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Abak pro ortometrickou opravu nivelace.
Dr. Jaroslav Mrkos.

Starší teorie geometrické nivelace předpokládala, že hladinové plochy zemské
tíže, t. j. plochy, které stojí v každém svém bodě kolmo ke směru tíže, jsou sou-
středné kulové plochy. Výškou (nadmořskou) nějakého bodu se rozuměla vzdálenost
bodu od základní kulové plochy, měřená po normále k této ploše. Tento před-
poklad mohl se udržeti jen potud, pokud byly měřické chyby při nivelaci větší
než chyby z něho plynoucí. Ve skutečnosti nejsou hladinové plochy všude spolu
rovnoběžné, jak ukazuje jednoduché užití principu zachování energie spolu s faktem,
že urychlení tíze je proměnné. Chceme-li přejíti od výšky n~jakého bodu A (t. j. vzdá-
lenosti bodu A od základní plochy, měřené po normále k této ploše) k výšce jiného
bodu B, nestačí připočísti k výšce bodu A převýšení zjištěné nivelací, nýbrž je
nutno připojiti ještě t. zv. ortometrickou opravu. Velikost této opravy je od-
vozena na př. v práci Ch. LaIlemanda: "Note sur la théorie du nivellement et sur
les procedés pratiques de transformation des résu1tates bruts des opérations en alti-
tudes orthométriques et en cotes dynamiques", str. 5-9, vzorec 3 bili. (C. R. des
séances de la commission permanente de I'Association géodésique internationale
[Nice 1887J, Annexe No. V.). Výška bodu B dá se psáti takto:

R R

VR= VA + 2 A z - 2 a J v sin 2 P d p.
A A

B

2 LIz je součet částečných převýšení naměřených při nivelování na trati A B, koe-
.4.

ficient a= 2'64 . l0-s, p zeměpisná šířka. Poslední člen na pravé straně je právě
ortometrická oprava (o) nivelace. Lallemand ji počítá ve skutečném případě gra-
ficky. V díle "Die astronomisch-geodatischen Arbeiten des k. u. k. militl1r-geogra-
phischen Institutes in Wien", sv. VII, str. 10, pak str. 174, se výraz pro orto-
metrickou opravu zjednodušuje tak, že se píše přibližně:

B

-2aJvsin2pdp~-2asin2Ps' Vs. (PR-PA)= Opř.,
A

kde Vs je přibližná střední výška uvažované trati, Ps střední zeměpisná šířka uva-
žovaného území. Je·li (PR- PA) vyjádřeno ve vteřinách, v. v metrech a chceme-Ii
míti ortometrickou opravu v mm, musíme psáti

Opř =- 2 ~ sin 2 ps . 103• Vs(m). (PH- PA)'"
ť

V uvedené publikaci byla pro bývalé Rakousko-Uhersko zvolena střední zeměpisná
šířka 48 ° a pro opravu vypočtena tabulka s dvojím argumentem. Chyba, která
byla učiněna tím, že byla v integrálu zavedena střední hodnota ps = 48 0, činila
podle udání ve j!llenované publikaci na nejzazších hranicích 1'7 % hodnoty uvedené
v tabulce. Pro Ceskoslovenskou republiku zvolme střední zeměpisnou šířku. ps =
49° 23'. Vzhledem k značně menšímu rozsahu naší republiky, pokud jde o země-
pisnou šířku, bude tato chyba ještě menší. Snadným výpočtem (krajní rovnoběžky
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pro ČSR byly brány 47° 43', 510 4') zjistíme, že pro ČSR činí tato chyba nejvýše
1'08% opravy, počítané podle formule (1). Tak dostaneme konečnou formuli

Opř= --2'52991 . 10-5 • '!J.(m) (PIJ - PA)'"
Pro absolutní hodnotu této opravy Opř byl sestrojen připojený spojnicový abak

a to tak, aby dával opravu na setiny milimetru a aby dilky stupnic neklesly pod
0'7 mm. Jde tedy o abak závislosti

Opř=2·52991. 10-5• V.(m) . [PH--pAI". (1)
Pro rozdil Ipn-pA I" byly voleny meze od 30" do 300", pro Va meze od 120m
do 1200m, tedy 30" ~ Ipn - PAl" < 300",

120 m ~ Va ~ 1200m.
Pro Ipn - PA I" v mezích od 3" do 30", resp. od 0'3" do 3", stačí užíti abaku pw
hodnoty lOkrát, resp. 100krát větší a pak výsledek děliti deseti, resp. stem.

Logaritmováním přejde rovnice (1) na tvar fa (z) =11 (x) + f2 (y), takže se
dá pro ni sestrojiti spojnicový abak, a to tak, že na jednu ze tří rovnoběžných
stupnic vynášíme délku lllog Ipn - PA /", na dl'uhou l210g(2'52991 . 10-5 v.) a na
stupnici pro výsledek délku llll2

l
log Opř (viz přílohu *).

lT2
Rozbor přesnosti. Abychom určili moduly II a l2 jakož i celkové roz·

vržení abaku, provedeme nejprve rozbor přesnosti. Uděláme-li při nastavování na
stupnici v. celkovou chybu .dva, při nastavování na stupnici pro [PIJ-PAl cel-
kovou chybu .LIlplJ-PAI a konečně při čtení na stupnici pro výsledek celkovou
chybu LI' Opř, dopustíme se při určení veličiny Opř, jak plyne z rovnice (1), chyby

.dOpř= 2'52991.10-5 [.dv.·1 PB - PA I+.dl C{J/l- PA I· v.] + A' Opř

Při tom se skládá každá celková chyba ze dvou chyb: z chyby nahodilé, kterou
označíme indexem n, a z chyby zaviněné tím, že interpolujeme lineárně na stupnici
funkce, která není ob e c ně lineární. Tuto chybu označíme indexem i. O chybě-
nahodilé předpokládáme, že je co do abso1. hodnuty nejvýše rovna desetině pří-
slušného stupnicového intervalu. Je tedy

zJv.= ,dv.n + ,dv ••, ,dIPH-PA 1= .LIIPR'-PA In +.LII PB - PA li,
,d' Opř=,d' Opřn +,d' Opři.

Chceme.li, aby hodnota Oph určená abakem, byla na setiny mm správná, musi

I ,d Opři < l~3mm. K tomu cíli stačí, aby vždy

2·52991.10-6 { I ,dv./·I P B - PA [ + I ,dl PH -PA II· Va} + l,d' Opř I < 1~3 (2)

a to bude splněno jistě, bude-li

2.52991.10.-5 {I PH - PA I [I,dv •• [+ I .LIv•• !] -:- v. [1.LI,jPH -PA Ini + l,dl PH- PA lil]} +
+ l,d' Opřn I + I ,d' Opři [< l~a' (2')

*) P O zná m k a l' e d a k c e. Z technických důvodů ne,b~y10možno v tomto čísLerepro-
dukovati hlavná abaJk lpII'oortometrickou opravu nivelace, jehož sest'l'oj-ení je popsáno ve-
článku. Aba.k bude reprodmlwván v některém z daiLšíchčísel a momě tolho bude určitý pooet
kusů vydán z~lášrtě na n6SJ.oWnémtuhém papíŤe. Úřady (miJnisterstVlofiJnancí, veřejných
prací, vojenSJký zemělpii,gnýústav, zemské úřady atd.), ústavy vysokoško~i>kéi jednotlivci,
kteří mají co činiti s přesnou nirvemcí,mo:housi jej ()Ibjednamiv redakci tohioto ča.sOlPÍJSu.
Abak jim bude ZlII.Slánv Lepenkovémpouzdře ne)lřelOlŽený,cena bude asi 15 Kč 'za kus
a ~tanovena definitivně :lJŽ dle došlého počtu přihlášek. PwSÍIl1eo včasné přilh1ášky (nejpoz-
ději do klOnce červenť!e t. 11'.), aby mohlIbýtipřúslušný počert abaků zhotoven.
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Tato podmínka je však přílili složitá~ Zjednodušíme si ji tak, že zanedbáme nejprve
chyby z interpolace a teprve dodatečně, až· bude abak navržen. zjistíme, je-li
splněna ve vší své složitosti. Máme tedy splniti pod,mínku zjednodušenou

Protože jsou na stupnici pro Opř možné jen intervaly ... 0'05, 0'02, 0'01, ... ,
plyne z (2'), že musí IA' Op;' ti I <0'002. Označme v dalším značkou 1(x) interval
stupnice pro veličinu x. Protože předpokládáme, že největší možná chyba při čteni
na nějaké stupnici je co do absol. hodnoty rovna desetině příslušného stupnicového
intervalu, musí I max(O)< 0'02. Zvolme pro další I max(O) = 0·02. Pak tedy
I LI' O př ti Imax< 0·002 a poamínka (2") bude jistě splněna, bude-li

252991.10-5 [IAvsn 1·1 PB - PA 1+ IA IpB - PA_Iti Iv.] ~ 0·003.

Aby to platilo pro všechny případy, stačí, když to bude platit pro pHpad nej-
nepříznivější

2'52991.10-5 [[Av." Imax·300 + IA i P lJ- PA I ni max'1200] ~ 0'003,

]AV.n 1max+ 41A IP B - PA In Imax< 0'3953.

Přejdeme-li k intervalům, dá se tato podmínka psáti

1(v.) max+ 41( IPB - PA]) max< 3'953 (3)

Je patrno, že na př. musí 1( I PH - PA I )max<1, t. j. 1(1 Pe-- PA I)max= 0'5,0'2, ..•
Volíme 1(!PlJ-PAI)max=O·5. Pak plyne z (3), že 1(v.)max< 1'953. Pro dalši
volíme I (vs) max= 2. Tím je podmínce přesnosti téměř vyhověno-:-Vzhledem k tomu,
že jsme stále uvažovali připad nejnepříznivější, vidime, že prakticky bude abak
dávati žádanou přesnost. Ostatně se ukáže v dalším, že je požadovaná přesnost
zaručena.

Všechny stupnice jsou logaritmické, největší intervaly tedy budou vždy na konci
stupnic. Kdybychom dosadili v. = 1200,1PR -PA I= 300, IAv.1= 2, IAIP'I- PA II=
= 0·5 do levé strany podmínky (2'), dostali bychom, že je levá strana 'této pod-
mínky menší než 5·U36.1O-3•

Ptejme se nyní, jaké musí býti moduly stupnic, jejich rozvržení a vzdálenosti.
I. Stupnice Zllog[Pn-PAI. - Z podmínky, aby nejmenší dilekstupnice

neklesl pod 0'7 mm a z toho, že je maximální interval pro tuto stupnici 0'5, plyne

II(log300 - log 299'5)>0'7 ,

tedy II> 966 mm. Pro Zl byla zvolena okrouhlá hodnota Zl= 1000mm. Délka stup-
nice by podle toho byla Zl(log300 - log 30)= 1000mm, tedy příliš velká. Proto
byla rozdělena na dvě části přibližně stejně dlouhé.

a) Prvá část stupnice (95"< I PB - PA I<300") byla vynesena od zvoleného
počátku s modulem Zl=1000mm po pravé straně přímky.

b) Druhá část stupnice (30"< 1pIJ - PA I<95") vynesena s týmž modulem
po levé straně téže přímky, ale od jiného počátku tak, aby začátečním bodem obou
částí stupnice byl týž bod přímky.

Pro obě stupnice byl ponechán týž interval 0'5, ačkoliv by bylo možno volit
na začátku· stupnic interval menší, což by však pro náš účel bylo zbytečné.

II. Stupnice Z2Iog(2'52991.10-ó.v.).- Nemá-li klesnouti nejmensí dílek
této stupnice pod 0'7 mm a protože byl pro ni zvolen maximální interval 2 m, musí

Z2 (log 1200 -log 1198)>0'7,

z čehož plyne Z2> 966mm. Zde však už nemůžeme volit Z2 libovolně, jen aby bylo
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větší než 966 mm, protože modul stupnice výsledné je l11~212 a její nejmenší dilek
nesmí rovněž klesnouti pod 0'7 mm, což vede k podmínce

~- (100'9'12 -log 9'10)>0'7II + 12 o = .

Nejmenší dHek výsledné stupnice bude totiž zase na jejím konci, kde je Opř rovno

okrouhle 9·12. Odtud plyne 111~2r; > 734'2 a protože 11 = 1000 mm, musí
l2 > 2762 mm. Bylo voleno l2 = 2800 mm. Stupnice by pak měla délku
2800 (log 1200 - log 120) = 2800mm. Proto byla rozdělena tak, aby jednotlivé
části nebyly delší ne~ 500 mm.

a) Prvá část stupnice platí pro 1200>v.> x, kde pro x platí podmínka
2800 (log 1200-log x) --=- 500.

Odtud by plynulo x = 794'5. Bylo voleno okrouhle x =800. Modul ponechán
l2a = 2800mm. Interval mohl býti pro tuto část stupnice volen jednotně 1 m. V roz-
boru přesnosti jsme předpokládali, že zvolíme interval 2 m. Protože se nyní uká-
zalo, že je možno voliti interval 1 m, je požadovaná přesnost zaručena úplně.

b) Druhá část stupnice platí pro 800>v.>y. Pro I PB- PA I = 300" a v.= 800
je Opř. = 6'07. Zakončíme příslušnou .část stupnice pro výsledek hodnotou 6'10.
Pro modul této části stupnice v. platí podobně jako pro část a) dvě podmínky:

12b (log800 -log 798)>0'7,
l112~ (log6'10 -100'6'08»0'7.

II T l} o =

Z prvé plyne l} >643'9, z druhé l2b >963'9. Bylo zvoleno okrouhle 12b= 960mm.
Tím nebylo sice podmínce druhé vyhověno přesně, ale rozdH je tak nepatrný, že
nepadá na váhu. Z podmínky pro y

960 (log800 -log y) = 500

plyney=241'1, bylo voleno zase okrouhle y=250, čímž se stupnice poněkud
zkráti. Pro celou druhou část stupnice byl ponechán interval 2 m.

c) Třetí část stupnice platí pro 250>v. >z. Pro IPB- PA1= 300", v.=250m
vypočteme Opř = 1'90. Výsledná stupnice byla zakončena hodnotou 1'92. Pro modul
12c třetí části stupnice máme zase dvě podmínky

1/ (log 250 - lo~ 248)> 0'7,

l112c ,1
1
+ l2c (log 1'92 - log 1'90)> 0'7.

Z prvé plyne 12c> 200'7, z druhé 1/ > 181'9. Bylo zvoleno 12c = 210 mm. Protože
je 210 (log 250 -log 120)= 66'9, mohla býti za z zvolena dolní hranice hodnot v.,
t. j. 120m. Také pro tuto část stupnice byl ponechán interval 2 m.
-- V příloze jsou označeny části stupnice pro v., jak byly uvedeny pod a), b)
a c), písmeny O, B, A.I

III. Stupnice pro Opř. Obě části stupnice pro IPB-PAI byly umístěny
na téže přímce, jedna vlevo, druhá vpravo. Tři části, na něž byla rozdělena stup-
nice pro v., byly umístěny na třech různých přímkách A, B, O. Stupnice pro Opř
bude tedy míti šest části. Protože dále modul obou částí stupnice pro IPB- PA I je
stejný, budou umístěny stupnice pro Opř celkem na třech přímkách A', B', O'. Stupnice
na obou stranách každé z těchto tří přímek budou míti stejný modul. Strany přímek
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A', B', 0' odpovídají stranám přímky, která nese stupnici pro IPB- PAI. Stupnice
na přímkách A', B', 0' mají po řadě moduly 173'554 mm, 489'796 mm a 736'842 mm.
Moduly stačí hráti, jak se snadno přesvědčíme, na tři desetinná místa. Interval byl
pro všechny výsledné stupnice ponechán týž a to 0'02 mm. Vzdálenosti stupnic
A, B, O od stupnic pro I ps - PA I byly zvoleny po řadě 380 mm, 500 mm a 550 mm,
při čemž byl brán zřetel na to, aby při užití abaku index (žíně) neprotínal žádnou
z výsledných stupnic pod úhlem menším než 45°. Poloha stupnic A', B' a O' je
již uvedenou volbou stanovena a je vzdálenost přímek A', B', O' od stupnic pro
IpB-PAI po řadě 314'05 mm, 255'10mm a 144'74 mm.

Na stupnici pro I ps - PA I byl na obou jejích částech volen jediný interval 0'5".
Na stupnici pro Vs byl volen v části A a B jednotný interval 2 m, v části O
interval 1 m. Na stupnicích pro Opř byl volen interval jednotně 0'02 mm.

(Pokračování. - A 8uivre.)

Nabyti vlastnictví vydržením.
Ing. E. Jel í n e k, vrch. měř. kom., Žilina.

V čís. 1. Z. V., roč. 1926,poukázal jsem na zajímavé případy číselného vyjádření
podílů spoluvlastníků ve slovenském katast ru.

Podobná "parádní" vyjádření vyskytují se i u samého očíslování parcelního po-
vstalého z dělení. Tak ku př.:

A. V. archu čís. 102: Szénásy (Janová), rod. Toltésy Julianna, Osallókozaranyos, jest
obsažena parcela čís. 816/112.

~ I . 305 306 371Ve vložce čís. 67: ullos štefán - Apáczaszakállas, s parce aml ~_ a' :& _ a' ~_ a

Ve vložce čís. 328: Greschner Pavel a spol. - Apáczaszakállas, má 2 ~3~4_ 1
ěíslo parcelní.

V1 vk V' 431 D"' .. k "k'll v. 416oz a ClS. : IOszegl,cu rovar - ápaczasza a as, ClS.parc. 2 _ i _ 2 .

'''1 vk v' 98 B ' B .. N k ., I v. 1341v oz a CIS. : ugar enJamm - • agy eszl, ma parce u CIS. 1- z .
Katastrální arch čís. 222: Horváth ště pán a manželka - Os. Ananyos, zapsána jsou

,416 416
čís. parcelm 1 _ b _ 2 - b' 1 - b - 2 - a .

Areh. čís. 223: Horváth Jozef a manželka - Osalkókozaranyos, zaneseny parcely
416

1- b- 3 _ (J,' 416/1/b/3/b.
B. Arch. čís. 170, vlož. čís. 65: Terdi Juraj a spol. - Nagy Keszí, obsahuje násle-

.. . v. 1765 1767 1768 1770 1772 k . I v ,
dUJICIparc. ClS.: 532' 51:113'734' 735' 736' 'tere v astne spravně dle mapy znějí:
532/2, 533/2, 734/1, 735/1, 736/1.

Arch. čís. 137, vlož. čís. 249: Nagy Zigm., rod. Nagy žofia a spol. - Nagy Keszi
. . ,1764 1766 1769 1771 1773 . ., "." ,
JSou zapsana parc. cia. 532' 51:13' 734' 71:1'>' 7136' ktere maJI byb Clslovany: 532/1,
53311,734/2, 735/2, 736/2. V těchto dvou vložkách číslování znamená, že:

jmenovatel = běžné aríthm. číslo parcel v obci posledni.
ěítate-l-- = Čís. parcely, která se dělí.

Poslední parc. čís. v obci je 1763 a dělí se parc. 532, tedy: 1764/532, 1765/532, což zna-
. !i32 532 Ob t ů b v.. oovd' 'v d' I' k .mena:1 .l' a yto zp so y parc. ClS.JSou JIZ ostl starej pre plsova Je ta vynos

"a M. Kir. országos kormány bel és igazságiigyi osztály" (vnitřní justiční oddělení maď.
krokrajinské vlády) ze dne 1. května 1887, čís. 5801/1886.

Při této skutečně velké rozdělenosti a rozdrobenosti parcel i podělení uživatelského
práva společníků, nemožno se ani diviti, že setkáváme se ča~to s usurpacemi a s tak zv.
"nabytým vlastnictvím vydržením" (něm. das Ersitzungsrecht, maď. szerzett jog) o čemž
se krátce zmíním.

I Podmínky a předpoklady nabytí vlastnictví t. zv. vydržením, t. j. zvlášť kvalifiko-
vaným držením věci movité i nemovité, trva jicim určitou dobu, jest posuzovati dle usta-
novení § 1453 a násl. všeobecného občansk ého zákona.

Objektem vydržení může býti každá v ěc, která jest předmětem právního obchodu,
ovšem jen taková, která svou podstatou a ji nými zákonnými předpisy, jakož i zcizitel-
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ností nevylučují dl žbu, t. j. faktické vládnutí osoby nad věcí, spojené s úmyslem míti
věc pro sebe. .

Vydržeti lze však jen takovou věc či právo, kterou máme v držbě zvlášť kvalifiko-
vané, a sice: pořádné, bezelstné a pravé.

"Pořádnou" držbou nazývá zákon takovou, nabyl-li kdo ji z určitého právního dů-
vodu (titulu) a sice takového, který by byl stačil k nabytí vlastnictví, kdyby zcizitel
měl sám k věci právo vlastnické. Takovými tituly jsou na př. odkaz, dar, zápůjčka,
koupě, prodej, směna, zaplacení a pod. Věřitelé, dále ti, jimž byla věc půjčena nebo dána
v uschování či k požívání, nemohou nikdy nabýti držby věcí, které jim byly dány v zá-
stavu, půjčkou, v uschování nebo k požívání a to proto, že se jim nedostává řádného
titulu právního. Ani dědicové těchto osob nemohou nabýti držby k těmto věcem, pouze
osoby třetí, které mají něco v držení řádném, mohou po uplynutí níže uvedené doby na-
býti vlastnického práva k takové věci.

Další náležitosti jest držení "bezelstné". O takovém mluvfme, je-li držitel z pravdě-
podobných příčin přesvědčen o tom, že jest věc jeho. Do doby vydržeci se započítává též
čas, po který držel bezelstně právní předchůdce. Držel-li tudíž obmyslně, započítává se
jeho nástupci vydržecí lhůta teprve ode dne, kdy se sám beze lsti ujal držby.

Držba budiž také "pravá". Kdo se zmocnil věci nějaké násilím, lstí nebo kdo se
vloudil v držbu potajmu nebo si věc jen na neurčito vyprosil, nemůže ani on, ani jeho
dědicové této věci nabýti vydržením.

Ohledně doby ustanovuje zákon, že vlastnické právo k drženi movitosti lze nabýti
jen držbou, trvající nejméně tři leta, nemovitost může býti vydržena tím, kdo není v po-
zemkových knihách jako vlastník zapsán, drží-li tuto věc za shora uvedených podmínek
a předpokladů po 30 let, a sice může býti vYdržením nabyto nejen právo vlastnické k této
nemovitosti, ale i jiné knihovně nezansané věcné právo.

Jde-li o právo, které bývá zřídka vykonáváno (na př. přidržovati někoho k tomu,
aby přispěl na opravu mostu, cesty a pod). musí ten. kdo tvrdí, že nabyl vydržením tako-
vého práva, dokázati, že uplynulo 30 let a že po tu dobu alespoň třikrát se naskytla pří-
ležitost použíti tohoto práva a že ho po každé použil.
. Mimořádné lhůty vydržecí se vyhledává, pakliže předmětem vydržení jest něco, co
náleží státu, pokud lze vůbec takových věcí soukromníku nabýti, dále, jde-li o statky cir-
kevní, obecní a statky, náležející jiným dov.oleným útvarům společenským. Tu je třeba
míti věc movitou nebo věc nemovitou, služebnosti (servitut) nebo jiná věcná práva, vy-
konávaná na nemovitostech á nemovitosti i práva ta pokud jsou pro držitele zapsána
v knihách pozemkových v držbě po 6 letech. Nejsou-li tato práva zapsána knihovně, vy-
hledává se 40tiletá doba vydržeci.

Zdržuje-li se vlastník dobrovolně nebo nezaviněně mimo zemi, kde se nalézá věc,
počítá se řádná vydržecí doba pouze z polovice, tedy rok jen za 6 měsíců. Vzdálil-li se
vlastník jen na krátkou dobu, netrvající nepřetržitě ani rok, neplatí toto ustanovení. Kdo
vlastní vinou se vzdálil' ze země, pozbývá s,ého práva, uplyne-li řádná lhůta.

Ten, kdo obdržel movitost od někoho. kdo ji neměl v držbě způsobem pravým a
bezelstným, jakož i ten, kdo nemůže pověděti, od koho má věc. může nabýti ji vydrže-
ním, trvajícím dobu dvojnásobnou. Kdo však drží věc již více než 30 nebo 40 let nemusí
se vykazovati řádným důvodem právním. Prokáže-li mu však někdo, že drží obmyslně,
nemůže po této ani delší době ničeho vydržeti.

Pokud každé vydržení zahrnuje v sobě také promlčení, dokonává se obé v téže
době. Pouhým promlčením však zaniká právo, když ho po 30 let nevyužil ten, kdo měl
k němu příležitost, zaniká proto po uplynutí této doby jeho právo bez ohledu na to, zda
jest zapsáno v knihách pozemkových či ne.

Ve třech letech pomíjejí nároky, kterými se někdo může domáhati toho, co má
býti plněno ročně, jako zejména úroků, rent, dávek výměnkářských, jakož i splátek, jimiž
má býti dle úmluvy dluh umořován (anuit); právo samo však promlčuje se teprve ve
30 letech.

Kdo nabyl vydržením nějaké věci nebo práva. může žádati u soudu, aby posavadní
vlastník uznal za jeho vlastnictví to. čeho nabyl, také může si dáti právo mu přiznané
intabulovati do knih pozemkových. Právě tak zavázaný, jemuž uplynula lhůta promlčecí,
se domůže toho, aby závazek jeho v knihách vtělený. byl z nich vymazán. Právo nabyté
vydržením nemůže však býti na újmu tomu, kdo dříve ještě. než bylo vloženo do knih,
na sebe převedl věc nebo právo, důvěřuje v knihy veřejné. Přetrhuje se tudíž tímto kni-
hovním převodem doba vydržecí právě tak jako na př. podáním žaloby vlastníkem proti
držiteli, jakož i jiným přerušením držby nebo uznáním cizího práva vlastnického. Toto
"přetržení vydržení" má za následek. že předcházející drženi jest bezvýznamné a držitel
by musel započíti dobu vydržecí za shora uvedených podmínek znovu. Od přetržení vy-
držení musíme lišiti t. zv. "stavení držení". Tu totiž přestává lhůta běžeti, jakmile však
důvod stavení (na př. nezletilost vlastníka, šílenost a pod.) zanikne, běží lhůta dále se
započtenim doby předešlého držení.

Jak patrno z výše uvedeného, záviSÍ vydržení jednak na kvalifikované činnosti
držitele, v některých případech však následkem promlčení práva z jedné strany, nabývá
se právo pro druhou stranu.
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Ke změně ministerského nařízení o civilních teclmicích
(civ. inženýrech a civ. geometrech) ze dne 7.jV. 1913, č. 77 ř. z.

(Dokončení.)

Abychom se o tom přesvědčili, stačí porovnaJti studijní pI1og-ram odboru zeměměřič-
skéiho inženýrstvÍ na české teohnice v Bmě, jehož ahsudventi mají 'snad nejlV'íce příilež,i-
tosti 'zúčastniti se pmci komasačnich, prováděných tou dobou pouze IUl.Moravě, Slov~lnsku
.a na Podkarpatske Rusi, s pwg-ramem odboru inžený<rského sta"ite·1;;,tvi směru B (V'odo-
hospod. a kultur.), a to v těoh piředmětech, kte,ré vedle di,scipHn Či8tě zeměměřič1ských se
:scelovú,lIím pozemku nejvice souvisí.

Odbor zeměměřič. inž.: Odbor inž. stav. B:
Předmět: Sem. Před. Cvič. Sem. Před. Cvič.

Geologie. 1. a 2 {z. a 2
1. a 2

Meteorologie a klimatologie . . z. 2 1 z. 2 1
Základy nauky o zemědě'ství I} 1. a ~}" ,. " I z. a 'z. 3 1
Základy nauky o zem' dělství II 1. 2 )I. 2 2
Pedologie (půdoznalství) 1. 3 2 1. 3 3
Agrární operace . . . . z. 3 4 z. 3 4
Zákony komas. a o poz. ref. . z. 1 O z. 1 O
Právo voduí a zákon meliorační 1. 1 O

Z tGhoto srOtvllání jest patron, že tooIretioká prŮlprava v uvedených předmětech jest
u ohou oborů až na. nepatrné od.chylky téměř ISt.ejná. UVlÍJžime-li dalt.., že absolventi odboru
'Zeměměřičskébo iJnž.enýrství pos1oUCJbru1itM encyklopedie IbtaviwLstvi kOIliStrnktivniho, do-
pravního, v1odohospodářského a kuLturního, musíme dojíti k jediné správnému sta.novisiku,
že zeměmčřičští inien~'n jsou p'ro práce komaJsačni lépe kvalifikováni už také z toho dů-
vodu, že mají ne.len nejoibsáhlejší vzdě,láná pI10!práce mGřiéské, nýbn i přímější průp'ravu
pro sce1oyuni, neboť agrární olperace (v nichž se probírátež odhad půdy pro účely
komasačni, prujekt společných ;zařízení atd.) jsou predmětern li. M-átní zkoušky na odboru
:zelllěměřičskehc> inžený-j ství, nikoliv však na odboOl"Uiu;;enýrské,ho stavitellltvi směru H,
kde j"ou zařazeny pouze j~tko lpi'edmět ;'P[lospěchových zk'oušek.

Vyloučime-li ze scelování pozemků veškeré pnic,e zeměmGřic6ké, kit.eré' přísi!uší civ.
geometrům, a všechny pioi'né meliiJo'l'ace (viz § 15 zák. Č. 49/1931 Sh. 'z. a 111.), je~ spadají
do oprávlll"lí civ. mž. pro kult. techniku a civ. inž. VOUQhospod. a kult., omezoval.a by
se uča.st těchto po,s,ledních ;při Iplracích koma,sačních jell na llOnitacl pl'ldy, ne,boť jest 00-
sporné. že i IipolečnlÍ. zařízení, pokud by &Had nebyla součástí plošných meliorací současně
.pru'Váděn$'ch, mtlže genprelně navrhnouti c;iv. geometr.

Odhad a t,rídění pozemků při úředních koma.sacich provádí komise pod dozorem
úředního h ú ~TJod á ř s k é ho znaJ1c·e.Pili koma:,acích ncúřet!nkh mMe úředního zn.alce
nahraditi Gsoba hospodářských poměrů dok,ooole znalá a dúvčry lllXlIllá, jako jsou na. př.
civil. inženýři zemědělští, kteří jsou dle § 5 a) Vl1ád. na,ř. č. 3811004 oprávněni pmváděti
jako samostatný \ikon bon i ta c i půd y a vykonávati činnol'it z n ale c k O' u pro strany,
úřady, soudy a kO'fI)Oraoe ve věcedv svélho oprá:vněni. Bude tedy odhad a třídění po-
zemkl'l vždy oďborným výkonem hospodá.i1&kým, prováděným úředru nebo odbornou komisí,
při, němž olrgán!, yy~o~vají~í O1~tatní práce s~el<?vac.i,~bud~ 't?llÍkJ~ spoilupůsobiti C:.~~re.s-
leul odhadu v mdlkaclllch IUl.črtCloh a katrustralm mape; a Je!h,ozvysledku pak pOUlZ1:]ilpl'O
vkiJstní p,rá,ce sceilovaci. 'Vidíme tedy, ž,e,při ,odhadu a třídění pozemkú jd.e o !p'l'áce odoorně
hospodářské a mMioské, k nimž jsou oprávněni jednak civilní inženýři zemědělští, jednak
-civilní g-eometři, a :[je ii,ni při tét,o fá~i sceLování není úča.st v'odohospodářských a kultur-
ních inženýrů nutnou podmínkou.

Shrneme-Li důvody pro a proU úě.asti civilnícJh Úlž,enýrů y,()(1oool'rpod. a ku~turn.ich
při scelovaní pozemkú, d'OISIP'ějemek úsudku, že není Uidné příěiny, aby koIna8l3JČll'Ípráce
(s výjimkou zeměměi'i'-:'ských prací, t. j. dilie úsudku urČitýBh činltC'lů prací ISlpojených
s vyhotov&ním novY1Chhtal8itJrálních m3.lp a 'OP8ll'rutů)tvoiily rlOdiBtatnou součást oprá.v:něbÍ
jmenov.a,né kategorie civ. techniků, poněvadž civ. geometfi, absoh,enti odboru zeměměřič-
ského inženýrství, m.all. pro veškHré p,ráce soe1ovací vyšší odbornou kval!ifiJlmci a jclH1mž
'Oprávněni všech civ. geomellJrú p!1'Iopráce komlUl:wnÍ dle {:i 5 min. nař. č. 77/1913, není nijak.
omerwno, nebo' E!evztJa.huje jak n~ IPr Ů' j e k t o v á n í, tak i na ve š ke. r é p r á c e m ě-
f i č s k é. Tyto poslOOini tV'()ří převážnou většinu prací kom.asaěních a jsou s ostatními
úkony tak úzce spjaty, že není ani možno je od sehe odděliti, už ani z důvodu rycMéoo
a řádného pr,ováJttění komas.ace.

Bez pornšení pr~,v c.iv. gleometrů nelllí tedy možná účast civ. iIliŽ.vodohospod. a kuI-
tUll'llich při scelování pOlzemků, neboť tito nemohou IPfovéf;,ti žá.dnélhlo úkonu, aby při něm
nepoužili oiPl'ávnění c,iv. g'eomet,rům Ve vyměřovacim oboru vyhrazených. Ustanovooím
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odst. k), čI. 1. vlád. nař. č. 38/1934 Sb. z. a n., () oprávněDiÍ civM. illl'ž. vodohospod, a kultur-
nícJh prosceloVláni poz~mků VII1áší se, další chaOlS a ne.jistota d,o řad ClÍvilních techniků.
Ustanovení ,toto jest noodůvodněným zásahem do výhradneho opravllJění civil. geometrů
v otoru vyměřovacím, do něhož nutno počítati i komasace pozemků, jakož,to všeobecnou
úpravu pozemllwvé držby. Po vylouěern všech p.raeí zeměměřiěSlkýoh při soelování poz.emků
stává se vJa.stně oprávnění civ. inž. vodohospod. a kult. k pracím koma-sačním ilusOll1ilím.

StudFjní QSIllova odboru zeměměřiČ\Ského inženÝJ1ství podle zákJona č. 115/1927 Sob.
z. a n. byla schválena výn. mm. 'školství a nár. osvěty ze dne 3. záři 1928, Č. 101.640/28-
IV, a bylo jí prohloubeno dosavadní studium na učebném běhu pro vzděláni země-
mělíičů, a to hlavně v naulkiáoh, které úz,ce s,ouVÍlSíse scelováním poz,emků. Bude proto jen
v iut.encíeh zákonodárce, jestlliže scelování pozemků a jiné všeobecmě úpravy pozemkové
držby zůstanou i dále vynr%zeny nez,tenčené absolv'entům tOOlOtO,odboru, jako budol\lCiÍm
ťJivilnim geometrům. Plroto také doufáme, že pasus v nař. č. 38/1934 o oprávnění civ. inž.
vodohospod. a kulturních k pracím scelovacím blUde při nejb1iilší příležÍJtosti tak změněn *),
aby 'Plně vyhovoval spIl'avedlivým požadavkům vše' c h zem {;měř i Č ů, oož zajisté zá-
stupci civ. goome.trů nepustí se. zřetele.

Předcházející naše vývody jednaly o změnách § 1 min. nař. Č. 77/1913 ř. z.
Změna § ,2 týká se pouze rozšíření oprávnění tam uvedených též na civ. inž. kate-

gorii j} konstr. a dopravní a k) vodohosp. a kulturní. K bodu 3. tohoto paragrafu nutno
připomenouti, že oprávnění v něm vypočtená (t. j. předsebráti ohledání, měření, nákresy
a výpočty a zhotovovati příslušné plány polohy a svahoměrné) nemohou se týkati měřič-
ských praci při vše o b e c n Ý c h up r a v á c h p o zem k o v é drž by, nýbrž jen mě-
ření a zhotovování plánů pro obory každé kategorii přidělené podle § 1.

Rovněž § 3. nař. o civ. technicích byl doplněn pouze ustanovením ohledně. civ. inž.
konstr. a dopravních a vodohosp. a kulturních, dle kterých jsou tyto kategorie oprávněny
provésti také práce, příslušejíci jiným odborům civ. techniků, pokud jsou nezbytným do-
plňkem jejich vlastních prací.

Oprávnění civ. geometrů, vymezená v § 5, zůstávají nezměněna. Jsou upravena mimo
rámec kategorií ostatních (a-g, j, k) podobně jako oprávnění civ. inž. pro techn. chemii
(§ 4) a civ. inž. zemědělských (§ 5 a). Již z tohoto uspořádání možno usuzovati, že opráv-
nění civ. geometrů ve vyměřovacím oboru jsou naprosto odlišné povahy od oprávnění
ostatních kategorií civ. techniků a přísluší proto v ÝI u č n ě civilním geometrům. Cha-
rakter oprávnění civ. geometrů jest určen větou: "V šel i k é pro j e k t o v á ní a v y-
měřování ve vodorovném a svislém směru ve vyměř ovacím oboru."
Jako příklady oprávnění civ. geometrů uvádí § 5 ze j m é n a: sdělávání plánů polohy a
sVahoměrných (t. j. polohových plánů měst a obci, plánů regulačních a parcelačních),
plánů na rozdělení pozemků (knihovní - výkupní plány), plánů komasačních a arondač-
ních (s příslušným situačním a výškovým projektováním), určeni a upraveni hranic, mě-
ření výšek (nivelace), práce fotogrammetrické, kartografické a pod. Z tohoto příkladného
výpoč~u jest zřejmo, že se jedná v podstatě o dvojí druh prací ve vyměřovacím oboru
a sice 1. o p r á c e s poj e n é s ú p r a vou p o zem k o v é a m a jet k o v é drž by:
plány geometrické - polohopisné (knihovní, výkupní, vyvlastňovací), ohraničování po-
zemků, t. j. plány pro účely pozemkového katastru a veřejných knih, 2. o p r á c e v y-
měř o v a c í a pro j e k ční: polohové a regulační plány měst a obcí, plány topogra-
fické, nivelace, fotogrammetrii, t. j. práce, které samy o sobě tvoří ho t o v é dílo m ě-
ř i c k é, jehož možno použíti pro další práce v jiných technických oborech.

Při některých pracích zeměměřičských jsou oba druhy spojeny, ku př. při plánech
regulačních a parcelačních (upravovacích a rozdělovacích) a komasačních. Můžeme říci,
že konečným výsledkem činnoati civ. geometrů jest vyhotovení plánů, t. j. ve ř e j n Ý c h
I i s t i n v o bor u vy měř o v a c í m, na základě kterých mohou býti provedellY ve ve-
řejných knihách vklady a záznamy některých věcných práv jako ku př. práva vlastnic-
kého, služebností a pod. (plány knihovní), nebo že tyto veřejné listiny jsou autentickým
zjištěním přítomného stavu pozemkové a majetkové držby, nebo jiných právních poměrů
a skutečností (plány polohové, koma8ační), nebo konečně dlužno považovati veřejné listiny
civ. geometrů za úřední potvrzení, že to, co bylo v plánech civ. geometrem vyznačeno,
shoduje se plně se skutečnými poměry (pl:j.ny topografické, situační a výškopisné a pod.).

Bylo již vzpomenuto, že oprávnění civ. geometrů při úpravě pozemkové držby bývá
určitými veřejnými činiteli považováno za výhradné, pouze pokud jde o výhotovení no-
vých katastrálních map a operátů. Vyhotovením geometrických (polohopisných) plánů
nebo katastrálních map a operátů není však činnost civ. geometrů při úpravě pozemkové
držby ještě vyčerpána. Tyto plány bývají vždy výsledkem celé řady předcházejících mě-
řičských výkonů, jako se vyskytují na příklad při scelování pozemků: triangulace, poly-
gonisace, zaměřeni starého stavu, vy h o t o ve ní drž e b n o st n í c h r e j s tři k ů, t. j.
zjištěni a Úřední osvědčení skutečných a právních poměrů přítomných, jako jest tomu též
u polohových plánů evidenčních, jichž účelem jest úředni osvědčení skutečných sta-
vebních, stavebně důležitých a právních poměrů pří tom n Ý c h v obci. Sdělání těchto

*) Text ,odst. k) moha by býti náJsledujicí: "... me1lioll'aúevšeho druhu i při sceilo-
vání ,pozemků, vyjíma.jíc z-eměměřič>ské pIl'áce •.. "
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plánů však předpokládá dle nálezu Nss. ze dne 19. února 1904, č. 1813, úřední autori-
saci pro práce zeměměřičské a jest tudíž vy hra d n Ý m op r á v n ~ ním c i v i ln í dh
ge o me tr11.

D I u ž not e dym í t i z a t o, že t a k é veš ker á čin n o s t, jej í m ž pře d-
mětem jest zjištění a ověření skutečného stavu pozemkové a ma-
jet k o v é drž b y a jej i c h z měn, n e boj i n Ý c h p r á v n í c h p o m ě r ů a s k u-
tečností při všeobecných \úpravách pozemkové držby, spadá dle
cit o van é hon á I e z u N s s. d o v Ý hra d n é h o o p r á vně n í c i v i I n í c h g e 0-
metrů a nemůže tudíž býti podstatou součástí oprávnění jiných
k a t e g o ri í civ. tec hni k u.

Z výrazu ,.z e j m é n a", použitého v § 5, možno usuzovati, že pracemi tam vypočte-
nými není ještě oprávnění civil. geometru plně vyčerpáno, nebo přesně vymezeno, nýbrž
že civ. geometrům jsou vyhrazeny veš ker é práce spojené s úpravou pozemkové
a majetkové držby, tedy nejen práce vyměř ovací, ale také projektování ve vodorovném
a svislém směru, zjišťováni přítomných právních poměru a jich úprava atd.

Nový jest § 5 a, kterým jest vymezeno oprávnění zemědělských inženýrů, hlavně
v oboru výzkumnictví a pokusnictví pro zemědělskou výrobu, bonitace a odhady, orga-
nisování zemědělských a zemědělsko-prumyslových závodu, projektování a provádění
jednoduchých zařízeni při hospodářských melioracích, činnost poradni a znalecká.

Následující §§ 6-9 zustaly nezměněny. _
Oástečně byl změněn a doplněn § 10 o odborných studiích. Změněn byl odst. d),

jednající o studijním prukazu pro dosažení opráv. civ. geometra. Dle nového znění tohoto
odstavce mohou v budoucnu dosáhnouti autorisace civ. geometra jen uchazeči, kteří vy-
konali druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřičského inženýrství některé tuzemské
vysoké školy technického směru, nebo na bývalém učebném běhu pro vzděláni země-
měřičl1 některé technické vysoké školy, nikoliv však osoby, které absolvovaly některý
jiný odbor vys. školy techn. směru, jehož statní zkoušky obsahovaly též zkoušku z vyšši
geodesie. Poněvadž vlád. nař. č. 38/1934 Sb. z. a n. nabylo účinnosti dnem vyhlášeni,
t. j. dnem 1. března 1934, a jelikož tato novela neobsahuje žádných přechodných usta-
novení, dle kter$-ch by bylo možno osobám posledně jmenovaným dosáhnouti oprávněni
civ. geometra též po tomto datu - pokud by snad již před ním nepodaly úplný průkaz
zpusobilosti podle § 9 nař. 77/1913 - lze míti právem za to, že bylo úmyslem zákonodár-
covým, aby se po 1. březnu 1934 udělovalo oprávnění civ. geometra jen těm uchazečl1m,
kteří podají studijní prukaz, předepsaný odst. aj § 9 dle zněni § 10, odst. d) vlád. no-
vely č. 38/1934.

Bude snad namítáno, že absolventi oni\ch odboru, kteří dosud mohli dosáhnouti
oprávnění civ. geometra bez průkazu zeměměřičského vzdělání (§ 42, odst. 2. vlád. nař.
č. 64/1930) mají toto právo vydrženo, a že ustanovení odst. d) § 10 novely Č. 38/1934
vztahuje se pouze na ony kandidáty, kteři vstoupí do praxe až po 1. březnu 1934. Kdyby
tomu bylo tak, pak by jistě ve vládní novele bylo na to pamatováno a bylo by v pře-
chodných ustanoveních právo těchto absolventů zaručeno, pódobně jako byla v přechod-
ných ustanoveních min. nařízení č. 77/1913 ř. z. zaručena práva, získaná předcházejícimi
předpisy o civ. technicích.

Dále nutno uvážiti, že čI. III. katastrálního zákona (čís. 177/1927) zrušil všechna
oprávnění k vyhotovování geometrických plánů, udělená úřadum nebo oSllbám podle
dosud platných ustanovení a že § 51 téhož zákona stanoví, že geometrické (polohopisné)
plány pro účely veřejných knih a pozemkového katastru mohou vyhotovovati vedle úř.
opráv. civ. geometrů (opráv. zeměměřičl1) též státní a autonomní úřady pro účely vlast-
ního služebního oboru, pokud tyto .úřady (podniky) zaměstnávají úředníky se v z d ě-
lán í m zem ě měř i č s kým, kteří mohou prokázati alespoň pět i let o u praxi země-
měřičskou pod v e den í m o db o r n í k a. Zeměměřičské vzdělání pro ú čel y § 5 1
k. z. prokáže se podle § 42, odst. 2. vlád. nař. č. 64/1930 vysvědčenim o státní zkoušce
ze zeměměřičského inženýrství nebo na býv. učebném běhu pro vzděláni zeměměřičů.

U státních úřadu a podniků a u úřadů autonomních byly předpisy o zeměměřič-
ském vzdělání a praxi důsledně provedeny, jakmile vlád. nař. č. 64/1930 nabylo účinnosti,
t. j. po 3. červnu 1930. U jmenovaných úřadů není tudíž možno, aby plány pro účely
poz. katastru a veřejných knih sdělávaly a podepisovaly osoby bez zeměměřičského
vzdělání (na př. inženýři stavební a kulturní). Jest proto samozřejmo, že pro tentýž účel
musí i civ. geometři vykazovati pro budoucnost stejnou kvalifikaci teoretickou a prak-
tickou jako měřičti úředníci státních a autonomních úřadů. Tato zásada byla však
pokud se týče zeměměřičského vzdělání - provedena u kandidátů stavu civ. geometrů
teprve vlád. nařízením č. 38/1934 Sb. z. a n., a to změnou odst. dJ § 10 o odborných
studiích.

Proto nemůže býti oprávnění k vyhotovováni geometrických (polohopisných) plá!1ů
pro účely pozemk{)vého katastru a veřejných knih a tudíž také. oprávnění úř. aut. ClV.
geometra udělováno nadále osobám, které neprokáží odborná studia (zeměměř. vzdělání)
podle odst. d) § 10 min. nař. č. 77/1923 ve znění vlád. nař. č. 38/1934.

Nemůže se tedy jednati vůbec o vydržení práva k získání oprávnění civilního geo-
metra, nebylo-li toto právo výslovně i dále uznáno za platné zákonem, kterým byly do-

1934/89



savadní předpisy zmeneny. Konečně mohli absolventi v úvahu přicházejících odborů,
jestliže vážně pomýšleli také na získání autorisace civ. geometra, od doby účinnosti
vlád. nař. č. 64/1930 složiti aspoň autorisační zkoušku zeměměřičskou a odbýti si pJ-
třebnou praxi, neboť jde pouze o odbory stavebního a kulturního inženýrství, které byly
již zrušeny a jejichž poslední posluchači ukončili studium v roce 1924 a jsou tedy již aSI
deset roků v praxi.

V době tísnivé krise hospodářské a finanční, kdy stále vice se uplatňuje snaha
po zamezení dvojího výdělečného zaměstnání a dvojího důchodu, není ani na místě
hromadění autorisací u civ. techniků, zvláště není-li toto v naprostém souladu s platným
právním řádem. Po provedené reformě zeměměřičkého studia (které klade nejen zvýšené
požadavky osobní, nýbrž i hmotné na jeho posluchače), bylo toto studium zrovnopráv-
něno s ostatními technickými odbory a neni tudíž myslitelno, aby někdo dosáhl autori-
sace civ. geometra, kdo neabsolvoval odbor zeměměřičského inženýrství a způsobilost
pro tento odbor neprokázal úspěšnou II. stát. zkouškou, podobně, jako jest tomu u ostat-
ních technických odborů.

Požadavek § 51 kat. zákona o pětileté praxi pod vedením odborníka nebyl však
ani novelou č. 38/193·i splněn a bude tudíž dalším úkolem zástupců civ. geometrů půso-
biti k tomu, aby také § 11 nařízení Č. 77/1913 byl přizpůsoben kat. zákonu. Jest značně
důležité, aby ustanovení o praxi pod vedenim odborníka bylo pojato do předpisů o civ.
technicích, aspoň pokud se týkaji civ. geometrů. Mohl by se totiž opakovati případ, že
by Nss. uznal praxi uchazeči o oprávnění civ. geometra, potvrzenou starostou města
(které nemělo ani stavebního ani zeměměřického úřadu) z toho důvodu. že v předpisech
o civ. technicích není podmínky, že praxe musí býti vykonána pod vedením odborníka.

Ustanovení o pětileté praxi pod vedením odborníka bylo však pojato do vlád.
nař. č. 65/1930 Sb. z. a n. o oprávněných zeměměřičích v zemi Slovenské a Podkarpato-
ruské, které vyšlo současně s nařízením č. 64/1930. Podle § 6 nař. č. 65/1930 vykáže
žadatel o zeměměřičské oprávnění praktické zaměstnání věrohodnými vysvědčeními, že
aspoň po pět let po předepsaných studiích byl t l' val e pod vedením odborníka za-
městnán zeměměřičskými pracemi ve veřejné nebo soukromé službě, nebo v podnicích
nebo ústavech, které jsou způsobilé, aby v nich bylo získáno technických znalostí pro
obor zeměměřičských prací. Tyto podmínky jsou přísnější ohledně trvání praxe a urči-
tější co do jejího způsobu, nežli ustanovení § 11 nař. č. 77/.1913, ačkoliv oprávnění,
získaná podle nař. č. 65/1930, jsou omezena pouze na zemi Slovenskou a Podkarpato-
ruskou a nemají platnosti v zemi České a Moravskoslezské, kdežto autorisace, nabytá
podle předpisů o civ. technicích, opravňuje k vykonávání oprávnění civ. geometra na
celém státním území čSR.

Proto vidíme zajímavý zjev, že mnozí kandidáti stavu zeměměřičského ze Slovenska
a Podkarpatské Rusi žádají o připuštění k alltorisační zkoušce a za udělení oprávnění civ.
geometra u zemských úřadů v Praze nebo v Bmě. a nikoliv u zkušební komise při
vrchním soudu v Bratislavě, poněvadž mohou dosáhnouti úřední autorisace civ. geometra
za lehčích podmínek, než zeměměřičského oprávnění, omezeného na zemi Slovenskou a
Podkarpatoruskou. Tyto poměry nejsou zajisté nadále udržitelny a musí býti upraveny
jednotně na celém státním území ve smyslu kat. zákona a jeho prováděcích předpisů.

V souvislosti s ustanovením odst. d) § 10 o zeměměřičském vzdělání nutno změ-
niti také podmínky o osvobození od zkoušky, uvedené v odst. b) § 12 nař. č. 77/1923,
který by správně zněl: b) uchazeči za oprávnění kategorií v § 1 d) (pod lit. a) až t) a
j) až k), vztažmo g) uvedených, když vykonali zkoušku pro státní službu stavitel-
skou, vztažmo zkoušku pro lesní technickou státní službu, nebo pro lesní techniokou
službu politické správy. Doplněnim tohoto odstavce kategoriemi ti a k) a vynecháním
kategorie i) odstraní se nesrovnalosti, na něž jsme na počátku poukázali. Dále bylo by
třeba doplniti odst. c) takto: Uchazeči za oprávnění civ. geometra, když odbyli v § 11
dotčené praktické zaměstnání ve státní službě měřické a vykonali předepsanou ustano-
vovací zkoušku zeměměřičskou. Tím má býti zdůrazněno, že jen pragDllitikální státni
měřičtí úředníci mohou dosáhnouti autorisace civ. geometra s prominutímautorisační
zkoušky. nikoli však úředníci smluvní. kteří bývají zpravidla přijímáni jen k vykoná-
vání určitých úkolů, při nichž nepřicházejí ve styk se stranami a nemohou tudíž nabýti
takových znalostí, aby mohli býti od zkoušky osvobozeni.

Konečně bude třeba zrušit vyhlášku min. financi ze dne 10. dubna 1929, č. 32.334/
29-III/6 o výhodách, poskytovaných při používání pozemkového katastru civ. geometrům
a jejich asistentům, kandidátům stavu civ. geometra, kteří sice neprokázali zeměměřič-
ské vzdělání podle ustanovení § 51 kat. zák. a odst. 2. vlád. nař. č. 64/1930, avšak pro-
kázali jiné předběžné vzdělání, uvedené v bodě d) § 10 nař. č. 77/2913. Poněvadž však
od 1. března 1934 platí pro tento bod znění vládní novely č. 38/1934, může býti kandi-
dátem stavu civ. geometrů jen ten, kdo prokáže zeměměřičské vzdělání podle cit. před-
pisů kat .. zákona, a jen tomu může býti vystavena průkazka, opravňující k používáni
výhod, pOllkytnutých civ. geometrům a jejich kvalifikovaným asistentům.

Též přechodná ustanovení v nařízení o civ. technicích nutno pozměniti, zejména
UIltanoveni § 15 o udělování oprávnění civ. geometra státním evidenčním geometrům
na odpočinku s prominutím studijního průkazu a předepsané zkoušky, jelikož platnost
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tohoto ustanovení uplynula již dne 10. května 19!13. Ponechalo by se pouze ustanovení
2. odst. § 15 o přeložení sídla takového civ. geometra.

R é s u mé: Vládním nařízením ze dne 9. února 1934, č. 28 Sb. z. a n., bylo při-
znáno opr~vnění ke scelování pozemků, vyjímajíc zeměměřičské práce při scelování po-
zemků, nebo jiných všeobecných úpravách pozemkové držby, též civ. inženýrům vodo-
hospodářským a kulturním, ačkoliv komasace pozemků spadaly dosud do výhradného
oprávnění civ. geometrů. Ustanovením tímto mohou býti civ. geometři citelně poškozeni,
zvláště v tom případě, když by se také uplatnil názor určitých kruhů, že za práce země-
měřičské při scelování pozemků lze považovati pouze zaměření náhradních pozemků
a vyhotovení nových katastrálních map a operátů.

Civilní geometři, absolventi zeměměřičského inženýrství, mají pro práce komasačni
vyšší a přísnější teoretickou průpravu než civilní inženýři vodohospodářští a kulturní,
neboť vedle uceleného vzdělání zeměměřičského prokázali svoji vyšší zpfisobilost i slo-
žením státní zkoušky z agrárních operací, kterážto disciplina jest na odboru B. inže-
nýrského stavitelství pouze předmětem zkoušky I?rospěchové. Po vyloučení všech prací
zeměmčřičských stává se vlastně oprávnění civ. Inženýrů vodohospodářských a kultur-
ních k pracím scelovacím ilusorním.

Ode dne účinnosti vlád. nař. č. 38/1934 Sb. z. a n., t. j. od 1. března 1934, mohou
získati autorisaci cív. geometra jen absolventi zeměměřičského inženýrství nebo býv.
běhu ku vzdělání zeměměřičů některé vysoké technické školy. Toto u8tanoveni jest
v souhlase s katastrálním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Nebylo však dosud pro-
vedeno další ustanovení katastrálního zákona o pětileté praxi pod vedením odbornika
v zemi České a Moravskoslezské, nýbrž pouze na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Ap1"ímťnSOl".

Zprávy odborné.
Logaritmické pravítko ako ponWcka mernickeho inženiera.

V praxi merníckeho iJnženiera logaritmi~ké p'ravítko ďaleko ešte nie je tak známe a
rozširené,a.ko je to v iných odboroch technickej č.iJnnostL Z1epěeuie konstrukcie a výroba
specia.lných logaritmkkých pravitiek pre jednotlivé porvollanie zdokonalilo lch dnes už
v takej miere, že tieto aj ~re g-eodéta v mnohých prípadJoch znamenajú zna,čnú úsporu
ěasu a ufahčenie práce.

F..c~"č.1
P",hťad "'-vrc.h.u.

(JÝorn:uilne porla.'."ie J=!lka..)

..E~.é.2.
~ si'r=tA]4.:Jl'fk.i>...

Samozrejme je čím ďaJ.ej tým viac počítlWis1a'Ioj spolu &0 zvlášť k tomuto sosta-
v611ými tabulkami najlepšou pomóckou moderného mernírJkeho inž,eniera. Ani význam logčt-
ritmických tabuliek - hl:avne v poli,keď stroj není k diiSp0SÓJci- ako ajnomo~amov a
prehfadných tabWiek tým1Jo článkom nemá byť ~menšený. Me oka chcem v následujúe.Ích
ukázať, ie č3lSto :pre :pom,ocné a kontrolné výpočty a prezistenie hru-
b Ý c h c h Ý b presnosť loga.rltmickéhopra.ví·tka úplne do8!tatočná a pri tom je výkon o
vefa vačší ako pri počítáni strojom. .
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Viae aJko kedykolvek je treba dnes hospodáme pracovat a iPlfácu si Č() najúčelnejšie
zamiradiť. Čim viJaJe Ba inženier ,vri svojej práci zbaví mechanických a práve tým tak unavu-
jÚC'Ích vý:k(}tlJO'V,tým viae pozornosti a koncentJráeie može venovať vlastne'j, odbornej
práci; námaha bude meJ1lšia a výkon vačší a tým vznikne radosť z *Istnej úspeŠlllej
pr~. Práve v merníokej praxi má tento psychologický faktor najvačši vliv na Jakosť
práoe a na výkon.

Pr'e účelJ1(}sť ~ogaritmic3.(élho pravítka pre merníekeho inžen:iera je smerodajným úda-
nie, pre ktoré druhy [lločtov sa hodí a prelillost, kto'rej mo~no docieHť. Pl'es.J1Josť zase zá-
vJÍ,\:;í vedIa pečliV10lSti vÝl'Oby hlávne' od dIžky delenia pravítka. Dnes možeme dostať Pll"a-
vítka v dIke' od 10 cm do ca. 100 cm.

S ohIadom na naše poweby hude asi naj~e'Pšie dIžlka ca. 25 cm. Tak(wé pravítklo
má už dOlstatočnú presnosť pre úkoly, ktoré od neho ž'iadame, a vojdie p,ri tom ešte' do
aktovky (pomé [llfáce!). Já použijem už neko[1(o ·rokov pravítko v dIžke 25 cm značky
Ne8tle!l' "UniVelrsal" a okrem t'oho kapelsné prav:ítko 12 cm dIhé. K voli porovnaniu pres-
no'sti som Č3J8to prMoval aj s tachymetriekými log-arůtmickymi pravítkami o dIžke 50 cm.

V ná.sledujúcich je \podrobnejši plOpÍ!Sprác, ktoré sa dajú výhodne prevád'z,ať logarit-
mickÝ:ffi pravitkom "UmversaJ" o dIžke delenia 2'5 cm. Menované pmvitko je v prvom
rade konstruované pre potreny g-eodéta.

VIO fig. I je loga,ritmicJké praví,tko "Univell'sa~" sehemaJticky znávomené, abych m!Olhol
na základe, obrazov v hrubých ,rysoeh vyložiť druhy počtov, ktoré sa nim dajú výhodne
previe'8ť. Pri tom pIl'edpokládam všeoiooenú zna,Losť teo!l'Í!e Iogmri.tmického pravítka.

Najvňac pOUIŽivané sú delenia čís. 3 a 9, ktorými 183, dá násobit a deliť. Čísla je
možnourč:ovať na 3 a,ž 4 miesta. DIa údania ~Í!rmy Ne,stler je stredná re.Iativn:í chyba
0'86100, a[eh(} 1/1250. Moje vlastné skúseno&ti tJieto údanie plOtvrdily. DIa toho sa dtí naj-
lepšie posúdif, pre jaké počty ,sa dá pravítko účelne použiť. Na prlklad, !S!l'áJžkamapy a
vyrovnavaJCia diferencia :pr,i vý!pOč,tu ploch sa dá s wOlStatocnou presnosťou a rýchlejšie
pra vitJkom rozdeliť ak!} stro~om.

Delenia čís. 7 a 8 sú tach:nnetl'ickti delema funkcÍÍ cos~ a a ~in a cos a. Vo spojeni
s de,lenim Č. 2 sa výpočitajú nimi vzdialenosť D a výška H dIa vZlOroov:

])= k.l.cos2a. H = k.l. sin a ('os a.
V tom je k = kostanta, obyčajne 100, a 1 je čitanie na lati.

Cos a jero 0° až 450 (staJrého delen:ia) a sin a co~ a od 00 34' až 40°. V1ičšie úhly ak,)
40° n:ebÝ,vajú a nemajú byť aj z teoretických dúvodov. Pre úhly menšie aJko 34' vypočitajú
sa výšky - jestli sa neda~y nive~ovať - tým s.posobom, že sa vypočíta vý,ška pre n-náso-
bok žiadaného úhia a výM'ewok sa zase dellí n-nom.

Piresnosť, ktorej docielime, je asi tak veLká ako u obvyklých tllJchyme,trických pra-
VÍitiek 50 cm dIhých. RI1e úhly menšie ako 5°, aleho jestli potrehujeme 'z U!l'čitébJol dovodu
vaéšú prelsnosť (nap!l'. p,re vzdialenost,i s.tanovisiek), počítame dIa toho vzorca:

D= k.l. cos2 a = k.l. (1 - sin2 a) = k.l.- k.l.~in2a.
KOifekčný faktOif ~;.1. sin2 a počítame pomocou delenila tifÍglOnome'tm0kých funkcii (fig. 2).

Pre Iubov<ilitú vzdialenosť možeme- vypočítať arc a z danej úhlovej od0hýlky, aleho
z danej dIžkovej odchýlky úh[ovú odchýlJku.To je vybO!l'llá pOIDocka k pl()lsúdeniu vlÍJVu
chýb merníckeho stroja, alebo signáIov pti triangulačných aJ!.ebo polyg-onYS<aČných prá...
cach. Piráca tabulkami nie je tak rýchla ako pravítkom.

LogaJritmické lP!l'avitlm móžeme, poUŽliť tie~ mies.to logari.tmických a trig'Onometric-
kých tahoopk v určitých pripadoch, keď nám stačí presnosť na 2 až 3 d,elsetim.né miesta.
Na príkl:w. ku kontmle polygonálnych a1I.ebo 1Jrigonometrických výpočtov v p r í pad e
hru b e J c h y by.

Piri vYl10vnáAvaní triig-onOIDetrl.ckých výškových výpočtolV sú Vláhy jednotlivých výšiek
l/d~ pre patričné vzdialenosti "d". HodnOita l/d2 dá 'Ba priamo odčírliať na 3 m'iesta pomocou
delenia čís. 6.

Velmi jednoduchý ~ Il'ýchily je výpočet kQeficicnoov "a" a "b" pri vyrovnávaIDiÍ dIa
meitody najmenších štVl0!l'00V.Keď je ? južník strany ,,8", je:

p . p" . sino coso p"sinocoso K
a= -8 SIn a, b = -8 cos a ; alebo: a= p 8 =. -.-;coso L.lX L.lJ/

Pomooou deleni.a sin a cos a U!l'ČÍ sa "a" a "b" pre kaJždý smer tým sposobom, že
násobok sin a cos a sadelí .:1"" prípadne .:1j bez zmeny polohy bežca.

Logaritmické pr3NÍtko "Univema.l" má; ClŠte jedtlÚ zvláštnost pre memíckeho inlŽe·
nieTa: Je s ním možno jedJnýmpostavenim bežca ipl1'e da,nú 'VZdlialenOlS,ť"d" určit log. d,

1/cP a hodnotu kombinovaného vlivu skrivenia 'Zeme a refraikcie C ;;/ (;2) .
. Logaritmickom pmvitk,om vypočiúané hodnoty skri.venia 'zeme a refraikcie zodpove-

daJú velmi dobre hodnotám, ktoré udáva prof. Dr. ing. E. Dmežal v tabulkách na st!!'. 248
šics,timiestných 10gal'i<tmicikých a trigonometrických tll.lbu1iek od autorov 8tampfer-Do[ežala.
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Z uvedenýoh bude zre,jme, že logaritmické pmvítlw, pre naše potreby účeli!1é vý-
brané, je velmi dobrou pomóCik!ou; Já a,spon by S10mho už nemohol postrádať ani v kan-
celáJrií ani vonku. aže ho vidím tak málo v rukách p. koleg1ov, vysvetJ1ujem &i len tým,
1.e ešte nepoznajú doslillJtočne jeho dobré v'lastnosti. 111!J. R. Kube.

Literární novosti.
Posudky.

Ing. K. K o n e II; s c h n y: Einrichtung der IlI8trumente fUr die optische Liingenmes-
sung und fiir das tachymetrische Me6verfahren, Bmo-PmharLipsko-Vídeň, 1933, R. M. R'oh-
rer, 92 stran, cena 30 Kč.

PŮiV'odně byly ta,chymetry používány s ,'e1ikou oblibou a v l1ozsá.hlé míře v-e s,ta-
vebně-inženýmkýcll 'P'racích, v zeměměiííčských pmCÍch však jen pro měření výšková,. Ale
záslwbiou švý'carských gc'ometrů z poslední doby by~o 7doiklona[eno na nich opt,j,cké měření
vzd:áJleno,stí tou měrou,že byly p'ře,budovány převážně na, op,tické dálk011lěry a převzatv
i dlo praxe měřič.ské pro metodu polá.rnou, také zvlá,ště ve Svýcarsku hoin~ noužívanou a
zdokonalI:enou. K četným8itarším konstrukcím tachymetrů př<ilbylotedy v poslední době více
nových ,typů. kte~'é nutno ,vlhodně přiČo~enitiku známým ty)pům starším.

Nevelliké, ale obsažné dílko pan:!, inž. Konetschného obirá si za úlw[ poda,ti pře-
hledně a systemaťicky V1š'eclky tyj)ické konstruk'ce tachymetfŮ a dálkoměrů, do Ijne~ka
známých i osovědčených, a provésti jejich syst,ematické roztřídění. Ale ne'jen ,to, autlor si
vytJkl dále za úkol podati vše z teorie potřebné klfátkou a, zhuštěnou fOlfffioU,aby karakte-
risoval co nejmarkamtněji ten kte,rý typ. Dokonce ,p:ředelllal i princip ~ákladní úlohy pro
optické měrení vzdálleností, p,řehledné rozdělení dál'koměrů s dnešního hled,1ska a vše-
obecné záJs.ady pro klwsifikaci přesnosti. Nese<oo.z.íani výt4h z optiky, pokud jde o hranoly
a planpruraJ1elní desky, jako hlavní lmnstmkt~vní IIJII'Vkynový'cll typů.

Ve vlastní stati o dá~ikomě!l'ech rozeznává autor dv-ě wli!ké skupiny: A. Stroje s dál-
koměrným ú h lem, a B. stlloje s dálkomi'lmou z á k I a d n 'O u.

SikUlPinu A. dělí na: a) jednoobrazoV'é (v z.orném polí dalek,ohledu pouz,e jeden obraz
lati); b) dvojobmzové (v zorném poli dalekohledu dva oibrazy lam), a c) tro}obrazové (se
3 obroazy lati v zorném poli dal.).

Ve skupině B. roz,elznáJvá: a) Dálkoměry bez ~Mi a s dá'lmoměmou základnou
mimo přístroj. b) Dálkoměry se základnou na stroji, a c) tachymetry s dálko-
měrnou zálkladm,ou na 'sotfOlji.

Další rozdělení PIfovedeno takto: Ad A a). 1. N,jtk,ové tachymetry Cs dalekohledem
Reiochenbachovým, Porro~ovým a Wildovým). K :těmto stfOljůmj,~()IUpřipojeny ihned také latě,.
Zv~áštlll a rozšířená ~če' se, voouje konstrukcím nových latí vod o r o v n Ý c h (Werffeli,
Dieperink, Heckmann-Breithaulpt). - 2. Ji n é ta c.h i m e t l' Y (Wa,gnelf-Fennel'Ův, PuHer·
Brewhauptův a topome'try neboli tac~ymetry s graffcJkým zobrruzlováním zaměřenÝJh bodů),
k'Ont a k t o v é t,achymetry (svahomery, Sanguet Kem), Šl'O u ho o v é dálkomery (Pul-
~rich-Zeíss, s o k u [á l' o VÝ mim i k l' o m e t l' y' (Iliog3lritmický tachym. Ant. Tichéiho),
tachyme1iry s automaticky proměnlivou vzdálen,osti di,&tančních vlá-
ke n (angl. tachym. Jeffcottův) a tachymetry d i a g l' a mat i c k é (Hammer-Fennelův, ekli-
metr Gou1ie,rův a tach~m. SzepeSlsy-ho). .

Ad A b). 1. StroJe s hmnolovým klínem v pmstoru p'ředmětném (RichMdův, Arreger-
Kernův, FenmJlův), ,se dvěma klíny, pevnými a otočnými (WiIld, Bos.shardt-Ze.iss, Breit-
haupt). Tato část je ukončena pozná-lnkou o lámavé scho[l'IlJos,tirozříznutých čoček, 'který-
mi 100 dosahuje také dvojích obrazů.

Ad Ac). 'Drojobrazový tachymetr Hugershoffův od fy. Heyde v Drážď3JJ1ech.
Oddlíllo tac:hymetrech 's hranolovými klíny je zakončen úvahou 'o acJhromasii hranolů

a /poznámkami o přesnosti p,re'CiSllliÍhoměření optie<kých vzd:ileností.
Ad Ba): Dá1koměrná zrcátka a Hensoldovy dá,llmměrné hranoly. - Ad A b)) KOIin-

cidenční ilJeJemetry a stereoskopické dálkoměry. Specií,álně liu aultor podává zákony vidění
oběma očima, stelfe'oskopiciké měření vzdáleností put,ovní značkou, Ze1SiS1ovytelemetry, a
končí úvahou o 'staPlovení chyby optického měření vzdlále.nolsltid3~k,oměry bez. lati. pfobínlje
jedlllotlivé druhy vy jmenovaných etllojů. - 3d Bc). Tachymetr E n g i - h O (ačkoliv nebyl
dosud !předán praxi) a 's,teret3JChymetr Hugershoff-Heyde-ův.

Jak 'z tohoto přehlledně nahozeného ohsahu wdno, jde o značnou bohaMs,t ffisové
látky, ziplfacované s opravdovou vážností, tak že spÍlsek má, svou informativní jak,ož i
vnitřní cenu. neboť lze v něm nalézti vše, čeho třeba k prvnímu pochopení ,s,tudovaného
stroje a k získání přehledu dnes již rozsáhlé Slkupiny ta,chymetrů a dállkoměfŮ. :Malá (tři)
nedopatření, která však celkové hodnotě snisu nejsou na ujmu, si čtenář ooborník snadno
opraVí. Proto doporučuji knihu Ing. Ko.netschnyho pozornosoti PP. kolegil.

Prof. Dr. Tichý.
Annuaire officiel de l'Union des Géometres-Experts francais. AJ11née 1934. ZruslÍJá A.

Guyomaro, 3 Rue St. Blaise, LiIle. Cena 10 fr.
~1ám po prvé v ruoo tento spisek, jp.hož hlavní účel je-st uoinriti známými adresy

V'Šech členů urrie francouzských civilních zeměměřiČŮ. Má však řadu vhodných poznámek,
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kreré n;dakce ročenky otiskla na přednich stmnách a urcuJe je též ku čtení osobám, kt,en1'
žádají sí odborné rady. Citována Je tu zejmcna, definicé povoláni zeměměřičova a jeho
pilJsobnol:llt,dále poukazáno na je:l1OspoilupracJlVniky (notiá.ře, soudce, agrOllloma, advokáta,·
architektA, ostatiní inženýry různýClh kateg'orií' a ,obécní přec1stavenstva).

Eit;ručně vypsáno je, v jakých záležitostech Ueba obrátiti se nazeměměřičského inže~
nýra (pořízení plá.nu, informace· o ·právním l'ozsahu 1llaj€tku, o hranicích a služehnO'stech,
děleni a mezníkování pozemků. s,ce,loválllí, od- a zavodněni, plllreelace ploch zwsltaNite'1nýcl1,
ocenění pozemků a lesů a Slprrwvanemovitostí). Pěkně řečeno je, jaké vlastnosti má míti
zOOlěmě'řič: ,počestnost, odborné zna1osti,ztručn!Oist pracorvní (kterrou technik z j5.ných odvěrtví
pocházející, se nemůže prokázat a tím klienta .vlastně poškozuje).

Čtelllář Se zde inf,ormuje o příčině, pro'č existují zeměměřičské !komory (Chambres
8yndj,cales), jak .1z(J' nllJbýti díplomu zeměměřičské!ho" co vš,e musí chril. Izeměměft.č vyko-
nati, Ip'řeve(lme'-li od kHenta 'nějaký výlklon odborn.ý, jak jednotlivý ko[ega sí má poČlÍna,ti
ve styku s jínýmkole,g'ou, s' odbornými kor/poracemi, a na jakém podikladě se 'účtují
p'ráce. Připojeny jsou stanovy unie franc. civil. ze'měměřičů a pak násLeduje se(lnam členů,
sdrružených v komory krajské (arrondissemeut) a pak seznam alfabetický.

Z této ročenky je patmo, že je sestavena s' programem informovati o h1a,vnich prá-
vech a povinnostech kHenlta i civil. zeměměřič,eolpnJJ1:isobě. Oba ilpoz,orňuje, že činnost
zeměmělřiěe je veřejný úkon velké váhy a vyžaduje tudíž vedle oc1lborn5.ctví,mravní OO(l-
úhonnosti. Ovodní /Stránky jsou psány jaaw vzor, který <by v podobných našiclh !Jrožurách
mohl býti použit. Rilžička.

Vyšle knihy.
• Ing. Dr. AI. T le hý: Zaměfovánístavebních míst situačně a výškov~. Zvláštni otisk z Vilímkova ka-

lendáře čs-:stavitelú·. I-'raha 193t. Slran 84. farníMu 9/15 \. Cena 6-Ké, . _.-' -
• JUUr. Jiřl Č i s tec k ý: Vliv stavebních předplsil na hod~otu městských pozemkil a bytovou otázku.

Nákladem M,sarykovy Akademie Práce, v Praze 19M, v komisi Fr. Rivn-iče, Cena 15 Kč, Stran YO.
Sborník I • sjezdu čsl. geografil v Bratislavě 1933. Stran 215. Cena 75 Kč. Bratislava 1933.
• Doc. Ing. B. M 1111e r: Vodni právo. Vydal SIA Praha 1., Dúm lnženvrú, 1934. Cena 21 Kč.
• lnl(. K. K on e t s c h n y: Elnrlchtung der Instrumente-flir dle optlsehe Lllngenmessung und flir da~'

tachymetrlsehe Messverfahren. Vydal M, Rohrer !:lrno-Pr .ha -Lipsko -Vldeň 1933, Cena ~oKč, Stran 92.
C a n o d u o r o. Di n n e ret l3e r n ar d: Oulde pratlqne d'arpentage et de nlvellement et de stadl-

métrle a l'usage des préposés des eaux et forěts. Cena :tj fi". Vydala Socleté d'impression,; lopographiques.
2, Rue ďAnjou, Nancy,

S o u I ma g n on: Proprlété Immobl1lere et réglme, des Livres fonelers. Cena 6D fr, Vydala Librairie
Sirey, 22, Rue Soufllot. Paris.

P. Ta rdi: Tralté de géodésle. Vydal Gaulier-Yillars 55. quai des Grands-Augustins Paří; 1934. Cena
dilu prvniho rGénéralites de la géodésie, géodésie mlthématique et triangulations) 80 frankú, díl 1 druhého
(astronomie géodésique de position. géodésie dynamique, la .fij(ure de terre) 70 frank 1.

M. H. R O Us s i I h e; Norions sur te Ca1cul des Probabilltés. T h é o r í e des e r r eur s - Met hod e
d e Com pen s a t i on. VydJla Librairie de l'en;elgnement technique, -3,Rue Thenard, I-'ařlž 1931. Stran ISO.
cena 22 fr,

Odborná pnjedná'ní v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické, čis. 9. Dr, J. Pe t e r k a: Přednáška prof. Grubera o řadovém při-

pojeni leleclrych snlmkú. ---.--.- ....
Jo_" desOéometres-Experts et Topollraphes Fran~ais, čfs. 162 (duben). Ma r t in: Sur les methodes·

appJiquées da",-;l'etucle de la défúrmatlon des grands barrages. Ta t ()n: Note Sur Je nouveau niveau du Service
du nivellement genéral de la France. L a com b e: La clóture lorcée. Čis. 163, Ma r t ln: Les planimetres Coradl.
Pe y r a u d: La grllvure des plans Cadastrailx,

Zeltschrlft flir Vermessungswesen. Č, 5. S c h ra mm' Das Winkelbildverlahren zum Abstecken von Bggen
(konec I. čís. 3.), O I a n der: Ule Nelgungskorrektion bei der Grundlinienmessung mit Jiiderin·Driihten, C. 6.
R o s e h: Johann Georg v' Soldlier, 100,lodestág. B u n ds c h u h: l3esonderer Fall der Wiederherstellung eines
.,;erloren gegangenen trigon. Punktes. C. 8. Fen n e I: Gro6en-Stufung und Typun/( von Nonien TheodoJiten.
C.' 9. Ph I I i P ps: Zur verkllrzten Berechnung des Widerspruches Laplaceseher Gfeichunl(en. B I a s s: Landes-
vermessungszllge in Hessen. Fr i es: B itrag zum Emfernungsme'ser Bo6hardl·Zeiss lm Waldgebieten. Lil d e-
ma n n: Die PythagorasRechentalel von GrUnert und Herrmann. Č. 10. Ber rot h: Richard Schumann 70 lahre
alt, Lip s: Zur -Au.schaltung des Ein!fusses der Meereshohen aul die Strecken'llessungen. F. S.

Schwelz. Zeltschrift f. Vermessungswesen u. Kulturtechnlk. Č. 5. Alb rec h t: Eine Korbboge nfrlll(e
aus der Praxis, F, S.

AlIgemelne .Yermessungs-Nachrlchten. Č. 6, Mi t tel s t a e d t: Weiteres liber die Gruppe der Kon·
vergenzm"lle. Č. 7. K o h r: Mittelwerte der mi!lleren Koordinatenlehler als Genauigkeitsma6 fllr Punktbestim-
mungen. Č. 8. R, Fin s t e r w a I der: Die geodlllischen und photogrammetrlschen Aufgaben der deutschell
Himalaja-Expeditlon 1934, Č· 13 Dle Kaufpreissamlu 1gen und die Werlkarten - Ihre Verwendung fUr Bewertungs-
zwecke, Dr. Ul br i c h: (dokonč. dřlvějšího článku). Č. H. A I b re c h t: Arbeitsbescha!lung fUr die Hersteller
von Vermessungsinstrumenten, - Uber den Stand der Normung jm Vermessungswesen. Dr ec h s I e r: Die Um-
Jegung landwirtRchaftlicher, GrundstUcke (konec Č. 15). K oh r: Zur Berechnu'ng des Liingen- und Querlehlero in
Polygonzllgen. Č 15, R o s c h: Die Gro6e der Exzentrizitllt bei unmittelbaren Winkelmessungen. F. S.

"H3BilcTÍlI" (Časopis ruských zeměměřičú). Vychází v Bělehradě ve dvanáctém ročniku za redakce
Vladimira S a d y k o v a. Obsah Č, I. z r. t93t je,t rozdělen na několik diltl a sice: "J stavovský, b) informačnl,
c). llpecielni čili vědecký, a d) rúzné zprávy. cizf literatura atd. V specielnim dUu se uveřejňuje pojednáni
.0 geodésii" (pokračováni), v němž autor A B. se zmiňuje o slerickém $lipsoidu, o speclelnim badánf o tvaru
země, o geometrickém určeni geoidu pozorovánim tlznicových odchylek. Casopis vycházi měsicně tiskem hekto-
grafickým, formátu 25/17'5 cm o 80 stránkách. Admirtistrace a.redakce Bělehrad, Kosovská 51. K,

Blldmessung und Luftblldwesen, či,. 2. Dr. W a I t her: Ober A~chite1<tur.Bildmessung. H a sel wan der:
Die theor. Orundlagen und die prakt. Anwendunj( der Photogrammetrie des Rontgenbildes. G a st: Die oJ,ltische
Pyramide. L a cm a n n: Einheítliche Bezeichnung und FormeJI(rli6en in der Photogrammetrie. R ij h r: Dle Ver-
wendung des Luftbildes beim Siedlungsverband RuhrkohJenbezirk Essen. H e II w i e g: Erfahrungen der Emscher-
genossenschaft und des Lippeverbandes liber Luftbildme'ssungen.

Maanmlttaus čís, 2. A n t i II a: O výkupu cest. G u s t a f s s on: O našich nejstaršfch pozemkových dě-
lenich, R e h n: Teorie o stanoveni (měřeni) Itorizontu,
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Zprávy spolkové.
Klub inženýrů měřických hlav. města Prahy kona~ dne 26. března 1934 valnou hro-

madu v re'stauro.ci "U Sojků" v Praze vn. Předseda vrchní m. rada Ing. Beneš zahájil
valnou hromadu v 6 hod. uvítáním přítomných a vzpomínJkou na zemř·elého člena měř.
radu v. v. Illlg. HlořešolVského a civ. goometr:1 Ing'. Zllklína. SouČl!Jsně zdraví valnou hro-
madu jménem Uníe s přláním mnoiha zdaru k dallií činno.stikIwbu.

Po zlprávě kol. Ing-. Kvíse o č;innos,ti s1)Ů'1eČ<fmskéhoodboru, usn8lSeno na návrh koJ.
Ing. J:lJTOŠeuspořádati vychárnku na smvbu přehrady V'e Vra.ném n.Nlt. Po té předseda
podaNá vlastní zpráJVlu o č1nnost.i klubu, vzpJmenuv při tom veliké IPlI"ácepp. Dra Kavánka
i Dra. Domanji !pn pl1ú!Vádění resystemi·sace. Dá,le upowr:DJil na tvoření se Svazu samo-
spl1áNných inželllý!rů.

Zprávu jedna,telskou podává koL Ing. Pudrr, ve kte,ré uvádí pře'hledl o vnita'-ní čin-
no,sti klubu i o čimlolst,i zástupců v různých od.bore,cih Uni<e, jejímž jest klub členem.-
Zprávu poikládní !přednesl ikol. Illlg. Zdichynec a po jejím sch'Válení reviS10rem bylo uděleno
odstupujíoímu rvýbol1laJbsolJutorjum. .

Při volbách bY'1zvolen aklamací jednomy,s1ně pře d s e do u Klubu. měř. inženýrů Ing,
B e n e š a členové výboru: Ing'. Zdíchynec, Ing. Pudf, Ing. Rochelt, Ing'. Pexa a ing. Dufek;
jako náhiradllllÍci Ing'. N.ejed[ý, Ing. Nývlt) Ing. Frajibi.ě, Ing. Miirovský a Ing. PrO<'házka.
PřehližlÍJt~l'lemťičtů Ing. Bo[e,hoV's!ký.

Po urč·ení zástulPCů do jednotlivých komisí O'známil plředls.eda, 'že kltlb s p. přednos~
t,ou úřadu bude žádat, alby městská r:lJda přispěla llJa e~fJ'ÍlIt.vysláni .delegáta na il,.jezdzemč-
měřičů v Londýně. - Ve volných náv:rzích llSnelSeno, aby bylo dáno na ti'skový fond Uni9
a na Zeměměřičský Věstník po 50 Kč, a, současně dol':btučeno předsedniťJtvu klubu, aby
pro]edna,lo návrh kIŮl. BQ[,elhovského na zakoupení podebné věde'cké liwmtury .. Nato I]Jlřecl-
seda po rŮ'zných informacích tuto velmi zdařiLou valnou. hromadu ukončil.

Z Jednoty čs, úl. aut. civilních geometrů v Praze. Schůze praCJovního výbonl .Tednoty
konala s!e dne 5. kvěltna t. r.za přitomnosti 10 členů.

Po zahájení schťl'7,e předseda kol. Ing. Fiirst pódal obĚÍrnou zprávu o intervencích
u zemského úřadu v Pra.ze v záležitosti vyhotovování 'reg'll[ačních a parcelačnfch plánů ne·
oprávněnými o'sobami. Usne,seno intervenovati ještě jednou v konkre,t.ním I]JlřípaclěpMce-
Lace po vy,šetření d'aJt. - Dále podal zprávu 'o provádění vládního naříiz~mí z 9. února
1934 v Ipraxi, kterým mění se minist .. nařízení ze 7. !května 1913, poikud s týčeprůkaizu způ-
sobilo,sti pro dosažení oprávnělllí pro civilní g'eometJry. Usne~elJ1o, aby žádosti za lPiřipuií-
~ění ke, zk,oušce autodsační, jež nevyho,vují shora uveill:lnému v1Mnímu nařízení, byly
zadatelum vráceny.

Po jednání o zákonu, kterým Se vydává Všeobecný olbčanskS- zákOlllík, zV'Olena k ná-
vrhu koL předsedy zv[áštní komise, jíž uloženo zákoník pr(JstudovwtJ, připomínky vy-
prac,ovaiti a přednést:i je v příšt,í schůzi pracovního výboru k dalšímu jedinání.

K uctěni památky 'zemře,lého kol. fng'. Zuklina usne,seno k žádosti odboru Jednoty
Pošumavské v žižkově, jež zalOlŽila"Fond ln!;, Zuklína' k podpoře Sttíbrsika, věno'vati to-
muto fonůu 100 Kč. - Usne,seno vyřídJJ:,~několik .stizlIKetí a žádostí .kolegů. - 1'0 sťhvá·
leúí pokladní zplrávy. schůze skončena o 21. hodině. - Příští schůze ,pracovního výboru
koná se dne 2. č·e,rvna t. r. Ret. Ing. Vlk.

R ů Z n é.
Účastníkům mezinárodního' sjudu zeměměřičů v Londýně. Pan Ing. Rer.é Danger

zve jménem komory francouzských zeměměřičů čsl. kolegy, účastníky sjezdu v Lon-
dýně, aby ztrávili den 16, července v Paříži. Pro tento den připravili francQuzšti kole-
gové následující program: v 10 hodin prohlídka ústavu pro výšková měření ve Francii.
účastníci budou přijati přednostou tohoto úřadu' Ing. Vignalem. Poté procházka Paříží
a oběd, uspořádaný francouzskými kolegy. Odpoledne vycházka do Saint-Germain-en-
Laye, prohlídka nových .. zařízení francouzského katastru pro reprodukci map' a pláilů::
Večer pak je volný. Druhý den 17. července odjezd dále do Londýna. Jistě všichni kole~
gové, kteří se zúčastní sjezdu v Londýně, vyhoví milému pozvání a přispějí tím k utu~
žení přátelských styků s kolegy francouzskými. .' 1fJ'f! .

Zeměměřičské otázky v rozhlase. MinnlL n'f~~v vySIla,] momvsk,oostravský rozhlas
přednáJŠlku "Geometr vykládá o me,trn", kteTO:I pmsJovil Ing. F.F al t~ měř. rada V Mor.
Ostrave. Byla to' populární causerie o tustorií m.ezinárodní míry metro ve, a o její
funkci ve výrobě v období re,voluce strojů atd. Autor dotkl se zábavným, způsobem ve-
řejněhos. podářských aktualit a nezapomněl ani na starosti civilních kolel!iů. Přednesl
v reportáži osobních dojmů z návštěvy mezinárodního ústavu PJ;'o míry a vány y Sévres
u Paříže své vzpomínky na rok 1927, kdy se v Paříži konal mezinárodní sjezd země-
měřiČŮ, jehož se zúčastnil. .'.

Dne 14. a 16. dubna přednášel v pořadu zemědělského rozhlasu v Praze ,,0 po-
zemkovém kat3.'ltru"kol. Ing. Zd. H e.i 1 z Falknova. ° tomže thematu dle programu
pojednal v neděli 21. dubna prof. Ing. Jos. Pe tří k.
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Rádi zaznamena,vame účast zeměměřičských pracovníků v rozhlase a doporuču-
jeme zvýšení zájmu o popularisaci naší činnosti tímto moderním prostředkem. Jak jsme
zjistili, našly tyto přednášky u posluchačů rozhlasu zna.čný ohlas, jak je patrno z do-
pisů, adresovaných přednášejícím.

Kdo začal s výpočtem polygonových ploch. "II geometra italiano" uveřejňuje dopis
prof. R. Dang'eM, redaktora Journalu des Géometres-E~perts v Paříži,' za.sJaný jeho redak-
toru a týka.jící se dějin polygonometrie.

Danger, souhlalsně ,s dopis,ovatelem časoDisu ,.II geom. ital.", zjišťuje, že se omylem
připÍJSuje R<aikušanov!i prlmá;t myšlooky, zjišťovatiÍ plošnou výměru polygonu pomocí stran
a úhlů. PŮV10dně domJllíval se Dange,r, že primát patří FrancoUlzi Sarronoví (vydáni z roku
1845). Teprv plozději st.udiem díla framcouzského geometra Pui81santa (vydání z r. 18(7)
zjistil, že už tento přisoudil tuto 'zá,sluhu Ca.rnotlovi (d~lo z r. 1770), u něloo,ž s,e obj€IVuje
výpočetní formule.

Camot (Lazar. Mario. Mlll'kM.a). I"p,nelfál. spiJsova-t,el. naroz. v Nolav (ni'lte d'Or)
13. května 1753, 1771 podporučík-éleve školy ženijní vydal 1784 "Essayes sur les machi-
nes eln général". týkající se teorie mechaniky, rovněž jako slkol'O všecka jeho díla. Joo
dvě díla plTobiraji čistou matemaťiku. Obě vyšla později, a to 1891 "De, la comélaJtion des
figures de Géometriel' a "Gé-ometrie de p'OIsition" z roku 1803. DopiJsovatelé časopisu .,n
g'oometra ital.": Fiaskal Fantalsia a Ferdinand Romano upozorňují ~ :na publikace' BordlQ-
nriho z roku 1825 a 1843 "Trattato di geodels,ia elementale", v níž nalézají souVÍiSloSits otáz-
mou rzak1adate,1ství polygonome,trie. Ing. Falta.

Ku obSazování míst ~eodetů a touografů u V. Z. Ú. došlo redakci Z. V. mnoho do-
tazů. Informovaný přítel našelJo listu sděluje, že podáno bylo na 200 žádostí, po .většině
z řad inženýrů bez zeměměřič. studj" (tedy stav. a knlturních). Obsadí se asi 8 míst, a
if'JO u ge,'Od€ltícko-astrO'nomickéh,o odb<oru, kde I]]rávě s,o uplatniJtiÍ můžle jen
zeměměř:ičský inženýlr jakro speciaJista. Kdyby se míísta zadala in-ž. sta,vebním neb kultur-
ním, byla by jim dána. mírsta důstojníků vyMích služeb, tedy odměny větší a postup rych-
lejší, ač by se llmsiJi doučovat, co zatím přijatí inž. zeměměřiř.!t,i musili by Se spokojit
s místy méně honor-ovanými, ač mohou o,ka::nžitě pro·vádět 'žádané práce. O době, kdy ::-e
mÍrsta ohsadi, není nic známo, a M. N. O. také o tom nikde nic neuveřejnilo.

Doktoráty zeměměřičů. Dne 1. června t. r. byli promovam: Ing. Jan C í s a ř
(z Bratislavy) doktorem terhn. věd na Českém vysokém učení technickém v Praze a
Ing. Václav L u k á šek, štábní kapitán Voj. zeměp. ústavu, doktorem přírodních věd
na Karlově universitě v Praze. Blahoořejeme.

Doktorem technických věd byl prohlá,iíen dne 5. května t. r. Ing. K. K on 'e t s e h n y,
dooent lIlěmecké vys,oké šmoly technické v Brně, as~stent ústavu p,rof. Drn, Loschnera .. Je to
druhý dokrtJor, který na. brněnské německé tec:hniJce hyl pI1oma-várn'za práci z oboru země-
měř. in~enÝT'Sltví.Blahopře,jeme!

Z německé vysoké školy technické v Brně. Druhou státní zkoušmu na ,odd,61ení země-
měř. inženýrství 'složili 17. mvětna t. r. pámové: Ing. Jos. Eschiner z Brna, Ing. Alfren. Fedra
ze SllMe ve Rlezll,ku, Otmar Stifter ze Znojma a Bedřich Zdiara z Rýmařo'Va na Mor.

Úmrtí. DiIJle17. května t. r. zemřel Ing. Lud. K os tel e' c k ý, měř. rada ředitelství
stá,t. drah v Bruě.

Ze služby katastrální. Na Mor a v ě: Jmenováni Ing. Pavlík a Ing. J. Bohm měř.
komIsaři. Přeložen Ing. A. Fuks 2;, Opavy do Brna (al'chiv m;;;,p. kat.).

Na Mor a v ě: Jmenová.n:i Ing. M. PavUk a Ing. J. Bllhm měř. komisaři. Přelož-en
Ing. A. F\uh z Opavy dio Brna (archiY map kat.).

Na Slovenlsku) 1. za měř. b:mcipisty přijati: Ing . .J:lJr. Žižka (LelV'loo),
Ing. Jan Pet'řík (Dol. Kubín). Ing. Em. Pa.rtyng;l (Turč. Sv. :Martin), Ing. Em. Urbam (Ko-
šioe), Ing. Rud. OeClh (Thenčín). Ing. Huberrl Kokeš (Bmtislavlli), Ing'. J(1,s. Srhwarz (Se-
čovoe) a Ing. Otto Císař (Tmč. Sv. Martin). Za smluv. mělřickélho úředJÚJka: Inl!'. AI. Per-
f!iÍdi~oY (Rim. Sobota). II. Jmenov:áni měř. komisaři v 6. pI. stup.: Eugen Kotzian (Bra.-ti-
sliaJva), Jo8ief Lafant, (Bratislava), Ing. Karel HaJV'e1ka(~. M()II'avoe) a Pavel Tyrolt (Tren-
čin, i. k. v.) ZeslUlžby V)'lstoupiJl: Ing. Kamil Hllmig (Galanta).

U zemského úřadu v Bratislavě jmenován Ing. F. 8trohel měř. momisařem.

Op'rava •. Ve č1áll1ku Ing. Zd. Richte,ra "Piříspěvek k vynášeni výsledkú měřen!Í do
map", čís. 5 Z. V. z 1934, má státi na str. 71, řádka první pod tabulkou: místo [A11:1.100= K',

8

á· v lAK] 100· K' 72 v, k • h' v )spr vne: V. = ; na str. ,rade prvnl s ora-, mlsto YP O (zmensenou ...

spr á vn ě: YP (zmenšenou. . .).
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