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ZEMEMERICSJSY 9.10
VĚSTNIK 1939
ČASOPIS SPOLKU ČES. ZEMĚMĚŘiČŮ

•••••••• _XXVI~I. ROČNÍK!- V PRAZ,E 5. prosince 1939

Soustředění zeměměřických inženýrů.
Nebylo už dávno tajemstvím, že v posledních dvou letech prodělával Spolek

é. zeměmě1~ičůjakož i spolkový časopis nZeměméřičský Věstník" těžké potíže organisační
i finanční; událostmi z r. 1.938 a 1.93.9 stala se jejich situace vrcholně kritickou .

. Zároveň s těmito vzrůstajícími obrižemi ozývalo se stále hlasitěji volání po sou-
středění zeměměřických inženýrů v jediné organisaci, která napříště by převzala ve-
dení zeměměřických záležitostí včetně tisku a zajistila zeměměřičům všech pracovních
oborů jednotnou organisační základnu, s níž by mohli své zájmy účinně hájiti.

Nemohouce těmto snahám se protiviti a vedeni jediným společným cílem - v prvé
řadě zachovati jediný odborný časopis po jeho 27letém trvání - dohodly se v říjnu t. r.
Spolek Č. zeměméřifů, Jednota civilních geometrů, Skupina inženýrů státní měřické
služby při SIA, Ustředí zájmových skupin zeměměřických v SIA a Klub měřických
inženýrů hlavního města Prahy na tom, že přímým jednáním se Spolkem inženýrů
(SlA) vyšetří a ttváží možnosti soustředění všech zeměměřickJích inženýrů v tomto ústředí.

Komise, složená z kolegů Ing. Krčmáře, Ing. Poura, Ing. Rávy, Ing. Dr. Císaře,
Ing. Krumhanzla a Ing. Kurala sešlc~se dne 17. listopadu se zástupci SIA předseďou
organisačního odboru Ing. Dandou a ředitelem Ing. Lubinou aprojednala podrobně všecky
otázky a eventuality zamýšleného soustředění. Podmínky, kladené se strany zeměměřic-
kých organisací byly v zásadě shrnuty ve čtyři body:-

a) SIA převezme mezinárodní zastoupení zeměměřičů, jmenovitě zastoupení ve
Fédération Internationale des Géometres se všemi právy a povinnostmi.

b) SIA převezme vydávání Zeměměřičského Věstníku se všemi právy a povinnostmi,
.....s majetkem i se závazky, které dosavadní vydavatel věstníku má.

c) Zeměměřičtí inženýři - členové SIA - budou platiti normální příspěvek
do SIA a budou mít za to ,právo dostávati Zeměměřičský Yěstník, vydávaný SIA.
Spolek SIA přitom zajistí Ustředí zeměměřických inženýrů v STA právo" vybudovati
časopis Z. V. ve stejném rozsahu, jako jsou ostatní časopisy SIA vydávané, nejméně
v,~ak právo vydati Věstník ve 12 ti číslech ročně.

d) Redakční vedení Z. V. bude vyhrazeno jen zeměměřickým inženýrům - členům
SIA. Z. V. stane se jediným orgánem SIA pro publikování zeměměřických článků.

Po podrobném projednání bylo dosaženo hladké dohody ve všech těchto bodech,
při čemž otázky podružné a čistě technické (vydavatelské a redakční) byly ponechány
bližšímu zpracování důvěrníky obou stran. Ihned byla stanovena pouze změna názvu
časopisu na nZeměměřičsk,Ý Obzor", který v roce 1.940 vyjde nejméně ve 12 ti číslech
o 16 ti tiskových stranách; zástupeové zeměměřickJích organisací, které pro soustředění
přicházejí v úvahu, prohlásili, že učiní vše možné, aby pokud možno nejvělší část
jejich členstva přestoupila do Qudoucího "Odbortl zeměměřických inženýrů při SIA«.

Může tudíž býti tato dohoda považována za perfektní; o jejím provedení ovšem
musí rozhodnouti valná schůze členstva jednotlivých organisací.

Zpravudíc o tomto stavu věci své členstvo a odběratele Zeměměřičského Yěstníku,
ujišťuje vedení S. O. Z., že zmíněné kroky podniklo po zralé úvaze a úradě, jakožto nej-
výhodn~iší způsob k zabezpečení dalšího klidného vJívojenašich spolkových snah a našeho
odbornéhotisku a doufá, že tím upravilo cestu novému a zdravému rozmachu svébytného
života zeměměřických inženýrů co rovných mezi rovnými v mohutné rodině inženýrské.
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Novodobé přístroje gravimetrické.
Prof. Dr. Ing. J. Ryšavý.

Pro dokonalé poznáni tělesa zemského a určení jeho povšechného i podrob-
ného tvaru, pro jeho průzkum po stránce geo(ysikální a po příp. i geologické je
dnes nezbytným předpokladem důkladná znalost gravitačního pole jak co do směru,
tak co do intensity, síly tíže, a to na pokud možno četných místech povrchu zem-
ského. V moderních pracích geodetických počet takových bodů stále roste a vytváří
se hustá gravimetrická síť. Na základních bodech této gravimetrické sítě se určuje
intensita síly tíže kyvadlovými stroji. Tyto přístroje zaručují sice vysoký stupei'l
přesnosti, ale práce s nimi je zdlouhavá a tím ovšem i značně nákladná, než aby
jich s výhodou bylo možno použit k hospodárnému zaměření husté gravimetrické
sítě pod rob n é. Pro tento druh geodetických a geofysikálních prací byly hledány
proto pomůcky jiné. jimiž by se dala tiže určiti nejen kdekoli v poli, na libovolně
zvoleném místě povrchu zemského, ale též rychle, v době, která by nebyla delší
jedné hodiny. Tyto snahy se setkaly s úspěchem. V poslední době byla konstruo-
vána řada velmi vhodných přístrojů, z nichž lze uvésti především t. zv. as t a s 0-
vané pružné kyvadlo jako jeden z prvých přístrojů tohoto druhu. Ještě rych-
leji než tento přístroj umoži'lují určiti tíži t. zv. statické gravimetry, jichž
konstrukcí je dnes již .celý tucet1). Tento typ gravimetrických přístrojů jest opatřen
stupnicí, na niž se zrychlení 9 odečítá stejně jednoduše jako n. př. tlak na rtuťovém
tlakoměru nebo aneroidu. Také postup při měření v poli odpovídá zhruba baro-
metrickému způsobu -určování výškových rozdílů. Měřeni vychází vždy s bodů P
základní gravimetrické sítě a také v nich končí ; celkově řídí se zaměřovací postup
buď schematem P~ 1-- P, P -"'-2 -"'-P nebo P -",-1~ 2 -"'-3 ~ 4 ... P. Zdá se, že
postupem doby nabudou gravimetry v těchto pracích naprosté převahy nad stroji
kyvadlovými. Asociace geodetická je ostatně usnesením kongresu Edinburského (1936)
doporučila zvláštní pozornqsti geodétů.

Myšlenkou užíti a s t a s ovan éh o k y vad 1a~) k měřením tíhovým se zabýval
švédský fysik G. Ising od r. 1918. Podařilo se mu ji uskutečniti v r. 192í:i za
spolupráce N. U r e 1i u s e, který s novým přístrojem provedl tíhová měře.v-ína své

cestě ze Švédska do Svýcarska (na stanicích Stokholm,
Kodai'l, Postupim, Mnichova Bern). Přístroj a jeho teorie
i s pozorovací metodou a s výsledky zkušebního mě-
řeni Ureliusovajsou podrobně popsány v "Bulletin géodé-
sique" z r. 1930, str. 556 (G. Ising, Relative I:'chwere-
messung mit Hilfe astasierter Pendel). Proti vlivům
teplotným chrání Ising svůj přistroj, jehož hlavní sou-
částí je kyvadélko upevněné na torsním drátě (obr. 1),
dvojitou skříní vyplněnou ledem, což ovšem značně
ztěžuje přenosnost celého zařízenÍ. Také použití torsního

Obr. 1. drátu a způsob určování konstant přístroje zavedený
Isingem není nejvhodnější. Obě tyto nevýhody nevy-

kazuje francouzský přístroj Holweck-Lejayův.
Gravimetr Holweck-Lejayův (obr. 2) byl zkonstruován v letech

] 930-1937 ve Francii. Základem konstrukce navržené L ej a y em a zdokonalené
H o Iw e c k e m jest obrácené pružné kyvadlo s osou kmitáni pod těžištěm. Představuje

1) S ta ti c kým i se označují proto, že jejích měřické zařízení se nepohybuje, je
v klidu. O významu jejich v praxi měřického inženýra a v praktickégeofysiée viz též
uA. Berroth, Aufgaben des M'eBingenieursbei der Lagerstii.ttentorschung". Allg.Verm.
Nachrichten 1939, str. 313.

2) Názvem ua s t a s o van ý" označuje se ve fysice přistroj určený k měření ně-
jaké usměrňujíci síly a upravený tak, že ona usměrňující síla je dána rozdílem d vou
usměrňujících sil, z nichž každá je větší než jejich výslednice. Příkladem toho jsou dvě
magnetky, upevněné nad sebou s obráceně umístěnými póly, z nichž jedna - ona 'Ve
správné poloze - je poněkud silněji zmagnetisována.
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je poplatinovaná tyč z taveného křemene, upevněná ve spodni své části ke krátkému
elinvarovému péru 3). Hol we ck zdokonalil přistroj po mechanické stránce a umistil
kyvadlo v trubici, v niž je lze neprodyšně uzavříti. Toto zařízení umožňuje zřediti
pak při měření silně vzduch a zabrániti tak - prakticky téměř úplně - útlumu
kyvadla, To platí ovšem jen pro nepříliš dlouhou dobu pozorováni, trvajicí aSI
20 minut.

Konstruktér dovodil v teorii přístroje 4) tyto vztahy

I.:f"+ C.:f-Mg1.sin:f=O (1)

T= ~VC.!.Mg1' (2)

v nichž znači
:f. , ,úhel, o nějž se kyvadlo vy-

chýlilo z rovnovážné polohy (rozkmit
kyvadla),:
M, I, .. hmotu a moment setrvačnosti
kyvadla,

C. , .dvojici sil působících na péro,
T ... dobu kyvu (rovná se polo-

vični době kmitu),
1... délku kyvadla.
Rovnici (2), platnou jen pro

velmi malf rozkmit, lze převésti na
tvar

C
go = Mg1

Obr. 2. Gravimetr Holweck-Lejayův (kyvadlo při-
chystané k dopravě, šipka naznačuje polohu přístroje

při měření).

K
g=go- T2

představujicimi konstanty přístroje. Obě tyto hodnoty se urči měřenim doby T na
.dvou mistech, na nichž je tiže známa z měřeni kyvadlových. Jinak lze postupovati
též tak, že se zjistí na jednom takovém bodě kromě doby T ještě doba Tf v obrá-
cené poloze kyvadla (s tyči dole).

Přistroj je velmi citlivý, což má tu výhodu, že je možno omeziti pozorováni
na velmi krátkou dobu a přes to určiti čas T dostatečně přesně. Vysvitne to ze
vztahu poměrnfch .chyb ve veličině měřené T a ve veličině 9 z ni odvozované.
Tento vztah zjistime diferencovánim základnich rovnic určujicich dobu T jednak pro
kyvadlo obyčejné, jednak pro kyvadlo pružné.

V prvém připadě (A) je T=~Vf a

dT 1 dg
T=2'g

3) E 1i n v a r je slitina niklu' a oceli, jejíž modul pružnosti teplotou se téměř ne-
měni.

4) R. P. L e j a y, Recherches sur les pendules élastiques - Instrument transpor-
table pour la mesure rapide de la gravité (Bulletin géodésique, r. 1930, str. 16 a str. 577).

F. Hol w e c k, Description du nouveau gravimetre Holweck- Lejay. Résultats
obtenus. (Bulletin géodésique, r. 1935, str. 295).
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dT 1 dg _ ~. dg 9
']1=2' C--Mgl- 2 9 C-Mgl (B)

Výrazy (A), (B) charakterisují citlivost obou přístrojů. Spodní výraz se liší od

horního součinitelem O -.!Mgl ' jehož jmenovateli lze dáti libovolnou hodnotu.
Čím Mgl bude bližší veličině C, tím hodnota zlomku, představujícího důležitého

činitele v rovnici (B), bude větší. Upraví-li se
pružné kyvadlo tak, aby hodnota zlomku -
jak se to prakticky děje --- byla rovna 100,
bude takový přístroj 100-krát citlivější než ky-
vadlo obyčejné. To však znamená, že ve stejném
poměru bude lze snížit požadovaný stupei:'ipřes-
nosti při měření doby T. Bude proto možno
nejen zjednodušiti měření času, ale současně
zkrátiti také dobu pozorování. Stačí tu dokonce
měřiti čas kapesními hodinkami, ovšem s přesným
strojem, a omeziti dobu pozorování asi na 20
minut. Ale i když se použije chronometru,
zjednoduší se měřický výkon velmi podstatně
tím, že odpadne pravidelné zjišťování chodu
chronometru srovnáváním radiotelegraficky vy-
silaných signálů, jemuž se nelze, vyhnouti při
měření normálními kyvadlovými' stroji. Délka
pružného péra - as 15 cm - je volena tak,
aby doba kyvu T se přiliš nelišila od 1 vteřiny.
Tím, že konstruktéři použili k sestrojení ky-
vadla taveného křemene a elinvaru, omezili
vlivy změn teplotných na minimum. Stačí úplně,
zjistí-li se teplota asi na 0,10 C přesně. Protože
doba, po kterou pozorování trvá, je velmi
krátká a počáteční rozkmit vždy týž, může
odpadnouti oprava z amplitudy. Měřič musí však
věnovati zvláštní péči horizontaci přístroje. Ne-

přesnou horizontací by se mohla změniti totiž základní rovnovážná poloha kyvadla
a tím pak i doba kyvu T. Na skleněném zvonu je jemná značka, podle níž se
nařidí kyvadlo do základní polohy. Přístroj je kromě toho opatřen citlivou libelou,
jíž se kontroluje správná svislá poloha roviny kmitu, a doplňují jej odečítací
mikroskop a teploměr. Obě tyto pomůcky jsou chráněny kovovými plášti (viz
obr. 3). Regi'Strace pohybu se děje fotoelektricky.

Hol w tl c k aLe.i a y měřili svým gravimetrem tíži na četných stanicích ve
Francii a v Cíně, na nichž 9 bylo známo z kyvadlových měření dříve provedených.
Výsledky těchto zkušebních měření jsou velmi uspokojivé; hodnoty získané novým
gravimetrem se liší jen nepatrně - v mezích tří miligalů5) - od hodnot kyvadlo-
vých. Měřeními opakovanými po několika měsících na těchže místech se prokázala
stálost konstant a tím i spolehlivost přístroje.

Obr. 3. Gravimetr Holweck-Lejayův při-
pravený k měření (vpravo jest odečítací
mik:roskop, vlevo teploměr a osvětlo-

/' vací zařízení).

5) Jednotka "gal", v níž se obvykle vyjadřuje zrychlení síly tíže, vznikla zkrat-
kou z náZvu "g a I i I e i", zavedeného Guillaumem a užívaného potom v geodesii a geo-
fysice pro fysikálni jednotku cm/s2. M i I i g a I je tisicina této jellnotky (mgal = 10--3.gal
=10~3.cm/s2). Sila tíže se vyjadřuje v dynách (g.cm/s2). čisla vyjadřující tíži
v dynách a jeji zrychleni v galech jsou totožná.
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Z německých statických gravimetrů zasluhují pozornosti zvláště tři přístroje:
Grafův, Thyssenův a Haalckův .

.GrafŮv gravimetr6). Podstatnou součástkou přístroje je svislá spirálná
zpružllla upevněná na horním konci a zatížená dole závažím Z. jež se může zcela
volně pohybovati (obr. 4). Vzroste-li intensita tíže, péro se prodlouži. K jemnému
určení takto vzniklých malých změn délkových použil konstruktér velmi citlivého
elektrického zařízení, do něhož je zapojen galvanometr. Ukazatel tohoto přístroje
změnu délky přímo ukáže. Prodloužení péra o 0,01[1, jemuž odpovídá změna
zrychlení o 0,05mgal, se projeví na stejnoměrně dělené stupnici galvanometru vý-
kyvem hrotu ukazatele o 1 mm. Celý měřický výkon netrvá déle než asi 5 minut,
k přezkoušení konstant stačí 2 minuty. Přesnost přístroje, konstruovaného v dílnách
berlí~ské fmy Askania, charakterisuje chyba ± O,lmgal při dvojitém měřeni. Práce
v poh postupuje velmi rychle, denni výkon lze odhadnouti asi na 20 bodů (při
odlehlosti 3 -;- 4 km dvou bodů sousedních).

Thyssenův gravimetr7). U tohoto přístroje se měří prodloužení svislého
péra změnou rovnovážné polohy jemné astasované váhy. Stupnice přístroje není
stejnoměrná. Přesnost gravimetru, konstruovaného hanoverskou firmou nSe i smos",
charakterisuje chyba asi ±. 0,3mgal•

Haalc k ův gra vimetr8) je v podstatě oboustranně uzavtenýrtuťový barometr

/působící jako plynové péro (obr. 5). V nádobách Ni N2 jsou uzavřeny plyny, jichž
napětí - pti objemech Vi a V2 - jsou Pl a P2 (Pt >P2)' Přetlak plynů CPi - P2) je
vyrovnán hydrostatickým tlakem rtuti: h m g. V tomto výraze značí h výškový
rozdíl obou rtuťových hladin, m specifickou hmotu rtuti. Změní-li se zrychleni g,
musí se změniti též h, ježto součin h.m.g zůstává stálý. Změna ve výškovém
rozdílu h vyvolá ve vodorovných kapilárách posun kapalin vyplňujících prostory
nad rtuťovými hladinami; z velikosti tohoto posunu lze posoudit, oč se změnilG
zrychleni. U přístroje konstruovaného berlínskou firmou nAsk a n i a" odpovídá
změně LI 9 = 1mgal posun kapalin v trubicí~h o 0,8 mm. Přesnost Haalckova gravi-
metru jest o něco nižší než obou přístrojů předchozích; udává se hodnotou asi

6) A. G r a f. Ein neuer statischer Schweremesser zur Messung und Registrierung
lokaler u. zeitlicher Schwereanderungen. Zeitschrift f. Geophysik 1938, str. 152.

7) Firma "S e i s m o s" v Hannoveru užívá pro přístroj náZvu "bifiIární gravimetr
T h Ys sen - S c h 1e u sen e r ft v". Základní myšlenku bifiIárnich přístrojft objasiluje A.
Ber rot h v článku "Theorie einiger gravimetrischer Instrumente nach d. Prinzip der
bifilaren Aufhangung". Zeitschrift f. Geophysik 1932, str. 331. Srov. tét Schleusener,
Das Thyssen-Gravimeter. Gerl. Beitrage zur Geophysik 1935/36 (dodatky, svazek 5., str.
303).

8) Viz Zeitschrift f. Geophysik 1931 (str. 95), 1932 (str. 17),1933 (str. 81 a 285);
Beitrlige ang. Geophysik 1938 (str. 285). Dále H a ale k H., Lehrbuc\ d. angewandten.
Geophysik, Berlín 1934. Gravimetr Haalckova typu v úpravě Michailově je popsán
v "Comptes-rendus de la 7. séance de la Commission géod. baltique" n., Helsinki 1931)
(str. 232).
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± 1mgal. Má-li se dosíci této přesnosti, musí býti přistroj dobře chráněn před ruši-
vými vlivy změn teplotných. Rychlost měření jest asi stejná jako u přístroje Grafova,
také zpracování výsledku je velmi jednoduché.

Kromě tří gravimetru právě zmíněných byly V Evropě konstruovány ještě
další dva přístroje podobného druhu: gravimetr No e I'g a a I'd u v a gravimetr
Lin d bl a d u v. Základem No ergaardo v a přistroje9), v Kodani konstruovaného;
je - podobně jako u konstrukce Haalckovy - plynové péro, jenže ne ve formě
.barometru, nýbrž ve tvaru areometru (densimetru). U přístroje Lindbladova, sestroje-
ného ve Štokholmu, nese elipticky zahnuté ploché péro závaží, které tvoři jednu
stranu kondensátoru. Změna polohy závaží se měří změnou kapacity (při mustko-
vém zapojení).

Gravimetry H a a Ick u vaN oe I'g a a r du v se znamenitě hodí i pro tíhová
měření na moři. Mají totiž možnost silného útlumu a jsou málo citlivé na výkyvy
a kymácení.
'. V Americe bylo konstruováno pět gravimetru: a) Trumanuv, b) společnosti
Gulf Oil and Refining Company, c) Mott-Smithuv, d) společnosti
Humble Oil and Refining Company, e) Wrightuv. Jejich měřické
principy velmi stručně naznačuje A. Graf v citovaném již článku publikovaném
v Zeit. f. Geophysik 1938 (viz pozn. na str. 85).

p o zná m k are d a k c e. článek je výňatkem z přednášek prof. Dr. J. Ryšavého
o "Vyšší geodesiiu (2. část, Geodesie dynamická), jež vyjdou v nejbližší době. Redakce
se rozhodla otisknouti jej (se souhlasem autora), protože je z něho vidět, jakých pom.ťt-
cek užívají a jaké cíle ,sledují novodobé geodetické a geofysikální práce, což mťtže zají-
mati nejen posluchače, ale i širší odbornou veřejnost.

Résumé: Les ap par e i Is g r a v i m ě t r i q u e s m ode r nes. L'auteur décrit,
tout briěvement, les nouveaux appareUs gravimětriques transportables tels que le pendule
astatique ďIsing, l'appareil de Holweck-Lejay et les gravimětres statiques: Graf,
Th y s sen, H a a I c k, No e r g a a r d,L i n db I a d. TI attire l'attention sur leur role
dans les travaux géodésiques modernes et apprécie leur grande valeur pour l'achěvement
ďun réseau gravimětrique mondial.

Ing. Jaroslav Payer, vrch. komisař.

Vlá,lmím nařízením ze dne 23. prosince 1938, č. 372/1938 Sb. z. a n., bylo při mi-
nillterstvu veřejných prací zřízeno Gen e r á In í ř e d i tel s tví s t a v b y dál nic, po-
věteué vybudovánim dálnic v Čechách a na Moravě. Jednou z hlavnich potřeb tohoto
úmdu jest ziskávání pozemkfi pro stavby dálnic.

Úkolem tohoto článku jest podati stručný přehled úkonfi, spojených s opatřením
nemovitostí pro dálnice Se zřetelem na spolUpráci zeměměřičských inženýre a na čin-
nost zeměměřických oddělení při Generálním teditelstvi pro stavbu dálnic a jeho obou
feditelstvi v Praze a v Brně. Jako nejvýhodnější zpfisob nabývání nemovitostí pro uve-
dené účely zvolen zpfisob vyvlastňovací, neboť cesta soukromoprávní mohla by ohroziti
stavbu dálnic již v samých začátcích.

1. Postup při vyvlastňovacím řízeni. Právním podkladem pro získá-
vání nemovitostí pro' stavbu dálnic jest opatřeni Stálého Výboru ze dne 16. listopadu
1938, č. 291/1938 Sb. z. a n., o vyvlastnění k účelfim hospodářského přebudováni státu.
Podle tohoto opatření zjednodušuje se podstatně jak vyvlastňovací řízeni, tak i řízeni
odškodňovací, čímž se docílí rychlého opatřeni pozemkfi a tím i nerušeného budování
dálníc.

Na podkladě podrobného stavebního projektu, vypracovaného civilními podnika-
telskými firmami, opatří si Generální ředitelstvi stavby dálnic pomficky pro vyhotovení
vyvlastňovacího návrhu, který obsahuje:

a) Soupis parcel, navržených k vyvlastnění,
b) situačDi plán dálnice.

. O) G. Noergaard, Statischer Gravimeter, a G. Noergaard, Statische Sch~e-
remessung auf See u. Lande (Comptes rendus de la 6., 7. et 8. séance de la Commissmn
géod. baltique, Helslnki 1933 [str. 211], 1935 [str. 279] a 1936 [str. 27]).
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Údaje pro s ou P i s par cel zjistí se podle posledniho stavu pozemkové držby,
zapsaného ve veřejných knihách, a obsahují: běžné číslo, číslo parcely, knihovní vložky,
jméno a bydliště vlastníka, celkovou (katastrální) výměru a příbližnou plochu, jež se
navrhuje k vyvlastněni. Soupis parcel zahrnuje všechny pozemky, které mají tvořiti tě-
leso budované dálnice, a sice tak, že jsou sestaveny podle souvislého tahu dálnice. Jsou
mezi nimi též pozemkové parcely, jichž vlastníkem je stát, a stejně tak i parcely, tvo-
řící soubor veřejného statku, ač takovéto nemovitosti netvoří předmět vyvlastňovacího
řízení. Získávají se sice rovněž podle zásad opatření Stálého výlboru č. 291/1938 Sb. z.
a n., avšak odlišným zpfisobem. Toto uspořádání soupisu parcel a zahrnutí parcel ve-
řejného statku a parcel z majetku státního jest nutným proto, aby v tělese dálnice ne-
vznikly mezery, pokud jde o opatře,ní nezbytných pozemkfi pro výstavbu dálnic.

V s i t u a ční m p lán u, vyhotoveném ve formě snímku mapy katastrální, vy-
značí se plocha vyvlastňované části pozemku barevně. Oddělované části parcel se očís-
lují postupně podle souvislosti běžnými čísly od začátečního bodu, a bez ohledu na to,
zdIa díl pozemkové parcely leží vlevo či vpravo dálničního tělesa. Očíslování se shoduje
s běžnými položkami soupisu parcel.

Takto vyhotovený v y v I a s t ň o v a cín á vrh předloží Generální ředitelství stav-
by dálnic příslušnému politickému (okresnímu) úřadu, který zahájí v y v I a s t ň'OV a c í
ř í z e n í podle citovaného vládního opatření č. 291/1938. Okresní úřad podá ihned návrh
na vložení poznámky zahájeného vyvlastňovacího řízení ve veřejných knihách a zpraví
o tom osoby, proti nimž návrh směřUje.

Tím je vyvlastňovací řízení zahájeno.
2. S tan'Ov e n í n áh rad při vyvl a stň ov án í po zem k 'fi. Náhrada za

pozemky .zabrané dálnicí se poskytuje výhradně v penězích, jednak proto, že Generální
ředitelství stavby dálnic nemá náhradních pozemkfi k dísposici, jednak aby poskytování
lláhrad in natura nevedlo ke sporfim. Pří vyvlastňovacím řízení, jež provádí na místě
samém příslušný okresní úřad za účasti navrhovatele i vyvlastňovaného, jedná se s ma-
jiteli zabíraných parcelo výši náhrady:

a) za pozemek potřebný pro stavbu dálnice,
b) za trvalé a dosud nevyužité investice,
c) za náklady na nejbližší sklizeň a
d) za jiné hodnoty (zahradní zařízení a pod.), pří čemž se béře zřetel na rfizná

práva, služebnosti a jiné okolnosti. Při nabývání nemovitostí řídí se Generální ředitel-
ství zásadou, získávati pozemky do svého vlastnictví bez jakýchkoliv knihovních bře-
men. Pří stanovení náhrad vyvlastňovacím řízením je přítomen přísežný soudní znalec
z oboru zemědělství, lesnictví nebo jiných oborfi, podle povahy vyvlastňované věci. Ná-
hrady za pozemky se vyměřUjí za jednotku plochy z dfivodu, že přesnou výměru vy-
vIastňovaných nemovitostí možno určiti až po geometrickém zaměření uk'Ončenéstavby
dálnice. Tato jednotková cena za 1m2 plochy zemědlělské pfidy se rfizní a pohybuje se
v okolí větších měst kolem 4 K, v horských krajích pak kolem 2 K. Určení přiměřené
ceny v jednotlivých krajích usnadňují si úřady na vyvlastňovacím řízení zúčastněné
prohlídkou pozemkových knih, resp. sbírky lístin (trhových smluv), s ohledem na ny-
nější pozemkový trh a pod.

Snahou Generálního ředitelství stavby dálnic je, aby držitelé pozemk'fi obdrželi
sjednanou náhradu pokud možno nejdříve. Za tím účelem se vyplácejí súčtovatelné zá-
lohy do výše 80 až 90% celkové náhrady, při čemž se vyvlastňovanému držiteli vloží do
pozemkové knihy poznámka platby k zajištění státu pro případ, že by z vyvlastnění
sešlo. Zbytek náhrady spolu se zákonítým úrokem se majiteli pozemku vyplatí pří ko-
nečném zúčtování. Zálohy na náhradu nebo doplatky se poukazují zpra;Vidlapřímo vy-
vlastňovaným, kteří nemají nemovitosti zatíženy břemeny. Jsou-li taková břemena, mu-
sí majitelé pozemkfi prokázati, že knihovně oprávněné osoby souhlasí s přímou výpla-
tou. Nestane-li se tak, složí Generální ředitelství stavby dálnic peněžní náhradu u pří-
slušného soudu s návrhem, aby ji rozvrhl podle zásad exekučního řádu. Tím se docW
břemen prostý převod vyvlastňované nemovitosti na; stát.

3. Da lš í n á hra d y v e v y v I a s t ň o v a c í m ř í ze n i. Stavbou dálnice se
zpravidla. rozdělí pozemkové parcely tak, že z pfivodní parcely zbudou vyvlastňovanému
dva nebo více dilc'fi. Aby je mohl řádně obhospodařovati, zřídí mu Generální ředitelství
stavby dálnic svým nákladem cestu na ně a to buď opatřenim služebnosti chfize a jízdy
po jiných parcelách nebo vybudováním cesty nové. Pří tom se současně vyřeší též zapo-
jení těchto nových cest na veřejné komunikace. Zřízení cest trvá delší dobu! Aby ze-
mědělské potřeby byly co nejméně dotčeny, budují se Všude, kde je toho třeba, proza-
tímní cesty, než celá spojovací síť bude řádně upravena a odevzdána veřejnému provozu.
Před zřízením cest jsou slyšení vyvlastňovaní a nové uspořádání spoj'fi se řeší v dohodě
s nimí na místě samém.

4. Z í s k á v á n í v e ř e j n é h o s t a t k u. Dálnice ve svém prfiběhu křižuje rfizné
spoje jako soukromé cesty, veřejné obecní cesty, státní i nestátní silnice, dráhy a vodo-
teče. Získáni potřebných nemovitosti, které jsou vlastnictvím státu, děje se administra-

'\.
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tivními dohodami mezi Generálním ředitelstvím stavby dálnic a ústředním úřadem, do
jehož oboru spadá správa takových nemovitosti.

Pokud jde o nemovitosti patřící do veřejného statku, i ty musí Generální ředi-
telství získati, poněv!J.džby nebylo prospěšným, aby těleso dálnice bylo přerušováno ci-
zím vlastnictvím nebo držbou. Na~ání takových nemovitosti se děje opět v rámci
ustanovení již citovaného vládního opatření Č. 291/38 Sb. z. a n.

Přerušením dosavadniCh spojti. jsou valně dotčeny veřejné zájmy, pokud jde o udr-
žení kontinuity a bezpečnosti dopravy na nich. Křižování v dálnici nesmí býti nikde
v rovině, nýbrž děje se jen na podjezdu nebo nadjezdu. Vybudování těchto zařízeni do-
pravních trvá vzhledem k jejich rozsahu po dobu několika měsícti.. Proto než se nad-
jezd nebo podjezd vybuduje a odevzdá veřejné dopravě, činí se v dohodě s politickými
úřady opatřeni alespoň k provisornímu udržení a zabezpečení dopravy, což mimo jiné
tvoří část náhrady vlastníkti.m vyvlastňovaných nemovitostí.

5. Ů P r a v a p om ě r ti n a v y v I a s t n ě n Ý c h i s o u sed n í c h P o zem c í c h
s hlediska ustanovení vodních zákonti.. Stavbou dálnice jsou též vážně
dotčeny i vodní poměry nejen na bUzku dálnice, nýbrž i ve značném okoli. Aby vy-
v1astňovaní a stejně i vlastníci všech okolních pozemkti. a dále oprávnění podle ustano-.
vení vodních zákonti. neutrpěli žádných nebo jen nepatrných škod, jest projekt dálnice
posuzován a projednáván též ve vodoprávním řízení, kde každý z účastníkti. má právo
přímo zastupovati a hájiti své zájmy i právní nároky. Veškeré neshody nebo rtlznosti
názortl musí býti vyřízeny vrchnostenským rozhodnutim. To se týká stejně i všech vod-
ních děl a Generální ředitelství stavby dálnic plati všechny náhrady, k jejichž úhradě
jest po právu zavázáno.

ůčel em tohoto stručného pojednáni o získáváni nemovitostí pro stavby dálnic
bylo podati přehled o vyvlastňovacích pracích, jichž se Významnou měrou účastní země-
měřičšti inženýři ředitelstvi pro stavbu dálnic. To ovšem je jen malá část činnosti
zeměměříčských odborníkti. při stavbě našich .dálnic.

Stejně Významným a rozsáhlým jejich úkolem bude omezníkování všech nemovi-
tostí zabraných dálnicí a příslušenstvím, zaměření nového stavu a vypracování přísluš-
ných geometrických elaborátti. pro provedení knihovního pořádku. S ohledem na dnešní
stav stavebních prací na dálnici z :erJ1J:J.y_na~~()r!lcY!!zatím k této druhé části země-
měříčských prací nedošlo; stručné vyUčení jejich technického i administrativního po-
stupu necháme si proto pro pozdější dobu.

Toto vše zařizuje Generální ředitelstvi stavby dálnic ve snaze, aby celé toto řízení
bylo ulehčeno, urychleno a aby vyvlastňovaným nevznikly žádné útraty s výjimkou těch,
které jsou založeny v zákonitých předpisech.

Novostavba magnetické variační stanice v Průhonicích.
Ing. Dr. Rudolf Běhounek, Praha .

./

Pražská magnetická stanice byla založena roku 1839 Karlem Kreilem a umístěna
v Klementinu. Nebyla zařízena na samočinné zapisováni magnetických prvkti. (deklinace,
inklinace, horizontálni intensita), nýbrž jejich hodnota byla v určitých hodinách odČítána
na příslušných přístrojích. V posledních letech byla takto pozorována již jen deklinace.
Absolutní měření byla prováděna v Seminářské zahradě. Od r. 1839 do r. 1917 byly Vý-
sledky této stanice uveřejňovány v "Magnetische und meteorologische Beobachtungen
an der k. k. Sternwarte zu Prag". Hodnoty z dalších tří rokti. jsou uloženy v publikaci
"Meteorologická a magnetická pozorování na Státní hvězdárně v Praze (Klementinum)
v letech 1918, 1919 a 19~O". Vedle vlastních výsledkti. jsou zejména ve starších ročnicích
popisovány také užívané přístroje, jich umístěni a vzájemné postaveni, jakož i zpti.sob
měřeni a zpraCOVánízískaných hodnot. Výsledky z let 1921 až 1926 jsou obsaženy v Ro-
čence čs. státního ústavu geofysikálniho za rok 1927. Téhož roku byla činnost pražské
stanice zastavena pro poruchy zpti.sobené železobetonovými stavbami v jejím blízkém
okolí a dále jízdou elektrických drah a motorových vozidel.

Od r. 1927 až do r. 1938 užíváno bylo hodnot, získaných na magnetické observa-
toří ve Staré bale, kde však po celou tuto dobu byla fotograficky registrována opět jen
deklinace. Záznamy této stanice od r. 1927 do r. 1936 jsou uveřejněny v "Bulletin mag-
nétique", vydávaném Státním geofysikálním ústavem v Praze. Roku 1938 přešla tato sta-
nice do majetku maďarského státu; proto také záznamy za poslední dva roky nejsou
publikovány.

Na podzim minulého roku postavil ústav prozatímně variační přístroje pro vše-
chny tři složky (deklinace, horizontální intensita, vertikální intensita) v budově univer-
sity ~lovy, Albertov 6 a uvedl je vchod. Jejich záznamy nemohou však býti obvyk-
lým zpfIsobem zpracovány pro neustálou vibraci magnetek, vyvolanou zejména jízdou
elektrických drah a lokomotiv v blízkém okolí. Pro praktické potřeby možno použíti
záznamtl této staniCe jen k hrubému ovládání změn deklinace a horizontální intensity.
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Výchylky magnetu vertikálního variometru, způ.sobené těmito rušivými vlivy, jsou tak
velké, že na citlivém papíru lze najíti pouze noční záznam, když provoz elektrických
drah a lokomotiv je zastaven. Pro tyto obtiže jsou záznamy alberlovského provisoria
vyčíslovány jen v případě potřeby a nebudou publikovány.

Dřívějšimu prozatimnimu umístěni variačnich přistrojů. v nějakém provisoriu a
jich uvedeni do chodu bránila řada překážek, jež souvisely na jedné straně s vývojem
ústavu a s rozrt.atánim jeho agendy, při čemž trpěl ústav nedostatkem personálu. Na
druhé straně mohlo takové provisorium, jehož výsledky by sotva odpovídaly vědeckým
požadavků.m, brzditi rozhodnutí o stavbě definitivní.

Již od roku 1927 bylo hledáno v okoIi Prahy vhodné misto pro postavení nové va-
riační stanice magnetické, která by zaručovala pravidelný chod do delší budoucnosti.
Obtiže všeho druhu; jako výkup velkého hrazeného pozemku, úhrada denní obsluhy při-
strojů., nepříznivé dopravní spojení s ústavem, zejména však tektonicko-geologické po-
žadavky, kladené na uv~vané území (stavba nemá býti provedena na eruptivních a
silně porušených horninách) znesnadňovaly vyhledání takového místa.

Vhodné místo pro stavbu nové variační stanice bylo nalezeno teprve r. 1935 v PrťI-
honické oboře, která náleží pod správu Výzkumných objektů. zemědělských, podřízených
ministerstvu zemědělství. Obora leží 1,5km jz. od obce Prflhonic a je zalesněna. Před
veřejnosti je chráněna zdí a vstup dovolen Jen na vstupenky. Stavba variační stanice
v této oboře byla povolena správou výzkumných objektů. i ministerstvem zemědělstvi,
jež vyšly ústavu vstřic s velkým porozuměním. Misto pro stavbu zvoleno tak, že nejbližší
obytné budovy, totiž hájovny, j.sou od něho vzdáleny 440, po př. 700m. Hlídání stanice
a obsluha přistrojfJ. mů.že býti svěřena některému z hajných. Telefonní vedení je vzdá-
leno 450m, železnice 6 km. Podkladem stanice je eluviální hlina a algonkické břidlice,
které, jak ukázala četnázkoušková měřeni, jsou v ohledu magnetickém zcela nezávadné.

Se stavbou stanice a absolutniho domku bylo započato letos v druhé polovině srp-
na a podle odhadu stavitele bude stanice ústavu předána v květnu příštího roku. stavba
je provedena z bílých komořanských cihel; vnější zdi jsou 65 cm silné se vzdušnou iso-
lací. Aby roční kolísání teploty nepřesahovalo 70 C, jsou vnitřní stěny obloženy korko-
vými deskami. Strop je klenutý a vyjma předsíně nemá stavba oken, Podlaha je xylo-
litová a celá budova je dobře vlhkostně isolována a ventilována. Vnější rozměry stavby
jsou 12,59X 10,13m, kratší stěna je přesně v astronomickém meridiánu. Vnitřní prostor
je rozdělen na tři místnosti, totiž chodbu, z niž se denně obsluhuje registrační apara-
tura, místnost pro hlavní registračni systém a místnost pro pomocný registrační sy-
stém. Poslední místnost bude sloužiti též jako magnetická laboratoř. Do vlastních mist-
nosti vchází' se malou předsíní, v niž se odkládají kovové předměty. Absolutní domek
je položen 30m jižněji a má vnější rozmě,ry 3,10X 3,10m. Pro zamezení bezprostředniho
přistupu obecenstva, jemuž byl vstup do obory dovolen, bude variační domek oplocen.
Obě stavby jsou v lese, který je chrání před větrem a poněkud také před sluncem. Veš-
kerý stavební materiál byl před použitim zkoušen a je zcela nemagnetický.

Po vysušení stavby bude započato se stavbou strojů.. V místnosti pro hlavní regi-
" strační systém bude postavena aparatura, zakoupená od firmy Askania v Berlíně. Se-
stává ze tři variometrů.: pro deklinaci, horizontální intensitu a vertikální intensitu, dále
z vlastniho přístroje registračního. Lehké magnety prvnich dvou variometrťl jsou zavě-
šeny na křemenných vláknech tloušťky 0,02 a 0,03mm. Magnet variometru pro verti-
kální intensitu spočívá achátovým břitem na achátových ložiskách (Lloydova váha). Va-
riometry pro horizontální a vertikální intensitu jsou opatřeny Bourdonovými trubicemí,
jež umožňují zapisování teploty. Jednoválcový registrační přístroj, postavený v ohniskové
vzdálenosti čoček variometrťl, je poháněn kyvadilovýmhodinovým strojem. Zpravidla otočí
se válec kol horizontální osy jednou za 24h, tato doba mMe býti zkrácena "na ·12h neb
4h. Světlo benzinové lampy, sebrané čočkami variometrťl v paralelní svazky, dopadá na
všechna zrcátka, která je odrážejí zpět. Procházejí potom čočkami variometrťl a dopa-
dají na válcovou čočku, která je sbírá v body. Bromostřibrnatý papír je navinut na
válci v ohniskové vzdálenosti válcové čočky. Při otáčeni válce poskytují pevná zrcátka
variometrťl přímky (base), k nimž se vztahují výchylky pohyblivých zrcátek, připevně-
ných na magnetkách a Bourdonových trubicích. Dalekohledem je možno výchylky odečí-
tati na skleněné stupnici.

V absolutním domku, na zděném pilíři, budou každých 14dní kontrolovány hodnoty
basí, a to měřením deklinace, inklinace a horizontální intensity. K·měřením bude použito
magnetického teodolitu s indukčnim inklinatoriem, zařizeného pro observatorní pozoro-
vání. Stroj byl zakoupen rovněž u fy Askania. Azimuty dvou pevných značek (míre),
zasazených do zdiva variační budovy, budou měřeny astronomickým teodolitem.

Práce spojené s výstavbou registračních pi'ístrojů., určení konstant, měřeni abso-
lutní, astronomická a úprava místnosti potrvají dva až tři měsíce. Podle našich předpo-
kladů. začne stanice registrovati od 1. ledna 1941. Po dobu jednoho roku to bude chod
zkouš~ový. Následkem pozvolného vysychání bude stavba a tím i plliře stroj'fi pracovati.
Bude třeba některé přístroje přestaviti, vyšetřiti jich vzájemné pů.sobení a absolutnim
měřením kontrolovati často jejich záznamy. Po celý! rok 1941 bude sledováno koIisání
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teploty v registračním prostoru a na základě tohoto zjištění budou správně nařizeny
kompensující magnety. V tomto roce bude také provedeno připojení absolutních strojti
na jedné nebo dvou cizozemských variačních stanicích. Teprve tím bude prťihonická sta-
nice zařaděna do mezinárodní sítě. Pravidelný její chod lze tedy očekávati až v r. 1942.

Chod stanice bude řizen a všechny výsledky budou zpracovávány přísně na zása-
dách mezinárodní spolupráce. Budou vyčíslovány okamžité a střední hodinové hodnoty
všech tři prvkti, budou vyšetřovány číselné charakteristiky, jež budou !taSilány měsíčně
mezinárodní magnetické Associaci v De Biltu (Holandsko). Z výsledkti bude studován
denní a sekulární chod prvkti a sledována jeho závislost na kosmických přičinách (vliv
polárních září a pod.). Získaný materiál bude po přislušných redukcích každoročně pu-
blikován ve výroční zprávě, která se zasílá mimo domácí instituce všem cizozemským
stanicím magnetickým.

Literární novosti.
Posud.ky.

lng. Dr. Ant. Prokeš: Půda a národové. Vyšlo jako 22. svazek Knihovny Spolku
péče o blaho venkova v Praze II., Karlovo nám. Č. 32. 1939. 20 K.

Kniha, o niž zde podáváme stručný posudek, není knihou obsahu zeměměřického.
A přece považujeme za vhodné, abychom na ni upozornili čtenáře našeho Věstníku.
Autor knihy, ministerský rada. ministerstva zemědělství Ing. Dr. Ant. Pro k e Š, jenž
je znám mnoha zeměměřičským inženýrťim vystudovavším na pražské technice jako ho-
norovaný docent encyklopedie nauky o zemědělství, shrnul v knize obsáhlé množstVÍ ma-
teriálu o venkovském životě a o ptidě. život venkovské společnosti, avšak i život celých
národti v minulosti, přítomnu a v budoucnosti je přímo závislý n a pti d ě, na její tvtJ.rčí
SChopnosti poskytovati člověku a jeho zvířecím pomocníktim životní prostředky, a n a
p r á v n í o r g a n i s a c i v I a s tni c k Ý c h P o m ě r ti k pti d ě, jak si ji lidská spo-
lečnost během dlouhých věkti vytvořila. Pťida a venkov je základem života národti a
mělo by býti nepsaným přikazem pro každého, kdo s venkovem přicházi ve styk, aby
věnoval těmto problémťim svou pozornost. A zde jsme u p'řičiny, proč o nezeměměřické
knize referujeme v odborném časopisu zeměměřickém. Valná část přislušníkti našeho
stavu jest svým povoláním úzce vázána na venkov. Vždyť zeměměřičský inženýr je ve-
dle lékaře jediným vysokošk,olsky vzdělaným občanem, který přichází v častý styk
s venkovem a jeho společnosti i v nejmenších horských VÍskách, kam mnohdy nevede
ani vlak, ani slušná cesta. Tento úzký styk s venkovským obyvatelstvem mu ukládá po_
vinnost! Nejenom onu úřední nebo existenční, nýbrž i povinnost národní, povinnost
vzdělaného člověka ptisobiti svou radou a pomocí k tomu, aby český venkov stal se
technicky, zdravotně, kulturně, sociálně a společensky pokročilým, aby se v něm lidem
lépe žilo a aby nepociťovali šk·odlivou.touhu po útěku do měst.

V tom směru mohou zeměměřičští inženýři mnoho našemu venkovu prospěti ra-
dou i skutkem, neboť jejich vysokoškolské vzdělání jim umožňuje, aby byli neoficiál-
ními poradci naším venk!ovským občantim v rtizných otázkách, jmenovitě pak v otázkách
technických.

Kniha Ing. Dr. Prokeše obsahuje poučení o všech problémech, jež současný ven-
kovský život, jmenovitě český, má a podává přehled opatření, která by měla býti vyko-
nána, aby naznačeného cíle bylo dosaženo. Stručně jen uvedeme, že po historických sta-
tích o vývoji selského stavu v zemích našich i cizích je podán přehled péče o zeměděl-
ství po stránce všeobecné i po stránce obecného a odborného vzdělání na venkově, po-
psána je péče. sociální a zdravotní a vytyčeny estetické snahy, směřující k zpřijemnění
venkovského života. Jeden oddíl knihy věnován jest problému odlidňování venkova a
útěku do měst. Zvláštní a pro naše čtenáře zajímavou kapitolou je oddíl, věnovaný p é-
č i o vně j š í v z h led ves nic e. Významnou činitelkou v životě venkova je žena.
Kniha přináší oddíl o organisaci venkovských žen a anketu o životě a zaměstnání ven-
kovské ženy. Jiná kapitola promlouvá o mezinárodní zemědělské organisaci a úkolu
sociologie a povaze sociologické práce na venkově.
. V závěru kníhy uveden je podrobný soupis literatury, vztahující se k rťizným
oborťim, o nichž kniha pojednává .. Pro čtenáře zahraniční je připojeno vícestránkové ně-
mecké résumé. .

Knihu min. rady Ing. Dr. Prokeše našim čtenářťim vřele doporučujeme. Pour.

Vyšlé knihy.

Bredow: Das Katasterwesen, Geschichte, Aufbau, Verwaltung und Neuordnung.
Berlín.

Hillebrandt; Engels, Geith: Reichsumlegungsordnung, MUnchen. RM. 8'25.
Luftbild und Vorgeschichte. Hansa Luftbild, G. m. b. H. Berlín SW. 29. 1938.
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Gottfried Albrecht: Deutsches Schrifttum uber Bildmessung und Luftbildwesen.
Verlag Wichmann. Berlin-Grunewald. 1938.

Fernand Danger: Le Bornage. Librairie de l'Enseignement technique. Paris. 56

Fernand Danger: La propriété foncíere. Librairie de l'Enseignement technique.
61. Boulevard Saint-Germain. 44 fr.

Ocag'rW Maurice ď: Procédés généraux de calcul (Calcul numérique, graphique,
nomographique, mécanique). Librairie Herman. Paris.

Bloc,hin: Stereofotogrametríjsko terestričko snimane. Moskva 1937.
Paynter J. E.: Practical geometry for Builders and architects. London. Chapman

& HaU.

Odborná pojednání v časopisech:

Geometarski i geodetski glasnik. C. 5/1938. S o P o c k o: Vyrovnání pozorování
na trig. bodech vyššího řádu zpfisobem neurčitého řešení rovníc korelát. Rud I: Rek-
tifikace polárního planimetru. S v i š č ev: Dělení velkých ploch. Ves e I: Poznámky
k referátu Ing. Kostiée, "úkol katastrálního plánu v národním hospodářství". Dr a-
Ž i é: K reformě katastru. M a šek: Katastr v Cesko-Slovensku. Rad o s a v I jev i é :
Geodetické práce ve Velké Britanii. Pro c h a z k a: Něco z historie číslic, čísel a po-
čítání. M i I j a n i é: Potřeba náZorného zobrazování terénu reliefem. C. 6. S o p o c k o :
Vyrovnání pozorování na trig. bodech vyššího řádu zpfisobem neurčitého řešení rovnic
korelát (pokrač.). Ves e I: Poznámky k referátu Ing. Kostiée, "Úkol katastrálního
plánu v národním hospodářství" (dokonč.). F a I a t o v: Krátký přehled prací na do-
hotovení vyvlastňovacího elaborátu nové železniční trati Koprivnica-Varaždin. M i I j a-
n i é: O některých starých plošných mírách. Nin k o v i é: Katastrálni mapa jako
prfikazní elaborát v soudnictví. 1939. Cis. 1/39. S o P o c k o : Vyrovnání pozorováni na iso-
lovaných trig. bodech vyššího řádu zpfisobem neurčitého řešeni rovníc korelát (dokon-
čeni z č. 5 a 6/1938). Ves e I: Použití úhloměrného hranolu pro 450.Dr a ž i é: Reforma
katastru. K o s ti é: úkol katastrálního plánu v národním hospodářstvi. Ma r i é: Je
dobrá stabilisace naši polygonové sítě? Cís. 2/39. Rud I : Grafické znázorněni vzorce pro
výpočet plochy obrazce ze souřadnic. D r a ž i é: Zdokonalení kartirovacich a reprodukč-
nich prací. Ves e I: Význam katastrální mapy v národnim hospodářstvi a právní a
technické podminky knihovního měření. Týž: Co by bylo podniknouti, aby se katastrální
mapa stala dokonalým knihovnim dokumentem? K r i v o k a p i é : Práce na srbském ka-
tastru ve vyhnanstvi. Cís. 3/39. K o s t i é : Zpráva o dosavadnich výsledcích ze zkušeb-
ního aerofotogrametrického měřeni pro katastrální plány. Dr a ž i é : V jakém p'ořadi jest
zapisovati měřické body při výpočtu výměr? Týž: Reforma katastru (pokračováni).
Vesel: Jak to zařiditi, aby katastrálnimapy mělyvýznamdokumentfi pozemkové knihy?
čis. 4 1939. S o P o c k o: Počet rovnic závislosti v trigonometrických sítích a jejich
volba. Bo š k o v i é: Historický vývoj geodesie. D r a ž i é: Císelný výpočet výměr par-
cel z tachymetrických údajfi.M i I o šev i é: Práce na nivelaci I. řádu. štv.

I Zeitschrift fiir Instrumentenkunde roč. 1938. F. Loschner, "Ober die selbstrech-
nende Kippregel der Firma Kem (str. 49), Peschel, Untersuchungen von Invamivellier-
platten der Firma C. Zei13(str. 62), Fraenkle, Die Belichtungszeiten bei Luftbildaufnah-
men (str ..241), Lildemann, Untersuchungen an kleinen Winkelme13geraten mít Schnek-
kenkranz und Me13spindel(str. 279), Ronchi, "Oberdie Luminositii.t der Bilder in Fern-
rohren (str. 316), v. Hofe, "Oberdie Lage der Austrittspupille bel Fernrohren; Krug,
Zur Beurteilung von Kreisteilungen aus Exzentrizitii.tsmessungen (str. 412), H. Loschner,
Der photogrammetrische Kurs in Jena im Laufe von 25 Jahren; Kasper, Die kurzperio-
dischen Teilungsfehler eines Koizidenztheodoliten (str. 443). F-r.

Zprávy spolkové.
z Jednoty úř. aut. civ. geometril v Praze. V obecnim domě pražském byla ko-

nána dne 7. října t. r. hospodářská porada za účasti 14 členfi. Omluveni byli: kol. Mi-
zera, Janč a Prokeš. Schtlzi zahájil předseda Ing. Filrst.

Kol. Prokfipek, který se po uzdravení dostavil do schfize, byl předsedou jménem
všech upřimně přivitán.

Předseda podal obširný referát o schtlzi Jednoty soukromých zaměstnancfi.
Kol. Ditě referovalo nemocenském pojištěni civilnich technikfi. Na žádost Jednoty

clv. geometrfi SV'OlalaInženýrská komora zástupce jednotlivých kategorii a tajemnika
svépomocné české organisace "Řišského svazu živnostnikfi, rolnikfi, obchodnikfi a j. sa-
mostatně výdělečných osob v Praze".

Podle získaných informaci mMe se státi členem tohoto svazu každá samostatně
výdělečná osoba, na níž se. vztahuje zákon o nemocenském pojištěni a která nepřekro-
čila 60. rok svého věku. Clen plati měsičně 20 K, za všechny členy rodiny (děti do 17
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let) 5 K, za každé dítě nad 17 let 5 K. Zápisné jednou provždy 100 K. Podmínky vzhle-
dem k nízké měsíčni částce jsou velmi výhodné. Předsednictvo Inženýrské komory pře-
zkoumá j.eště podmínky a doporučí pak členstvi ve svazu buď jednotlivě nebo hromadně.

Na žádost pražských kolegt'l bylo požádáno prostřednictvím Inženýrské komory
Zemské finanční ředitelství v Praze o vhodnou místnost pro zhotovování smmktl s kat.
mapy.

Kolegfun, ktetí mají osobní auta a žádali o. povolení a dosud je nedQ!3ta'li,nemtlže
ani Inženýrská komora ani Jednota civ. geometrfi vymoci povolení, poně~adž jediným
rozhodujícím úřadem jsou Oberlandrati, kteří jediné sami vyřizují žádosti.

Inženýrská komora byla požádána o zavedeni čestného tízení proti jednomu kole-
govi pro krytí osoby neoprávněné.

Za Moravu měl obšírný referát kol. Faltus z Bma. ;:--
Kol. černý B. se uvolil, že, svolá všechny kolegy z Prahy v nejbližší době, aby se-

konečně ustavilo sdružení po vzoru brněnském.
Povytízení několika žádostí o přemístěni kolegt'l a došlé velmi početné korespon-

dence byla schtlze ukončena.
Dal šíp o rad a konala se dne 4. listopadu t. r. v Obecním domě pražském za

účasti 15 člentl. Omluven byl kol. Kural. Za Moravu byli přítomni kol. Janč a Prokeš.
. Schtlzi zahájil předseda Ing. FUrst a podal obšírný referát o schtlzi v Inženýrské
komoře dne 16. října t. r., na níž byla projednávána nová osnova pro architekty. Za
Jednotu civ. geometrtl byli tam přítomni mimo předsedy kol. Proktlpek a Dítě. Další
schtlze v této věci byla konána dne 31. října t. r. za ptítomnosti jednatele. Za předsed-
nictví Dr. Ježka a přítomnosti zástupctl Ústředí architekttl, Ústředny společenstev sta-
víteltl a Inženýrské komory bylo pokračováno o úpravě návrhu osnovy pro architekty.

Dne 23. října byla konána v Inženýrské komoře porada o smlouvách úřednických
v oboru stavebního podnikáni. Za Jednotu civ. geometrtl přítomni byli kol. černý a Dítě.
Se zástupci Jednoty soukromých zaměstnanctl bylo dohodnuto, aby civilní geometři tuto
otáZku řešili v rámci svobodných povolání s advokáty a notátí.

Kol. Proktlpek podal obšírný referát o schtlzi zeměměřičfi, kde bylo pojednáno <>
dalším vydávání Zeměmětíčského Věstníku.

Za Moravu referoval kol. Prokeš.
Upozorňujeme ony kolegy, kteří jsou nuceni dáti se zastupovati ve svém povoláni

(na př. v době onemocnění atd.), aby tak činili jenom kvalifikovanými asistenty.
Po vyřízeni některých stižnosti a velmi početné korespondence, týkající se pře-

sídleni geometrtl, přezkoumání účttl civ. geometrtl a vyřízení žádosti o povolení provozo-
váni praxe v určitých místech, byla schtlze skončena.

Por a d a dne 1 8. 1i s top a dul 9 3 9. Vzhledem k tomu, že byla svolána na
20. listopadu t. r. schtlze Pracovní sekce Inženýrské komory v Praze, konala se í naše-
hospodářská porada dřive a sice 18. listopadu.

Předseda :Ing. FUrst zahájil schtlzi za přítomnosti 14 člentl. Za Moravu byli pří-
tomní kol. Faltuá a Prokeš. Omluveni byli kol. Janč, Hruška a Tvartlžek.

Předseda referoval o osnově civilních architekttl, k niž zaujali civil. geometři při-
měřené stanovisko. Konečná redakce návrhu této osnovy o civil. architektech konala se-
dne 7. listopadu v Inženýrské komoře. Za Jednotu byl přitomen jednatel kol. Ditě. Po-
dobně jako úř. aut. civ. inženýři stavebni, tak i civil. geometři požadovali, aby při pro-
jednávání otázky titulu a oprávněni civil. architekta nebyla dotčena oprávněni ostatních
kategorii civil. techniktl.

Doporučujeme všem kolegt'lm a kvalifikovaným asistenttlm, aby se stali členy SIA
a tím umožnili vydáváni našeho jediného odborného časopisu zeměměřičského. Úroveň
Zeměmětíčského Věstniku byla vždy na výši doby a bylo by vice než bolestné ztratiti
tento jediný náš odborný časopís.

Když bude vyvinuta podobná akce i u kolegtl ve státní službě, bude dalši vydá-
váni Zeměměřičského Věstniku zachráněno. Proto vyzýváme dtlrazně všechny kolegy,
resp. jejich kvalifikované asistenty, aby v zájmu celého našeho stavu vstoupili do SIA
a tim umožnili vydáváni Zeměměřičského Věstniku.

Po projednání likvidace kanceláře Ing. Kodla s kol. Proktlpkem a po vyřízeni do-
šlé pošty byla schfize ukončena. Ref.Ing. Ditě.

Výstava ,,100 let české fotografie". Letos u příležitosti 100. výroči vynálezu foto-
grafie jsou pořádány téměř ve všech zemich oslavy a výstavy s ukázkami vývoje a po-
kroktl, které fotografie v poslednich letech učinila. Dnešni život bylo by asi velmi těžko
bez ni si představiti, neboť zasahuje téměř do všech odvětvi lidské činnosti. Také země-
měřičský ínženýr stěží by dovedl si odmyslet fotografii a její použití pro měřické účely,
zvláště pti zhotovování map a plántl a ve fotogrametrii.
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Sluší proto připomenouti prorocká slova, kterými předseda francouzské Akademie
věd, slavný fysik a profesor matematiky a geodesie Dominique Frangois Jean Arago
r. 1839, když podával francouzské akademii podrobnou zpráVU o vynálezu Daguerrově,
předpověděl fotografii velkou budoucnost i pro účely měřické: "Oes images, sO'Umises
aux regles de za Géométrie, permettront d l'aide ďun petit nombre de données, de re-
monter aux dimensions exactes des parties les plus élevées, les plus Vn.acoessiblesdes édi-.
jioes." Proro<:ká slova Aragova jsou tím významnější a cennější, že byla napsána již dvě
desítiletí před tím, než se podařilo "otci fotogrametrie" Aimé Laussedatovi, slavnému pa-
řížskému mechanikovi Brunnerovi a mladému optikovi Bertaudovi vyrobit první měřic-
kou fotografickou komoru - dnešní fototeodolit.

Česká fotografie oslavuje Daguerrllv vynález výstavou, pořádanou v Umělecko-
prfimyslovérn museu v Praze (u parlamentu). Výstava byla otevřena opožděně, teprve
26. října, ale zato se těší velké pozornosti a oblibě a denně je velmi četně navštěvována.

Neni dobře možno podrobně tu vypisovati, co všechno je na výstavě ve velké síni
v přízemí a ve třech prostorných sálech I. poschodí Uměleckopro.myslového musea na-
shromážděno a vystaveno. Zmíníme se proto alespoň o fotogrametrii, jejíž ukáZky jsou
v oddělení "Fotografie ve vědách technických". Třeba však poznamenati, že tato vý-
stava fotogrametrie není nikterak úplná, a to nejenom pro nedostatek místa, ale i proto,
že řadu opravdu pěkných věcí, na př. obrovskou zvětšeninu leteckého snímku z posled-
ního sokolského sletu, nebylo možno vystaviti. V přehledu uvádíme stručný seznam vy-
stavených prací.

Fotogrametrioké oddělení ministerstva veřejnýoh praoí (Ing. K. Srba, Ing. St. Ko-
nečný): letecké plány úseku Vltavy v Praze a částí Prahy I.-III., části řek Labe a Sá-
zavy, jakož i pozemní snímek úseku Sázavy s perspektivními vrstevnicemi, dále zvětše-
niny leteckých fotografií (Louny, Ledeč n./SáZ., zámky Hluboká a Dobříš, zříceniny hra-
dO.žebrák a Zviřetice u Bakova, šternberk, Svatý Hostýn, Lysá hora, část Masarykova
okruhu u Brna a snímek nástupu cviČenco.při sokolském sletu).

Zeměpisný ústav ministerstva vnitra (Dr. J. Peterka): některé dřívější příklady
stereofotogrametrického měření a ukáZky novějších pozemních fotogrametrických prací
pro topografícké mapování v měř. 1 : 20.000, zvětšené obrazy ze slovenských jeskyň, pa-
noramatický snímek živohouštských skal se zakreslenými perspektivními vrstevnicemi,
letecké plány s vrstevnicemi a ukáZky mapování s použitím multiplexu; exposici doplňuje
několik stereoskopťl české výroby.

O'stav yeodesie nižší a vyšší (asistent Dr. J. Klobouček): školní případ stereofoto-
grametrického zaměření vyšehradské skály v měř. 1 : 500 s vrstevnícemi po 5m a: ukázky
pokusných měřických snímko. na infradeskách.

Státni výzkumná stanioe lesnioké geodesie a fotogrametrie v Brně (prof. Dr. Al.
Tichý): tří studie překreslování leteckých snímko. nepravidelného územi, fotoletecké za-
měření školního závodu zemědělského v žabčicich a zaměření školního lesního statku
"Masarykťlv les", revir Hády, 1 : 2500; tyto pěkné a ucelené práce doplňují ještě stereo-
skopické snímky a anaglyfický obraz Mendelova pomníku.

Také v jiných oddílech výstavy setkáme se s aplikacemi fotogrametrie: prof. Dr.
J. Pantoflíček vystavuje měření pro.hybu betonových nosníko. a měření pohybu sypkých
zemin a v oddílu "Lékařstvi" je vystaveno stereofotografické měření nálezu čáslavského
(lebky žižkovy).

Před zahájením výstavy byla tiskem vydána pěkná publikace, která však během·
týdne byla rozebrána. Bylo v ní stručně pojednáno o použiti fotografie ve všech odvět-
vích. Stať o fotogrametrii napsali do ní prof. Dr. P. Potužák a Dr. J. Peterka a o letec-
kém fotografování Ing. K. Srba. .

Doporučujeme všem návštěvu této zajímavé výstavy. I když·mnoz.i tam nenaleznoU
vše, co by z našeho oboru tam ještě patřilo(na př. ukáZky použití fotografie v repro-
dukci map a pláno.), a třebaže někdo nebude snad plně spokojen s exposicí fotogrametrie,
najde každý na výstavě mnoho zajímavého a jistě nebude litovat malé částky za
vstupné (2 K). ---:Výstava jest otevřena denně do 19 hod. a potrvá do konce prosince t. r.

Dr. J. Klobouček.
Pozemková reforma na Slovensku. Na Slovensku připravuje se nové provádění

pozemkové reformy. Podle projevfi ministra .hospodářství Medrického má se nová pozem-
ková reforma vztahovati asi na 40.000 ha židovské pťldy 18.000 ha pťldy, jež je v ma-
jetku cizích státních příslušníkťl a asi na 25.000 ha pťldy: která podléhá revisi staré p0-
zemkové reformy. Dále se má vztahovati na pozemkový majetek o rozsahu větším než
30 ha, což by se týkalo úhrnem asi 900.000 ha po.dy. Hlavní zásadou reformy je rozdělit
po.du mezi rolniky na Slovensku tak, aby se vytěžilo co nejvíce ve prospěch národního
a hospodářského celku. Má se založit střední rolnický stav, který by upevnil posíci slo-
venského národa.

1939/93



Kdo má navrhovati, prováděti a řiditi práce urbanistické. Tato otázka je předmě-
tem zájmu i sporo mezi rfiznými odborníky, kteří se cítí povoláni k řešení otázek, spoje-
ných s výstavbou měst a s plánováním celých krajť1u nás i v cizině. V našich poměrech
jsou to též kolegové úř. aut. civ. geometři, kteří mají na tomto sporu zájem proto, že
své oprávnění k činnosti urbanistické odvozuji.přímo z § 6 nař. o civ. technicích č.77/1913
ř. z. i z toho, že stavba měst je jim přednášena na odboru zeměměřického inženýrství
jako předmět II. státní zkoušky. V jejich řadách pak je skutečně několik vynikajících
urbanistť1, jejichž znalosti a práce budí zaslouženou úctu i u jiných příslušníkť1technic-
kých povolání a v širší veřejností.

Spor o to, kdo má navrhovati, prováděti a řiditi práce urbanistické, je však živý
i jinde. V 21.čísle Technického Obzoru z 10. listopadu t. r. je uveřejněno několik názorů.
vynikajících francouzských pracovníkť1 ve stavbě měst, jež byly v souvislos4 se sjezdem
francouzských urbanistť1 v Marseille v r. 1938uveřejněny v čísle 67 Revue "Urbanisme".
R e n é Dan g e r, náš přítel a redaktor Journal des Géomětres Fran!<ais přiznává, že
revue Urbanism vždy se snažila vyhnouti okruhu těch, kteří by chtěli vyhraditi urbanis-
tickou práci výlučně architektť1m. Urbanistické dilo se skládá ze 3 části: přípravy, vypra-
cování projektu, provedeni. Konstatuje, že v přípravě je nejzběhlejší geometr. Při vypra-
cování projektu je třeba celé řady znalostí, z níchž každá je vlastní rozným oborom tech-
niky a získá se na rfizných školách. Nadřazenost jednoho oboru nad druhým se mť1že
jeviti pouze v postupu, nikoliv ve výsledku, s výjimkou snad jen v některých zvláštních
případech. Z toho vyvozuje, že urbanista není ani topograf, ani architekt, ani inženýr,
geometr nebo hygienik individuálně. Urbanista je synthesou všech těchto oboro. V naší
době, kdy je urbanismus mladý, je možno, že se našel urbanista mezi některými z vy-
jmenovaných technikť1,nemť1ževšak pracovati úspěšně, neosvojil-li si kromě znalostí ze
svého oboru také vědomosti z oboro ostatních. Při uskutečňování projektu nastoupí kaž-
~ obor opět ve svá práva a pracuje na svém úseku samostatně. Architekt namítne, že
znalost není vše, že urbanismu jde o tvoření, umělecké schopnosti a smysl pro koncepci,
které se získají studiem architektury. Bylo by možno s tím souhlasit, kdyby urbanismus
a estetika měst byly již uspokojivě probadány. Ani estetici, ani kritici umění však dnes
nepovažují urbanismus za umění vyspělé. Z architektť1 je pouze menšina umělecky ško-
lená a ta právě podceňuje hospodářské a technické nutnosti urbanismu. Podle autorova
názoru cit estetický a tvořivý nezávisí na určitém vzdělání a mť1žese vyskytnouti stejně
u inženýra nebo geometra jako u architekta. Úvah y m noh Ý c h I i d í z d r a v é h o
rozumu musí vždy dojíti k dobře uvážené součinnosti mezi t e ch-
niky rť1zných kategorií za společným cílem nebo ideálem úpravy
mě s t a n e b o k r aj e. - Pokud jde o ředitele této spolupráce: musí míti zkušenost,
úsudek, schopnost organisace a rozhodování, t. j. vlastnosti šéfa. Nelze dokázati, že tyt~
vlastnosti vyskytují se u architekta častěji než u jiných technikť1.Při volbě šéfa je třeba
se vyhnouti soutěži myšlenek, ale opírati se o dosažené výsledky. Proti volbě architekta,
inženýra nebo geometra se namítá, že se všichni zabývají též uskutečňováním díla a že
tedy mohou jako urbanisté přijíti do rozporu mezi svým svědomim a svým zájmem. T~
pouze prokazuje, že urbanista - ať již úředník nebo technik z praxe - nemá býti volen
z okruhu svého pť1sobiště.

Tolik tedy (p~e výtahu z T. O.) o problému, kdo je nejspiše urbanistou, praví
zeměměřič!

Avšak i ostatní účastníci ankety v "Urbanisme" vyslovili se celkem shodně, že
při úpravách urbanistických je třeba spolupráce více odborníkť1. Maurice Fontaine,
inspecteur général adjoint aux travaux de Paris, zdť1razňuje, že urbanismus potřebuje'
lidi povolaných (kompetentních) a prohlašuje, že by bylo chybou dáti monopol absolven-
tť1mjediné školy.

R o g e r P u g e t, architekt-urbanista, soudí, že urbanista není architektem, ani
inženýrem, ani geometrem, ani jiným odborníkem" nýbrž každým z ních částečně. Klad-
la-li by se pro urbanismus otázka toho či onoho vzdělání, podřizoval by se urbanismus
některé disciplině, t. j. celek by se podroboval určité podrobnosti.

Také další účastník ankety Fu n k e I s t e i n má za to, že jako konečné řešení
všech úkolť1urbanistických, vedoucí k cíli, projeví se vždy ve spolupráci všech odborníkť1.

Není na škodu připomenouti tyto hlasy francouzských odborníkť1 u nás právě
nyní, kdy opět otázka oprávnění k pracím urbanistickým byla v jisté souvislosti opět
rozvířena. Ani velký národ, jako jsou Francouzi, nemť1žesi dovoliti svěřovati výstavbu
svých městských i venkovských aglomeracJ absolventu jediného typu školy a nemť1že
zříditi školu, jejíž absolventi by výlučně byli vzděláni jen v urbanismu. Tím méně mť1-
žeme tak učiniti my! Bude na prospěch věci, když i dál na našich regulačních plánech
budou spolupracovati rozní odborníci v upřimné vť1lidosáhnouti co nejlepšího společného
výsledku. Mezi těmito spolupracovníky pak nesmí chyběti zeměměřič, neboť on je výraz-
ným spolutvtlrcem všech promýšlených urbanistických zásahť1.

Přátelské sch1izky pražských kolegť1konaji se pravidelně k a ž d Ý čtv rte k od
17-19 hodin v kavárně domu SIA. Jsou na nich srdečně vítáni kolegové z Prahy i ko-
legové venkovští, kteří náhodou v kterýkoliv čtvrtek do Prahy zavítají.
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ln memoriam Ing. Hajného... Dne 13. listopadu t. r.
rozžehnal se se světem po těžké nemoci Ing. Vladimír
Haj n ý, vrchní měříčský rada v. v.*).

Byl zpopelněn v brněnském krematoriu dne 17. t. m.
za velké účasti _příbuzenstva, přátel vysoké školy technícké,
městského stavebního úřadu, státních drah, úředníkfi zem-
ského fínančního ředítelství a katastrálních měříckých úřadu.

Nad rakví zesnulého kolegy pronesl Ing. A. Kr e j car
tento projev:

"S procítem jara, v měsíci květnu t. r., když odešel na
věčnost z naších řad vrchní měříčský rada v. v. Ing. Jaroslav
Zvěřína, v měsící červencí t. r. pak vrchní měříčský rada v. v.
Jan Orel, netušílí jsme, že do podzímní melancholie zazní opět
smutná zvěst, že dokončíl pozemskou pouť mílý náš kolega
Ing. Vladimír Hajný, vrchní měříčský rada v. v., stařešína
ínženýru státní měřické služby.

S rozbolestněným srdcem sledovali jsme úporný zápas jínak silného tělesného or-
ganísmu s mučivou chorobou. Doufali jsme, že vítězem bude vfile žít, ale osud pokynul
záporně. Ing. Hajný, zdolán byv v zápasu s nelítostnou nemocí, skonal dne 13. listopadu,
krátce po dovršení 73 let požehnaného svého věku.

V osobě zvěčnělého odchází dolwnalý vzor člověka, jemuž bylo souzeno probíjeti
se životem z malých začátkfi za svým cílem a ideálem.

Narozen dne 9. listopadu 1866 v Řevníčově u Rakovníka v čechách, věnoval se
geodetickému studiu na vysokém učení techníckém v Praze. Po krátké praxi cívilní
vstoupíl roku 1895 do měřické' služby státní a věnoval se horlivě a s láskou svému po-
volání, vynikaje rozhledem, bystrým postřehem, nezlomnou pili, zručností a iniciativou.

Triangulačni kancelář b:ýv. minísterstva financí ve Vídni, kamž byl r. 1896 při-
dělen, řadila zvěčnělého vždy mezi nejlepší úředníky v oboru prací triangulačních a mě-
ření nově vybudovanou metodou polygono-trigonometríckou.

Díla v tomto ohledu zvěčnělým provedená, jako Králové Městec, Čáslav, Mladá
Boleslav, triangulace býv. říšské hranice rakousko-ruské v Haliči na řece Zbruči, četné
práce triangulační pro vyhotovení přesných katastrálních plánfi v severních, východních
a jižních čechách jsou toho skvělým doklad3m.

V roce 1913, byv jmenován inspektorem tehdejší evídence katastm pozemkové
daně na Moravě při zemském finančním ředitelství v Brně, pfisobí brzy poté zároveň
jako honorovaný docent "Nauky o pozemkovém katastru" na vysoké škole technické
v Brně, jest členem zkušební komíse pro státní zkoušku zeměměřičských inženýru, zku_
šebním komisařem pro zkoušky uchazečfi o oprávnění civilních technikfi při zemské po-
Iítícké správě v Brně.

Roku 1919 odchází do Bratislavy. kdež byl pověřen ministerstvem financí organi-
sací pozemkového katastru na Sl?vensku. V tuto dobu nemohlo mít toto nestejnorodé
odvětví převzatého dědíctví z Maďarska lepšího představitele. Jeho zásluhou jest, že bylo
při býv. gen. fínančním ředitelství v Bratislavě po prvé zřízeno samostatné oddělení
pod vedením technika.

Roku 1921 vídíme zvěčnělého jako technika adjoints při mezistátní delimitační
komisi pro stanovení hranic československo-maďarských.

Zásluhy, organísačni činnost a horlívá práce zvěčnělého milého kolegy byly ve-
směs vřele oceněny a uznány pochvalnými dekrety býv. rakouského minísterstva finan-
cí, zemskými fínančnimi úřady v Praze, Brně a Bratislavě, ministerstvem veřejných
prací a jeho učitelská pfisobnost na vysoké škole technické děkovným přípisem rekto-
rátu jmenované vysoké školy z r. 1921.

Dosáhnuv hodnosti vrchního měřičského rady, nastupuje zvěčnělý po návratu od
deIímitaění komise r. 1926 opět dohlédací službu u pozemkovéhokatastru pří zemském
finančním ředitelství v Brně, jest jmenován prvním technickým referentem s právem
aprobačním v oboru pozemkového katastru a revisním orgánem při zemské komisi pro
agrární operace v Brně.

Byl také literárně činným a četná odborná pojednání byla uveřejněna ve "Zprá-
vách veřejné služby technické" a v "Zeměměřičském věstníku".

R. 1932 odchází Ing. Hajný na vlastní žádost na trvalý odpočinek. Pří této příle-
žitosti vyslovil zvěčnělému pan ministr financí vřelý dík a uznání za výbornou činnost
ve službě, zvláště pak v těžkých dobách popřevrat0vYch na Slovensku.

Jako technik náleží Ing. Hajný k oněm ještě předválečným zjevfim, ve kterých
získal stát výborné síly, prošlé tvrdým životem mnohdy daleko od vlasti po boku milo-
vané manželky i rodiny.

*) Srov. Z. V., Č. 3/1933, str. 56.
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Ve vedoucím postavení byl naprosto objektivním představeným personálu tech-
nickému i kancelářskému, jeho učitelem i rádcem zároveň, přímý v jednáni, nesmlou-
vavý, avšak ve vhodnou chvíli podal vždy vlidně svoji ruku a neodepřel podporu.

S hlubokým žalem v srdcích skláníme se nad Vaší rakví, milý kolego, nad rakví,
která proměnila se naposled v mohylu pozdních kVět-CI,posledních to pozdravfl. těch,
kteří Vás milovali, ctili a si vážili. Svými pracemi postavil jste si pomník ceny nehy-
noucí, památka Vaše bude mezi námi vždy žít. Budiž pokoj Vám, nechť klidně odpo-
čine popel Váš v milované vlasti!"

Prof. Dr. Ing. J. Pantoflíček řádným členem české akademie. Druhá třída české
akademie ve svém sborovém zasedání 28. října t. r. zvolila dosavadního svého mimořád-
ného člena, profesora vyšší a nižší geodesie na Vysoké škole inženýrského stavitelství
pří Ces. vys. učení technickém v Praz,e, Ing. Dr. Jaroslava Pantoflíčka, svým řádným
členem. Bohaté činnosti vědecké v oboru geodesie vzpomněl náš věstnílt při příležitosti
jeho šedesátin v č. 4 z 5. dubna 1935 (str. 54). Širší veřejnosti je 'prof. Pantoflíček znám"
zejména jeho znamenitý podíl na monumentálním díle "Atlas čs. republiky", vydaném
v r. 1935 Ceskou akademií, jehož byl po dobu dvanácti let přípravných prací vrchním
redaktorem a v němž stvořil dílo, vysoce ceněné i v zahraničí.

výkaz změn ves t a v u měř i č s k é h o per s on á Iu P o zem k o v é h o k a t a-
str u v zem i Ce s k é za dobu od 1. července do 30. září 1939. 1. D o v Ý s Iu ž b Y
pře Io žen: m. r. Ing. Ignác Háva. 2. Pře v e den i d o s Iu ž e b: ministerské ko-
mise pro agr. op. v Praze (k zemské komisi pro a. o. v Brně): v. m. k. Ing. Josef Ží-
votský; ústředí min. vnitra: v. m. r. Ing. Stanislav Veverka, v. m. k.: Ing. Vilém čele-
chovský a Ing. Rudolf Kapucián. 3. Převzati pro obvod z. f. ř. v Praz e: v.
m. r.: Ing. Karel Rykr, Ing. Karel Hanzal, Ing. Karel Klimeš, Ing. Václav Primich; m.
r.: Ing. Karel špetla, Ing. Karel Žáček, Ing. Pavel Podubecký, Ing. Jan Chyba, Ing. Vá-
clav Fárka, Ing. František Lenc, Ing. Achiij Roziňák, Josef Podstatný, Ing. Josef Truk-
sa, Ing. Aloís Pejchota, Ing. Josef Lhota, Ing. Václav Jágr, Ing. Josef Vobr; v. m. k.:
Ing. Emanuel Slavíček, Ing. Bohumil Vltavský, Josef šmíd, František Thám, Ing. Jaro-
slav -Koloc, Ing. František Jíruš, Ing. Miloslav Masopust; m. k.: Ing. Josef čech, Ing.
Vojtěch Král, Ing. otakar Svoboda, Josef Ježek, Ing. Josef Lafant, Ing. Karel Havelka,
František Záruba, Ing. Josef Kupka, Evald Liška, Ing. Josef Košař, Ing. Ludvík Spon-
ner, Ing'. Josef r.íbal, Ing. Bohuslav Adamec, Ing. Josef Fuka, Ing. Karel Matuška, Ing.
Jo~ef Hlaváček, fug: Miloslav Macák, Ing. Josef Wachtl, Ing. Ferdinand Frohlich, Ing.
Míroslav Janata, Ing. Josef Preclík, Ing. Václav Nežerka, Ing. Josef Engel, Ing'. Jaro-
slav Vycpálek, Ing. Vladimír šváb, Ing. l<TantišekMeisner. Ing. Karel Brousil, Ing. Ru-
dolf Malivánek, Ing. Alois JeUnek. Ing. Antonín Vildvald, Ing. Vladislav Veis, Ing'. Ja-
romír Žižka, Ing. Jan Petřík, Ing Emanuel Partyngl, Ing. Emanuel Urban, Ing. Rudolf
Ceeh, Ing. Josef Schwarz, Ing. Ladíslav Kadeřábek, Ing. Václav Halásek, Ing. Antonín
Trpka. Ing. Oldřich Galař, Ing. Frantíšek Chaloupka, Ing. Bohumil Honomíchl. Ing.
František HavUček, Václav šarm, Ing. Stanislav čermák, Ing. Dominik Navrátil, Ing.
Jiří Hendrych, Ing. Otto Chabera, Ing. Jaroslav Tichý; m. konc.: Ing. Vladimír Dohnal,
Ing. Staníslav Bílek, Ing. Ladíslav Tobrman, Ing. František Volek, Ing. Oldřích Hrdý,
Ing. Václav Lieberzeit, Ing. Václav Křikava, Ing. František Hlavatý, Ing. Václav PichUk,
Ing. Alois BuŠík. Ing. Frant. švec, Ing. Jose( Hfl.lka, Ing. Frant. Kovárna, Ing. Jaromír
Němeček, Ing. Jaroslav Kohout, Ing. Antonín Koláčný, Ing. Bohumil Volfik, Ing. Ru-
dolf Novák, Ing. Václav Steklý, Ing. Arnošt Foff. Ing. Jan Kánský, Ing. Jan Mošna,
Ing. Karel šeda, Ing. Jaroslav Kábrt, Ing. Josef Doleček, Ing. Jaroslav Teplický, Ing.
Josef Tomášek, Ing. Karel Kulhánek, Ing. Jaroslav Hruška, Ing. Jos·ef Kubín, Ing.
František Veselý, Ing. František čálek, Ing. Karel štěpánek, Ing. Václav Bornvka,
Ing. Ladislav Kučera; smluvní měř. úřednící: Ing. Antonín Douša, Ing. Oldřích Vál-
ka, Ing. Oldřich Křelina, Ing. Bohumír Matouš, Ing. František šponer, Ing. Karel 'Ro-
pecký, Ing. František Kaňka, Ing. František Barnet, Ing. Otto čížek, Ing. Václav Mazin,
Ing. Rudolf Trnka, Ing: Miloslav Blecha, Ing. Karel Žižka, Ing. Václav Marek, Ing. Jiří
Bartoš. 4. Pře v z a t i pro obvod z. f. ř.. v Praze a přiděleni: m. k.: Ing. Petr Gluchov
ke k. m. Ú. v Poličce, Ing. Ivan Petrunkjevič do Chotěboře, Ing. Josef Baratov do Blat-
né; sm!. m. úř.: Ing. Michail Cekunov do Německého Brodu a Ing. Alexandr Obuškěvíč
do Roudnice n. L. 5. Jme Í1 o v á n: m. komisařem Ing. Karel Kott. 6. P o vol á n i
k v Ý p omoc n é s Iu ž b ě: v min. fin. odd. m;6a: v. m. r. Ing. Václav Primich;
v triang. kanc. min. fin.: m. k. František Záruba, Ing. Josef Kupka, Ing. Karel Matuška,
Ing. Miloslav Macák, Ing. Josef Engel, Ing. Jaroslav Vycpálek, Ing. Rudolf Malivánek,
Ing. Oldřich Galař, Ing. Bohumil Honomichl, Václav šarm; m. konc.: Ing. František Hla-
vatý, Ing. Václav PichUk, Ing. Jaromír Němeček, Ing. Antonín Koláčný, Ing. František
C~Jlk; v reprod. ústavu min. fin.: v. m. r. Ing. Rudolf Klimeš; m. r.: Ing. Karel Žáček,
Ing. Jaroslav Chfl.ra,Ing. Karel Hylmar; v. m. k. Ing. František Jiruš; m. k. Ing. Jaro-
slav Pichlík. 7. Pře Io žen i: m. r. Ing. Antonin Lukáš z triang. kanc. do odděleni
XI. z. f. ř., v. m. k. Eduard Palla z Německého Brodu do Sušice, m. k. Ing. Ladislav
Kadeřábek od k. m. Ú. v Praze do Rokycan, Ing. Josef Fiřt z Rokycan ke k. m. Ú. v Pra~
ze, Ing. Ferdinand Frohlich z českého Brodu do Pardubic.
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