dami lineámí a reliefuí perspekit~vy; z [)I'lLktick)'oh l;tatí pak teoretické řešooiÍ EltřBOO.
V druhém díle jsou vyvozeny hlavně nejdůležit,ější
v1astnooti
křivek
rovinných
i proElOOrovýcha konstrukce ua plochách technioky důlelžitých, při ČBmž používá se případně projektivní g'OOlIl1etrIe,která s deskriptivní geometrií org-anicky srostla, kinemrut.ické
metody 8,tudďianěkJterých k,řiVl6k a. ploch a. promítacích
me,tod podaných
v prvním díle.
taJkže proniká ta.k jednotoost oo,lého díla. Z ploch probrá.ny jsou důklllldně obooné i rotační
plochy druhého stUiPně v stati úvodní, obecné rotl3001 p1ochy, zv~tě
podrobně' zborooné
plochy a šroubo~é plochy, obecné i zbOTcooé, s mnohými ap1iJk.aoemi v technioké pru.xí,
zajímavou metodou podáJllY jsou p[oohy Sl()učtové a traIlJslaění, dále plochy obalové, zv1áště
kanálové; na konec Iznačná pozornoElt věnována
plochám
nealgebraiCikýtrn, grafickým
a
specieJ.ně topograiickým.
J~ž z tohoto stručného výpisu plyne bohatost ObMhu a. jeho dlllež,itost nejen pro technika-posluchače
v jeho věd.ec.ké výchově, ame i pro inženýra-praktika.,
do jehož díla geom€ltrie kO'llstruktivní zlLpustila své kořeny. RiOzumí se samo sebou, že
*) O org-anisaci tohoto

čt Y ř let é h o studia
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přineseme

brzo bližší zprávu.

ná.Le,žítýZlřewl byl v'z.at k tooI'ii osvětlení; zv,lášt.nÍ oddil věl1ovád:t o5vi:ítlení techníckému
(45°) a četnÝm jeho jednoduchÝm konstrukcím v jednom pn'lmětu, v dalším oddilu studováno přehledně OiSvětlov:íJ!1íploch s ohledem na konstrukd isofot i ísofeng. Sp,is obsahuje
i samo!\tatnýoddÍJ1 věnovanj" Sotereotomii, která se přednálší nJa českém vyisokém učení! teohllIi<;k€1IIli
v Pira,ze v rámcí deskr.iptivni geometríe.
Kinematická goometrie v rovině rozšířena v druhém dile samostatnou sta-tí hlavních
úvah a konstrukci z kinematické geomet_'íe v prostoru;
zvlaště důkladně pl1obrá.n pohyb
šroubový, s ktelI"ým setkávají se p,ří studiu i v praxi technikové všech ,konstruktivních odborů; zde nará.ž,í se i na. hJ.a,V!l1í
z.ásady přímkové ge()llletrie a podá.na teorie lineá.rního
komplexu šroubovéh:o pohybu i s ohledem na mecha.niku poZJorovám.ímprostorové sOlUsta.vy
sil. K podrobné konstruktivni
teorii na topogra.fiokj"ch ploohách 'P'řip,oJeny i konstrukce
osvětlení plochého ornamentu, z:í.kladní úvahy z kJa,rtografie a konstrukce
geodetiekých
křiv'ek na topografické p~oše.
..
. A ještě jeden novj'- směr v učebnici des.kriptivní
geonwtrie
zasluhuje
zmínky:
Kmha ohs.ahuje i Sotať(} záJkladlOOhd.eakIiptivní geonwtrie v čtylrro.změrl1ém ppostom a obsahuje i apHka.(lÍ tétto na první pohled abstraktni
geomet.rické větve na grafický počet
v ře:sení souMavy l:neárníoh rovnic. tltručnou statí
(} ga'afiokém provad:ěm:i konstruke:,
zvlá.š,t,ě některými kOlllStrukoomi v omezené llákresně, spis konč'Í,
Našim posluchačům doSltá.vá se ta.k do rukou ideální pomůcka pro pilného vysokošk:01ského Mude!Illta, která přiměřeně doplňuje a rozšiřuje to, co odnáší si z predl1ášek. Ale
po tomt,o' moderním spioo sáhne, ještě velmi často i praktický inženýr, aby oživil si své
teoretické vzdělání konstmktivní
při řešení mnohých svých problémů. Že pro inženýra
zeměměNckého je spis nepostrádatemý,
Je zjev no z uvedeného obsahu. Bohatost spisu
í na mnohé drobné zvláštní konstrukce ukáže jen jeho podrobnější studium. Ani na literární odkazy není zapomenuto. Spousta látky, která je ve spise obsažena, vyniká ja.k
z obsahu na konci knihy, tak z podrobného rejstříku obou dílů, obsahujícího přes 1600
hesel a odkazů.
Spis autorův je6t cenným obohaeením naší technické literatury. Jednotě čs. mate~
matÍ'ků a fysiků přísluŠí velká z.ásiluha za jeho vydání. Kéž naši inženýří odmění ji
prakticky tím. že zakoupí spis pro své soukromé i příruční knihovny, v nichž jistě nebude ležeti bez užitku.
Fiala .
• Ing. Dr. Vladimír C h Y t r ý: Základy letecké fotografie. 1932. Tištěná příručka, vydaná. nákladem Vojenského lete,ckéJho ústavu S1tudijního v Pra;ze~Letňlamech, mf~ 104 st.ran
rozměrů 15 X ~3 a exposiční tabulku pro snímky letecké a pozemní.
V předmluvě své příručky autor s,e zmiňuje. že základy 1. f. zpracoval dle svých
přednášek ve fotografiekém
kuri&U pro důstojníky
letectva, a uvádí, že příručka
jest.
určena pro letecké fotografické oddíly a s ohledem na tuto okolnost obírá se více látkou
po stránce prakbické než teoretické. Ve své příručee věnuje se pak zvlášť pomůekám a
přístrojům domácího původu, kte.ré se vyrovnají úplně zahraničnímu
materiálu dle prováděných přísných zkoušek
Nejdříve se autor obírá historiekým vývo iem foto!.\'rafie až do doby současné a
pak přistupuJe k vlastní fotografické
látce, fotografiekým
přís,trojům, j,ieh &oučástím,
vadám objeMivů a přístrojům důdaným firmou Koula a firmou Kolář v Modiíanech; dále
se zmiňuje () fotografiekém příst.roj,i fi.rmy Gallus v Paříži a o řadě jinýeh i o automati(lkém přístroji vz. A-II-30 o t = 0'50 rn pro fotografování & velkých výšek se štěrbi·
novou uzávěrkou. Nato popisuje upevňování foto!.\'l1afických přístrojů v letadlech a jieh
ošetřování. Připojuje přehilednou tabulku užívaných i vyřazených fotografiek)'c:h pří&trojú
u našeho voj. leteetva.
V další čá&ti probírá negativní proees druhy delsek, jejich citlivost
a g-mdaci.
filmy, papíry. ukládání fotog-rafického materiálu, zařízení t.emné komory i poj,ízdné, vyvolávání chyby negativu a jejich opravy.
Pak přistupuje k positivnímu procesu, reprodukci a p,ra.oím s tím s;ouvisejieám. načež podává úkol letecké fotografie za války, pořizování různých druhů snímků (snímků
řadových a stereoskopickýeh).
Dalšístať
věnována je přípravě fotog-rafic,kého průzkumu,
vo[bě fotografiekého
přístroje a mat,eriálu, určování intervalu sní:nků, volbě filtru a exposie,e. Nato vylíčeno
je provedení snímku a jeho zpraeování. identifikaee
snímků, studium snímků, kamufláž
důležítých objektů a její kont,wla fotografováním z vlastníeh leta.del kte'réžto okolnosti
se autor zvlášť věnule zevrubněji. V předposlední
čálsti autor popisuje převedení leteckých fotografických
snímků v mapy a pojednává o grafických
způsobe'eh, optiekých
a fotome<;hanicikýeh restitueích, při nichž uvádí
foto.restituČ!Ilď způsob Roussilheův,
a
končí restitučním
přístrojem Mahr-Kolářovým. Konečná stať obsahuje poukaz na předpisy pro hospodaření s fotografiekým
materiálem u leteekýeh útvarů a připojuje seznam
nejdůležitějšíeh
chemikalii, užívanýeh ve fotografii, jakož i seznam domáeích továren.
vyrábějících fotografické potřeby.
Překvapuje.
že všechny fotografické
přistroje českoslovens,kého
původu a řada
eizíeh jest vyzbrojena uzá,věrkou štěrbinovou, takže není možno také využíti pořízených
snímkľ\ k pře6ným pracem vyměřovacím (fotogramet,ríc,kým), vlivem
skreslování snímků
po dobu exposice.
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Příručka jest. psána jasným a srozumitelným
slohem, jest v ní zhuštěno
mnoho
látky z fotografie a věd příbuzných, v textu obsahuje 36 obrazu výklad doplňujících a
nutno ji doporučit.i všem, kdož ve fotografii a fotogrametJ'ii pracuji. čtenář v ní najde
mnoho různých pokynu a info'rmací, přes to však
by snad nevadilo. kdyby
některé
části byly jelště více rozšířeny. Panu autorovi přejeme mnoho dalšího zdaru a. hojného
rozšířeni příručky, kterou byla vhodně vY1Jlněna da,lší mezera v čs. odborné literatuře.
Pk.
A. L o i r a t: Le remembrement
de la propriété fonciere dans laSomme,
€In apprli('uťon (le 1.3loi du 4. Mars 1919. Minis,tere d'agriculture
1931. Pafi,s. (28 stran a 8 plánů.)
Autor uvádí výsledky &celovacích prací v departementu
Sommeském za 10 let prrováděných naz~i.lcliadě sice1ovacího zákona ze 4. březma 1919 platného
pro 'zpust.OOená
Úizemí. Vlastní scelovacÍ zákon je ze drne 27. listopadu 1918 a pm zpust,osená území byl
vydán svrchu uvedený' zákon, jímž sce10vad p,rá,ce jsou usnladnělny. ZáJkon ze dne 27. Iistop3idu 1918, doplněny zákonem ze 12. srpna: 1919 a dek:l'etem 'z 5. července 1920. připoušti
tvoření dmžste'v Izemě dělský;ch pro seelování
i plro meHorace.
Zákon 'ze 4. hř·elzna 1919 pro zpustošená území předpoklá.dá
utvOtření obecni komise,která
provádi zřiz~ní hranic 'zmilzelý ch 31 k tomu s,e př~pojující nový rOlzlW'hpO'Lemků
welováním. Pwtí usnesení této komise mohou ďrž:ioelé odvolati se ke komisí departementnL Komise obecní skládá se· ze smírčího soudce, st2Jrosty (maire) úředníka
přímýClh
.Jarní. zástupcez,eměděIstvL
zeměměřiče a 6 zástupdí
účalstníků. Autor pOlpisuje výhody
jednání a postupu při Hz-enL
Autor uvádí v přehledné tabulee:
Počet obci zcelených
140
Celková výměra těchto obcí .
94.7fi5 ha
Scelov~ná výměra z toho
76621 ha
Počet účastníkll na scelování
21.778
Počet parcel { před scelo,v:lpím
245670
po zcelovam
.....
49.469
Počet parcel držitele { před slcel?v~ním
11·28
po Bce ovalll
. .
2'27
Úhrnem zřízeno cest . . . . . . . . . .
765 km
Do konce 'PfOisinc.e 1927 hylo scelováno ročně 10 obeÍ, od U, doby vzrostl počet obci
ročně scelovanýtch na 20 ohcL
Ke sp!isku je ptidána mapka d.epa.rt.ementu i3ommeského se znázorněnim s'celených
obci, jakolž i typy 7 sceiLený1chobcL Konečně jP.ou připojeny posudky účastníků a výk1az tahelámí o v:š'ech 140 ohckh.
-k.
1

1

Vyšlé knihy.
Geodetické
počtářství
II. běhu, Druhé opravené vydáni. Dle přednášek prof. dra,
Frant. F i a ly. Nákl3jdhm ústřední vydavatelské
komise při Čes. vys. uč. tech. v Praze a
Spolku posluchačU zeměměř. inženýrství.
Praha 1932. Cena 36 Kč (pro posluchače 26 Kč).
Recense byla uveřejněIlla v Zeměm. věstníku ročník 1931.
JUDr. FidéIis S'c h I é Co: Stavební řád pro Moravu a Slezsko. Vyšlo v "KnihO:vně veřejné správy a samosprá.vy". O. Kypr. Praha-Ka.r1ín, 1932. Ce'na 40 Kč.
.
M. V'a I 'o uch - M. A. Val o uch:
Sedmimístné IOJ(arithmy čísel od 1: 120.000. Vydala JednOloa č.s. matem. a fys,ikú, Praha 1932. Cena 28 Kč.
Dr. J. V. B o h li S I a v a A. Ha r t, ma n n: Sbírka příkladů
knihovních
žádostí a
usnesení. Osmé vydáni. VyduI1o-Pl'ávnické lmihkupectvía
nakladMelství, Pra'M 1932. Stran
600. Cena 120 Kč.
Dr. Z. Ne š po r a Dr. O. C hod ě ľ a: Dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí a poplatek převodní. Vydalo Právnické kn~hkl1prectvi a na.kladatel&tví, Praha 1932. Cena 45 Kč;
st·ran 400.
F'r. D v o ř á k: Pozemková kniha. NákladElm Sva.zu čs. soudních úředníkfl, Praha 1932.

Cena 20 Kč.
Odborná pojeanán~ v ča.~()pisech.
Sborník čs. společnosti zeměpisné, č. 7-8 z 1932. Dr. Fr. Č ech u l' a: Univ. prof.
Dr. V. Láska sedmdesátníkem.
Dr. K. K u (o h a ř: Mapa, Čech z 2. poI. stol. XV!., typu
Criningerova.
Vojensko-technické
zprávYl Č. 10. Ing. K. Ma h r: Pokus o chybovou teorii zvukoměřictví. (K tomu dodatek od ŠKpt. S o u sed í k a.)
Věstník pro vodní hospodářství,
č. 11 z 1932,. Ing. L. }I a c k r I e: Udržování většich staveb !vod.árenskÝlCh. Dr. P o II I: .MeHol'ace a pozemková daň.
Technik, Č. 2 (Hs,topad). V článku ,.Existenční možnosti techniiku" píše prof. Ing.
V. L i s t, že elektroiiIllžený'ři těžko najdou umístění,
doc. Ing. Fr. S I a v ík, že vodohospodáři se uplatní u agrár. operací a doporučuje
toto studium
(proti názoru
Dra
Zimmlem v Č. 1 otištěném).
Ing. K. Pap o uš e k
soudí,
že vodohospodáři
budou
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hledáni. O. 3 (prosinec 1932). V anketě
"ExLstenční možnosti techniků"
reoferuje
Ing. F. Pro k ů p e k o vyhlídkách zeměměřičů. Prav\Í v celku 1JotJo: civilní geometři
jsou v kris,i. mají tak málo práce. že propouští i zapraoované síly. Varuje do,rost i piíed
představou, že ve státní službě jsou proň volná místa. Ing. J. Hor á k píše o vodohospodáJ'ich a soudí, že pro ně situace dosud není nepříznivá. Prof. B. S toč e s vyslovuje názor, že studium vys. školy báňské Ee nedoporučuje.
Prz,~glad mierniczy, Č. 10. K r z y s z k o w s k li: O tarifu za práce sc.elovaci. M a ks y é.: O situačních plánech měst a obcí. V nové rubr~ce "Kronika
kiatastralna"
jsou
statě: Lat i n e k: 8. O. S. Lan des ber g: Problém jednotné daně pozemkové a kat.
pozemkového.
Mu r s z e ws k i: Katastr a pozemková daň v jižních vévodistvích.
Journal des géometres-experts
et topo Waphes
~ais,
ě. 145 0iisltopad~. 1932.
:Mi o n s ar r a t: Voies privéelS nm"Mes. S,a h n a z a r o v: Le géomet.l'e millJiere. Br e i th a u p t: Le tachéomet.re univeree[ autoreducteur
"Breithaupt".
Le diplome de géometre-expert. - O. 146 (pros.)' z 1932. Ne z: Verniers complementaires. Vel e z-C a r o <; o:
Les travaux ca,rtographiques et caiLastraux dans les colonies portugaíse,s.
Žemetvarka ir Melioracija. O. 2. Dan i 1i a u s k a s: Desetiletí piOz;emlkovéreformy.
O. 3. Dr. K o r f e: Poz,emková reforma v cizině (EstonSlko-Lotyšslm). Z. Š 1 p: § 11
zákona zeměměřičského a § 31 Civilního procesu. O 1c a u z a s: Několik stJatistických dat
o scelovaných obcích v r. 1931. R i v 1i n a s: Pohodlný sklonoměr v universálním použití.
Schweizerische Zeitsehrift fiir Vermessungswesen u. Kulturtechnik. Č. 11. Se h w yze n: Zum Rucktritt vou Prof. Dr. G. Baumberger. D i se r'e n s: Les trav'aux ďaméliO'ration
du s1011
... (pokrač. a konec z Č. 9 a 10). I s 1e r: Přednášky o úkolech komunálnich inženýrů v,e dnech 14. a 15. října 1932 v Curychu.
-rZeitsehrift fUr Vermessungswesen.
O. 22. K O'h 1s c h 11 t tel':
Bericht
uber die
6. Tagung de,s Beirats fUr das Vermessungswesen 30m 29. u. 30. Oktober 1931 in Ber1in.
Li e bit z k y: Anwendung der Ausgleichsrechnung
auf die He.rleitung einelS Satzes der
Determinantelll'echnung.
Me y e r é Se h e 11 e n ber g: Der neue Lotst,aoontfe'rnung6messer
von ZeiB. O. 23. Cla u B: Sebastian Finsterw\a,lder als Geodat. W ,er k m e i s t e r: Beitrag zur BestJimmung der Gleichung der plausibelsten Kurve einer fehlerzeigenden Punktreihe. O. 24. L ti dem a n n: Die Genauig'kC!it der T,eHung von FeinmeBbandelrn aus
Stah!. - Roční uzávěr. literatmra. obsah 61. ročniku.
-rAllgemeine Vermessungsnachriehten.
O. 45. Ke t t e r: Einiges von der gro~n Kolner
Baulandumlegung
(pokrač. a. konec. z č. 44). Bericht liber die 6. Tagung des Beirats flir
Vermessungswe'sen
30m 29. u. 30. Oktobe'r 1~j31 in Berlin (a č. 47-49).
O. 46. F e 1dh a u s: Johann Christoph Voigtlander. Ha pp ach:
Dbe'r BandmaBme8sungen e,rhOhter
Geruauigkeit. Ha rb e r t: Untersuchung
eines Fenne~schen NivelliOO'!insttrumentes. 0.47.
H k d.: Plan- und Kartenphotographi'e
(a č. 48). Č. 't19. L li d eIm a n n:
Genauigkeitsleistung eines Doppelbild-Entf.ernungsmessers
mit Latte und Noniusablesung.
-rThe journal of the ehartered surveyor's institution, svazek XL, il'. 1932, Č. 10-12
(duben až červen). Zp'ráJva o ročni konferenci předsedů a tajemníků odboč,eIk instituce britských zeměměřičů. Zp,rá,va o slavnostní výroční schůzi této instituce, konané dne 8. března
1932 :na piitO'mnosti Jeho kráil. výsost,i prince Waleského a ministra zemědě1s,tví sim Johna
Gilmoura. Byla to třetí schůze tohoto druhu, kde Wale'ský princ promluvil k anglickým
zeměměřičům, oceniv jejich práci a zásluhy. Svazek XIL r. 1932, č. 1----6 (červenec až
prosinec), Č. 3. Výstava starých map a plánů. Mapováni měs,t a venkova. Dále jsou uverejněny v tomto časopise různé zprávy výroční, zprávy spolkové a stJavovské a různé
články z jiných oborů technických, hlavně z obmu teohniky z.emědělské. lesnické a z pozemniho stavitelství. Kromě toho vydán jest zvláštní index k tomuto časopisu, obsahující
abecedni selznam veškerých statí ročniků 1927-1932.
M. Veverka.
Bildmessung und Luftbildwesen, č. 4 z 1932. No w a t z k y: Die Luftbildmessung
im Reichsamt flir Landesaufna,hme. v. G r u ber:
Die bisherigen
Auswertungsergebnisse
der photogrammetr. Aufnahmen des "Gra.f Zeppelin" auf der Arktisfahrt 1931. Ze 11 e r :
Untersuchung der Richtungsfehler am Autographen
Wild.
S a m mel:
Untersuchungen
liber stereoskopisches
Sehen und Messen. Ne u ma, n n: Zur auBeren Orientierung geneigtel' Bildpaare. - Veranstaltungen
und Ans,tellungen.

Zprávy spolkové.
Výborová schůze Spolku čs. zeměměřičů konala se dn'l 25. lis,topadu 1932. Po
~chválení zápisu o poslední schůzi podává předseda zprávu o }ednání kalendářové komise, do niž vyslal Spolek inženýrů státní měřické služby nově Ing. Fel,kla. Zplrávu
výbor schvaluje. Dále sděluj,e předseda. že náklad na 8pisek Šimona PodollSkého bude
asi 2 Kč, ke spisku bude připojen životopis Podolského a ukázka rukopisu. Spolek čs.
inženýrů zaslal stvrzenku na HlO Kč. jež byly věnovány na Maroldovo panorama. Spolek
posluchačů ~eměměř. inž. oznamujl'l nový výbor zvolený na valné schůzi dne 26. října
t. r. Na den 8. prosince připadá 201eté výročí ustavujíci schůze Spolku čs. zeměměřičů.
Bylo jednáno o tom. má-Hs.e výroči oslaviti a po debatě bylo usneseno oslavu nekonati.
Dále žádá. prof. Dr. Fiala, aby výbor schválil rozšíření ledill,ového čísla o půl archu. což
~es·chvalu]e.
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Zprá'Va o výborové schůzi Spolku čs. zeměměř., konané dne 20. prosince 1932. Ke
schůzi omluvili se pánové: Dr. Fiala, Dr. Ryšavý, Ing. Pudr a Zuklín. Nejprve projednány
došlé z.právy. a to žádost zřízenců technické knihovny v Brně o povolení odměny 100 Kč,
což schváleno, dále dopis redakce, týkající se ins.e'rtních sazeb, k němuž bude vyžádáno
vysvětJení. Pak podal př,edseda zprávu o jednání kalendářové
komise. Komisi došly nově
připomínky
SpolJku inž. stát. měř. služby, odbočky S. čs. Z. v Brně a Spolku posluchačů
zeměměř. inž. v Praze. Bylo jedllláno dále opět o obsahu a Illavrženo nově, aby ke kalendáři byl připojfm status st..it. měř. inženýrů jako příloha. jednání o obsahu k,alendáře
není však dosud ukončeno. Nato pojednal Ing. Krčmář o výnosu presidia mín. veř. prací
ze dne 30. září 1932. č,. 2155j2 p'res. 1932: Instrukce
o výkonu přípravné
služby úřednických OOkatelů služ,by mělmc.ké v oboru min. veř. prací a zkušební
řád ustanovovací
zkoušky) a provedl
srovnání
mezi instrukcí
pro čekatele
služby technické
a služby
miffické. Krátká zpráva bude otištěna v Z. V. ~ol. Ing. Payer podal pak zprávu pokladní. dle níž je stav spolkového
jměni ke 20. prosinci 1932 Kč 6433'60 a stav dlužných příspěvki'l činí Kč 6014'50. Bylo usneseno
vymáhati
dlužné příspěvky
prostřednictvím právního zástupce.
Do Spolku inž. stát. měř. služby přestupuje
Ing. J. Usačev,
zemř,el Ing. Derrich, takže poče1t členů je 365. Jako noví členové se hlásí Václav To·
mášek a Ing. Jindřich Soulkal. Oba byli přijati.
.
Ke konci jednání stanoven termín příští výborové schůze na 13. ledna. Na SChŮZI
budou podány výroční
zprávy funkcionáři'l a jednáno bude o valné hromadě. která je
proponována na začátek března.

Dotazy a odpovědi.
Provádění vlastnických
změn v knize pozemkové. (K dotazu na str. 115 roč. 1932,
Zeměměřičského Věstníku.)
Před stylisací ,odpovědi na uané otázky je nutno uvážiti 1,oto:
Kmho<vní soud provede změny ve veřejné knh,e podle ohla.~ovacHlO listu hez slyšení stran (§ 37, odst. 5. a 6. vI. nař. č. 64(1930 Sb. z. a n.), t. j. z úřední povinnooti. jen
pK}kud se nedotýkají věcných práv s pozemky sipojených. Jiuak zavede soud řízeni. t. j.
piiidI1žujoe straIlly, aby proV1edly knihovni pořádek. a dohlédá, abyprislušn}"
zápis byl vykonán (§ 42. ooot. 2. kat. zák.). Jen jde-Ii o d'ržebnols,tni změny nastalé úmrtím knihovního v~a,s;tni!ka, zl3Jsahuje do věci iniciativni:' POzuls,tal:ostní soud a podlo jím vyd~é
odovzdaci listiny pak knihovní soud z úřední povinnosti
!Je'l žádoSlti strany npnavuje zápis
vlastnicrr~eho právu ve veřejných knihách.
Zpravidla tc-dy mlliS.í pořúdek zjeáTIiat~ st,rana podiním
knihovní
řádosti,
náležitě
{loložené vkladními. listinami (smlouvamí, pwhlášemmi,
rozsudky lj, pod,). Knihovní SOiud
j'en!, do'Věděl-li se o m,s/alé změně 7 ohla,50vacílIo listu neho 7.e seznamu nesrovnalo~tí,
vhodnými prostředky
nutí stranu, áhy pořádek provedla.
VýJimečně nemusí se strana dOmlolhati změny knihOlvního z.ápisu předkládáním
IrnihQvni žádosti rrmihovnímu soudu, jde-li o nabyti nemovitosti nepatmé hodnoty nodle cís.
nař. Č. 116/1914 ř. -z.: v takovém případě múže rpředlož1iti knihovnímu
soudu nabývaci
1iJstiny a lmilIovni soud sepíše se stranou protokolá-rní knihOV'l1.ižádost a pro-vede zápisy
v,e veřeojných kniIhách s,tejně, jla.ko by byla knihovnížádJo~t
lpodána písemně. Ba. dokonce
]e knihovní s,oud v tak'ovém případ.ě povinf)n s dostavivšim'i se stranami sepSla.ti porot~'kolámě nejen knihovní žádost, ale i p'otřebn(:~ nabývaeí listiny.
Poněvlaďož tedy knihovní S10nd dohlédá na strany, není ani myslitelne, že by se strany
někdy domáhaly t.nho, aby sO~ld na ně dohléda,l přísněji, než činí. Odstraňovati
p.řekážky,
bránící provedení knih:ovnimu pořádku, mľlžo jen strona slama. Veřejné vooni t,oky v z,emi České a MmavskO!slezské jsou ve sp,rávě státní, resp.
zemského uřadu,a
jen výjimečně některé '10 správě ředitelsiÍiVÍ pro stavbu vodních cest.
Zemský úřad (ředitelstvi pro stavbu vodních ces,t) je tedy pro knihovní
s,oud stranou,
stejně Jako držitel pobřežních 1J0zernki'l, a muže tedy i zemský úřad j!en kmhOlVni žádostí
se dOllIllwhatizměn zápisi'I věcných práv ve veřeJn}'c.h knihách. K žádosti pot.i'ebuje nahývacích 1ístiJn, a je jehol věd, aby si je obstaral. Ovšem stejná povinnJost stihá i na věci
zúčastněné druhé sf'!'allY. Ne.ize·1i získati potřebné
nabýva.cí listiny dohodou, Je někdy
Jlliožno d-omáha.ti se jich, resp. roz~udku soudní cestou. JÍílliak nelze vlastnick.ýoh
(ďržebnostníeh změn provésti.
Je-li v daném 'PřípaM scpsána. řá.dná nabývací ligtiJna, mMe kte,rákoll z ohou stran
žádati u knihovního soudu za změnu Irnihovního zápisu. Pro,ti 'laI:J.íta,vému usnesení ·kni.
hovního soudu nutno podoati včas {)lhlvoclněn~"'odpor. Pj"i plrojednáváni knihovní Hrlosti je
knihorvnímu soudu lhostejno. jde·li o bezplatný nebo úplat..ll(Ýpostup pozemkú. Y té věci
jistě se však zemský úřad řídí platnými pl"O'Í! před,pisy. Stěžovati si lze pl'Ot,i vš,emu. Jde však o to, aby stiž'Iliost byla účinná. Z uvedeného
napřed plyne, že knihovní soud, má·li o změně ohlašovaCÍ list (seznam n>Jsrovnal<JstO, je
povinen z úiíední moci. resp. povinnosti
se starati 'o z'llivedení souhlasu
veřejné knihy
s pozemkovým Jm.tastrcm. Bude tedy jednati se zájeanníky, t. j. g držiteli přicMzejicími
v úvahu. Poněvadž v~ak pf1vodni řeka p:trc.č.
1993 nálelžela do správy zemského úřadu

1933/19

a nilwliv olbce B, nehude fl1'avděp-:dobně obec B stranou, a změna se provede jJoodle'nabývací li&tiny sepsané podle dohody ?>emského úřadu s držitelem púzemku pan. č. 289/1.
Obec B by mohla.ptijíti v úv~',llUa,ž pi'i Ťl'wní pro doplnění pO'zemko'vé knihy z,apísempozemik.u až dOSlud patřícího veřejnému statku, ovšem nikoliv jako správkyně nebo d'ržitelka
dotčeného po'7Jemku, nýbl1ž jen, aby chránila zlÍijmy veřejného statku. O je,jích případnýcll
námitlká,ch ro'Zhoduje yrcbní soud,
Obec B nemůže dokazovatí práva na na.pLaveniny, když s,yýllli pozemky v dotčených místech vůbec s řekou nesousedí. --Stanov,iskQ soudu je rp1nlvděpooobné __ ze ~tručného vypsání nelze věc do podrobl1Iostí pOlSoudli,ti- správne. Těžko lze se pak hájiti proti správnému jeho smnoN'Ísku. Při změnách na hranidch katastráJlních území nutno vždy odděliti a odděleně pojednávati []l"ani0e ~ataE1trálních územ'Í, t. j. lual1lioe v€řejnop'rávní
od hranic držebnostních,
t. j. hranic s'oukrc,mo.práyních. Nov)' kabstrální
zákon nic nezměnil na dřív') platných
předlpiEiech o knihovním pr·)jednává-ní změn drržebnostních hranic a pht.í tedy v té věci
dc"savMní předpisy knihO'vn1lho práva. Zejména třeba zdŮiI'azn~t.i,že knihovní prlÍivo platné
v zemi Oeské a Morav"koS~8'Zské nezná pohyblivých
vlastnica(:ý'ch, resil. driž,ebnos>tních
hranic. KataRt.rá!ní zá\kon všlak nezměnil nic ani na dosavadním charakte,fU hra.nic katas,tl1álnich úzcmi. .Již Fřed jeho lič'inností byly hra1l1Jic,ekat8J8Itráll1lích území .iedwlk g,t,á]é a
jedn3Jk pohybNvé. V'lúdní nařízeni Č. 64í1930 Sb. z. a n. jen v.ÝSlOVlliěna tyto dvoje hraJŮ<le pOlUka?>ujea 81t~tnG",í,1.8 změny pohyblivých
hranic kéltastrálních území v některých
případech není třeba proje(lnávati řlzením předepsaným v § 31, (Odst. 2,kat. zákona. nýbrž
lze j1e prováděťi. v pozemkovém katastru bez t,akovéno říz81ni z uřední mc'Ci. Tímto opatřením a pak uSltanovením § 67, odst. 1. kat. zákona 'bylo umožněno rychlo, be!: zdlouhavého
řizení, 1181poř<Íflatípozemkov~- kataRtr při změnácih nastalých
na hranicích
katastrá]nich
území, aby byl stále přehledný a účellný. .'
.
Okresní soud, vedoucí pozemkovou knihu p'ro kata5trální území A, pravděpodobně
při vyřiZJo~á[1í ohlašovacího li~.t11si poč'ínal ráJzněji, t. j. na~éhal více 1):1 proverlení knihovního pořádku, než druhý soud. SllIad viíak provedJení knihovního pořádku v katastrálním
území A bylo urychleno tím, ie st,ra,ny se ryehle dClhodly, kdežto v. katastrálním území H
nastaly obtíže při sjcd'llávání dohody o převodu poz,emkovýcJl dílcŮ. Nel\'.e vf;ak viniti
soud, že by nechtěl urychliti provedení knihovniho pořádku. když, nemeha sám z Mední
mo'Ci. resp. povinnosti změny ve vlastnictví v pozemlmvé ,knize provésti, nu'k k pI'ovedení
pořádku strany. ~elze také nijak llSOlUcliti,že by obec B měla vlastnického práva. k nalpilaveninám. FormáJní vlastni('ké rprávo je neznámý pojem,-Bylo by tedy odp(1'věc1ina, dané otázky ftyliSlovati a,slí takto:
1. ot á z Ika: Knihovni soud lze příměti k PI'ovedení souhlasu pozCcllDkONéknihy
s ka,tlast.rem (a ,k1ltečnosti) předliožením řác1ně d!Clložené kniho.Yini ,ž!ádiostJi,'~nebo . jde·li .)
kniho'Vní pořádek podle <ohlašovacího lístu nebo seznamu nesrovnalostí a o nemovitost nepatrné hodnelty. ú81tním přednesením
žádosti IP'říslušnému knihovnímu soudu. Proti soudnímu ro'Zhol1nutí (usnesení), kteT~'l'n nebylo žádoRti Mlrany vyhověno, může se sltrana brániti včas p'odanýmorlvC'l1ánírn k vyšší soudní stolici.
2. o tá z k a: Okresní úřad nmů pro záležitosti
po.zemků 'veřejných
v'odnÍch to]nl
stranou, Zemský úřad disponu.je jménem stútu sám s poz,emky vc·dníeh t.o.ků, a je tedy
v jeho moci, 'a1hy z veřejného statiku od pozemků
vodních
toků byly be7.platně nebo
úplatně odepsány plochy oozvPlna naplavené k pobiíelžním pfí-irátním ,pozemkťull. Stačí.
když se dohodne s vlastníky pobřežních pozemků, že dlotčené pozemkové plochy přejímají
do v]astnict1vi. Sjednala-li se dohoc1'~. sl'nge se přis]ušná na,bývací listina (trhová, směnná
a pod. smlouva, pr10hiášení a pcd.) a. před!/'ožíse f>oudu řádně do~ožeJJá, !knihovn.í žádost.
Prom knihovnim'l usne&ení, kter}'m nehylo žádost.i vyhověl1o, múže se zemský úřad brániJ1iodvoláním k vvi'i'í soudní stoli'cL
3. o t á z k a : . Každý si mi'tlže sitěžolvati 0.01 činnosti knihovního
sondu. Pone.vadž
však záp1sy ve veře.in.ýrh lmiháeh se dějí buď z mocii úřední na žádost 1Jloz1ÍJstialostního
soudu (odevzdaci ]istina.!. nebo na, oznámení nas,t,a\lých změn kata,skálním měřřek:<-m úřadem (ohlašovaci Hsty, sezn3,my ne~rovnalostí). anebo na podav,ou knihovní žádost, múže si
účinně stěžovati zpravidk'J irn trn. kc10 nříslušné ři7Jooí vv;vola], ]'eho kdoie řízením bezprostředně doMen. Katastrální
měřioký úřad 7..3lsÍJlákoncem každého zimního ohdohí preSlidilUkra,jSikiého sounu selznam všeeh ohla,~ova,deh listů (,seznamů nesro~na]ootí), které nebyly knihovnJÍm soudem do k!oilcr uplynulého rokJu 1ÍJ)]ně vyřízfony. Pl'llsidium krajského
floudu 'Pak zařizuje pOT.ř·ebné,aby vyřízení těchto oWašovac,íeh listů (s.eznaanů noorovna108l1:.í)&e uryohlillo. Neni-li .strana spokojena.s
vydaným knihovním usne~enim, může 8e
domáhati svého domnělého lepšiho práva odvolániÍm k vyšší soudn'Í stoHci.
4. o t á z !k a: Na. tuto otázku nelze odpověděti, poněvadž nebylo v dota,zu uvedeno
nic, čím by byl soud .zanedbal svou povinnost, neho kOl1lal něw nesprá<vného,
--811.
o

UPOZORNĚNí.
Z technických
di'tvodů bude časopis Zeměměřičský
Věstník vydáván s datem 5. dne v měsíci (vf.jma srpen a září). Uzávěrka redakční jest 10 dni't před
zmíněným datem (pro Brno 7 dnu).
Za redakci odpovídá Ing. Jos. Rllžička. - 'riskem Akciov(~ mOJ'áv.qké
Nakladatel: Spolek {~eskollovenských zeměměi'i{oti.
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knihtiskárny
v Praze.

folygl'ufie v Bruč.

