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Ing. Fr. Čel echo v s k ý.

Nedaleko Litovle, sotva 7 km směrem západním, stojí k lesu přikrčena
vesnička Mladeč. Z ní jako by vyrůstal kopec Třesín z devonskeho vápence.
V dávných a dávných dobách proudily nitrem tohoto kopce spousty vod,
které vytvořily zde jeskyně, chodby a útvary fantastických ,forem. Když
vody opadly, diluviální člověk používal prostor vzniklých za své bydliště,
-o čemž svědčí zejména ohniště a zbytky člověka i nejrůznější zvířeny, na-
lezené pod travertinovým pokrovem. Málokteré místo vykazuje tak bohat}'eh
důkazů o sídle pračlověka jako jeskyně mladečská.

Jedinečné nálezy archaeologické a palaeontologické přilákaly sem vědce
světového jména, Kniese, Szomdathyho, Absolona a j. a pro zajímavost l'!tvaru
jeskynního rok co rok přijde okrouhle 15.000 lidí pokochati se pohledem na
krásy, jež příroda v nitru Třesína vytvořila. O úpravu jeskyň, bezpečnost ja-
kož i pohodlí návštěvníků stará se obětavě Krajinská musejní společnost
v Litovli.

Spletilost a různá výška jed- I
notlivých chodeb pusobí na ná- i
vštěvníky takovým dojmem, že ........'
jeskyně rozrůstají se v jich před- IHl
stavě do ohromných hloubek a _·-:tÝ-·-~:--·9-·-·-·-·----
délek. Po dlouhá léta nebylo ' !Z2:~ 8
možno s určitostí vymezit ani po- ~ ......z~~.~"+._._._. .,r..···.. -, - ..",...=--+
~~~:Ýň.anJes:e:t:eos~ra~~~~~č~:~~~ .f ff ,./: -'-,_ \
kési zaměření provedl už v roce ,/ . ~ A l'X-.......... \1

1881 kustos dvor. vídeňského I •......1112 -fo ,l.J-1t1 .
musea Jos. Szombathy prostředky /i !
nejjednoduššími, ale měření toto 1~~"";:::.:j:.,."..~+':;~ \,
nemělo však nejmenšího vztahu I
k situačním a výškovým pomě- ~ 'í15 S !
fům povrchovy'm i podávalo .l·ell l·=~i., .....~_._._.-+ 6..··.'-- ;+16 .-'informační skizzu o prostorách ~ ':-,-"./ _.-"..tti:r1'1' __---vnitřních. ~-# __

Krajinská .musejní společ- 2 . i ~_.
nost, majíc v úmyslu probadati !
i další podzemí prostory, neustále +X I
usilovala o zaměření jeskyň, aby
získala. jasný obraz nejen co do
Polohy vnitřku a. z něho mohla odvozovatí polohu nových chodeb a bez·
pečnost sta.rých, nýbrž aby koneř,ně bylo též jasno, pod kterými pozemky se
jeskyně rozprostírají. Práce byla sice nebezpečná, ale lakala mne svou novostí
a tak jsem s radostí uvítal rozhodnutí, že mohu s prací započíti.
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Zaměření pI'ovedeno metodou polygonální. za stejných předpokladů, ja-
kých vyžaduje :měření povrchové, až na některé úchylky, jichž si vynutilo
prostředí, v němž práce byla prováděna. Možno ji rozděliti na měření po-
vrchové a vnitřní.

Mfadeč - Jeskyně

Obr. 2.

Výhoda práce spočívala v tom, že jeskyně má dva protilehlé otvory, je-
den ,u bodu č. 3, druhý při bodu č. 56 (viz obr. 2., kde bod 3 je v černém
kroužku), což nabádalo k volbě povrchové sítě o 18 bodech, tvořících uzavřený
polygon (viz obr. 1. a 2.). V něm zaměřeny dvakrát úhly a strany. Aby osa.
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úseček X byla vhodná pro kon-
strukci sítě zvolena za osu X spoj-
nice bodů 3-10, a bod 10 za po-
čátek. Polyg-on propočten nejdříve
ke straně 810-9, Vypočten úhel cp,
jejž svírá strana 810-9 s osou X

2Li YS-IO
ze vzorce tg cp= 2 Li a

XS-IO

délka
8S-10 = y(2Li XS-IOY~+ (~Li YS-I0)~'
načež provedeno otočení této sou-
stavy do osy X.

Vnitřní polygonový tah o 38
vrcholových bodech připojen k ose X
u bodu č. 3, jde nejkratší cestou
k druhému otvoru, tvoře všemožně
klikatou čáru s náhlými obraty při
nepatrné délce a u bodu 56 vychází
na povrch a připojuje se k bodu č. 10.
Nejdelší strana v podzemí jest 22'61m,
nejkratší 3'01 m. K tomuto hlavní-
mu polygonálnímu tahu připojují se
ostatní tahy vedlejší, tvoříce jednak
samostatné odbočující polygony, jed-
nak uzavřené obrazce, v celku o 4f>
bodech, takže celková síť čítá 101
bod i s body povrchovými.

Zajištění bodů provedeno podle
poměrů různým způsobem. V přírodě
použito kamenů pevně uložených, na
něž vysekán kříž, nebo zasazeny ka-
meny křížem opatřené. Uvnitř po-
užito kamenů betonových konicky
.ukončených, s drátem vose a ko-
nečně vražen do země 30 cm dlouhý
hřebík s hlavou 2 cm v průměru, na
níž vyražen kříž.

K měření úhlů i výšek sloužil
universální stroj firmy F. J. Frič
v Praze s nonickou difencí 20 vteřin.
Aby umožněno bylo měření v otvo-
rech pod 1 m výšky, použito noh
o výšce 70 cm. Nemusím ani zdůraz-
ňovati, jak příjemná jest práce se
strojem v sedě, kleče a v poloze nej-
nemožnější.

Délky měřeny pásmem ocelo-
vým, v případě nutnosti trigono-
metricky. Veškeré body sítě, jak po-
vrchové, tak vnitřní, byly zaměřeny
výškově buď nivelací, kde to nebylo
možno, trigonometricky, a vztaženy
k nadmořské výšce.
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K signalisaci uvnitř jeskyň bylo použito železného prutu přesně 1 m dlouL
hého a 1 cm v průměru, konicky na obou stranách ukončeného a na jedné
straně tak uzpůsobeného, aby mohl býti zavěšen do železné třínožky s výsuv-
nými nohami (viz obr. 5.). Drát, !"-...
provlečený hlavou stativu, uta-
žen tlačným šroubem a tyč
takto zavěšená postavila se přes-
ně na hrot kamene polygonál-
niho, takže výchylka od ver-
tikály byla vyloučena. Konce
tyče byly bile natřeny, aby
nitkový kříž se dobře rýsoval.
K osvětlování Signálu použito
dvou karbidových lamp, u stroje
elektl'ické lampy. Tohoto sig-
nálu se dalo dobře použíti tam,
kde nivelace byla vyloučena a
ušetřeno bylo i obtížné měření
stran v nebezpečných místech.
Z obrazu je patrno, že

1= l (tg a --J- tg{l) = l. sin (a + (I)
I cosacos{l ,

v v cosa cos{l
z cehoz 1= sin (a + {I)' LI v= 1 tg a.

Z uvedeného je jasno,ž,e zaměření úhlů a a p stačilo, aby moWa býti
vypočtena vzdálenost i výška. Vhodným zařízením byla vyloučena i potřeba
měření výšky stroje.

Výpočet proveden zčásti logaritmicky, k vůli urycWení však převážně
používáno tabulek Clouthových.

Vzhledem k síti byl pak odskizzován též tvar vnitřních cl!odeb jen
v hlavních rysech, jelikož rozervanost stěn nepřipouští podrobnějšího detailu.

Výsledek této práce byl zpr3Jcován v nákres v měřítku 1: 500 (viz jeho
zmenšení v obr. 3.) a vzpřímený řez hlavním polygonem, kde možno posou-
diti poměry výškové. (Viz obr. 4.) Pro každý bod pak vyhotovena topogra-
fie, s ~dáním jeho souřadnic a nadmořské výšky.

Mimo to síť vnesena do katastrální mapy (viz obr. 2.), aby bylo zřejmo,
pod kterými pozemky se jeskyně rozprostírají, a bude podkladem pro vyzna-
čení v pozemkovém katastru a' pozemkuvých knihách dle výnosu ministerstva
spravedlnosti z 25. června 1931, č. 27.ti94.

Pokud se týká chyb v m'ěření a dopustných jejich odchylek, mohu
uvésti toto: .

Součet měřených úhlů v uzavřeném polygonu povrchovém 1-18-1 liší
se od teoretického uzávěru (n - 2) 2 R o 160". Dle rak. červené instrukce
může odchylka stoupnout na hodnotu 75ťn ve vteřinách, což při 18 vrcholo·
vých bodech činí 318".

K tomuto uzavřenému polygonu povrchovému připojuje se Wavní tah
jeskyněmi o 40 vrcholových úhlech. Dopustná odchylka činí 8' 20", dle uve-
dené instrukce. Vypočteme-li ze směrníku počátečního a1O-9 a ~(i} směrní~
koncový a'4, li a srovnáme se směrníkem a4, li tahu povrchového, obdržíme ro~.-
díl 13",. c.oŽrozvrž,eno ~a 40 vrcholových úhlů, dává na každý úhel při-
bližně 20 vteřin. Uváží-li se obtíže, za jakých práce museIa býti konána, .pak
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krátké strany, strmé záměry, silná odbočení od směru, na druhé straně pak
význam 20" chyby, při straně

minimální 3 m
maximální 22 m

možno tuto přesnost přijmouti za dostačující.

0·0003m.
0·002 m,'

Résumé. Mesull'age de la grotte de Mladeč. La grotte de ~madeč (au di-
strict de Litovel en Moravie), fonnant les cOll'ridO'rsa lJa m3illiěre des tIl'ous de l'éponge,
déooré des [plus diverses fOTIDationsdes 8Italactit,eset staIagmit,es,est l~ plus beI1eatractioJl
au point de vue d'archOOlogďeet de paléontologiJe.

Pour déterminer la position de ce dédrale souterraín en planimétrie et en hauteur on
procédait au mesurage pOllYg'Ona.l,dont les résultats furemJtreprésenté Isur le plJana l'échelle
de ~. Les [lll'ofilsfurent mesuré dans la direction de cheminemelllt qui suiwtit soo itiné-
raire 1e plus court a travers de ~a gwotte.Au dessus du terraín on détenninait un canevas
des points :liU nombre de 18, dont lels points 3 et 10 servaienrt ue ba-seoommepoonts de dé-
part pour le cheminemem principal pa.S!8allta travel1SCLela grotte et dont ·le nombre des
points comptait 38. Les autres chemiuements sourterrains alll nomwe de 45 points furent
a.ttlachéa.u cheminement pliincipail.

La mesUIl'edes distance fut éxécuté au ruban ďrucíer et en [lMrtieaussi trigonométri-
quement. Les hautelWSbent déterminé au nivellJement direct et dans les cas dangereux

... f ul cos a . cos~ 1\ 1ausS! trigonométrIquement em 16'8caloU!lantaux orm es: 1= sin (a +~) , ~ v = . tg a,
qui sont del'lrivéde la figure 5 en texte.

Le résultats de oos travaux serviront de base pOlil'la représenta4ion des grottes sur
les carte,s cadastrales. (Fig. 2.)

Poznámka k § 20S návrhu instrukce A.
A. Stván.

V návrhu nové katastráJllniinstrukoe A z r. 1932 dlQPoručovaloby se umístiti v § 208
nebo ve vyIlvě't!iVlkáclhpřisJušné přílohy vhodný obrá,zeik, nebo doplněk textu, který by
ukálml začátooniku, jen~ po prvé prakticky poMtá oentračni změny směru, že v:zdáJenost
Sp, použitá ve VlZOTCilPIl'ovyčíslení změny Oe, je strana spojující v ž d y (',entrum s oním
trigllmometrickým bodem P, ,pro nějž se změna 3e vyšetřuje. JiJnak by se mohlo státi, že
neupozorněný počtář bude spíše s'\'eden správně vykmslenými 'SIÍtuaoemiv záhla.vich pří-
lohy č. 68 a že bude zaváděti dlo počtu délku S' p, s excentru. To by ovšem byl omyl, tím
větší, čím značnější je poměr lineární výstřednosti e k délce strany Sp.

V al v v." " e .sin € Izoroo pno m ou zmenu smeru Uc =? ..~'
.• e.Sln €

nebo pro značnou změnu směru SIn Uc = s;- ,
platné Ipro romu, předpokládají, jak ukazuje náš nákres, že strana ve jmenovateli je
spojnioí CP, nikoliv EP.

Pokud je lineární výstřednost ne-
patrná, nerozhodujepro přesnost výsledku,
zamění-li se obě vzdálenosti;jinakje tomu
při e větším, na př. je-li e> 1m, a jde-li

.....S o trigonometrickou síť podrobnou. Tu se
p •..... ~ správně poukazuje v odst. 12., § 208 instr.,

~ na to, s jakou přesností nutno zavésti do
...•...S' ------~ppočtu 8p, aby se dosáhlo v 6c požadované

,. přesnosti 0·1".
Ale i při CV'elkéme je možno centl10Vaimsměry s ne!správnou stJranouS'p; stane se tak

buď pomooi vzoroe
a) při malé změně 3 " " e. sin € I

c = p . S' p - e. cos € '

e .sin €
a při vétš.f změně tg 3c = 8'p _ e. cos €

nebo b) opra'\'ou výsledku z rovnioe (1) se zřetelem na rozdíl Sp - S'p, což se nám zdá vý-
hodnější, aby 8e vystačilo se zavedeným již tiskO[lŮiS,em.

Piíifuí.zíváse totiž v sítí, že máme S'ppřímo po ruce, kdežto Sp musíme počtářsky
namáhavě vyšetřovati (grafické vyšetření nestačí), na př. jde-li o nepřistupný bod (blesko.
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svod), jehož určení se chce zesíliti vnitřními směry, pOZ01'lovanými ze Istabilillovaného ex:c.
stalIloviska, beiz dalšÍIhJo centrickélho signáJu.PoČít3Jti pak zatímní solUřadnice stabilisace
podle Pothenota a z toho délky Sp je jistě obtížnější, než Ivyšetřiti80llřadnice bleskosvodu
z, vnějších směrů. Potom jsou vzdálenOJsti s okoIDích bodů na ble~k()svod ony S' p, S nimiž
chceme cenJtrovati.

Ukážeme v dalším, jak 'by se !poS'tupova.Lov případě b) při logaritmickém yýpOětll,
kterého se při ,centrování nejč3lstěji užívá.

• • v Sp sin z
Z ruikresu Je patrno, ze· S'p = sin (. + oe)

Rozveďme jmenovatele v řadu:
. . Oe oe2• oe3
sm (. + oe)= Slll • + - cos. - -2 2Sin. - -6 3 COS• + .ppp

Z rovnice (1) vložme 'za Oe do (4); dostaneme
2 3. ( ') . + e . e. 2 e. +Blll .+Oe =Slll5 SpS1ll5COS5-2Sp2Slll 5-6Sp3 S1ll5 COS5 .. , j

po úpravě, zanedbání členů s vyššími mocninami a za předpokladu, že
Sp == S'p,

sin (5+ Oe)= sin 5. (1 + S~pcos e)

Sp 1
S'p ( 1 + ;'p cos 5)

Logarítmujeme-li tuto rovnici a uvážíme-li, že

log nat (1 + ;, p cos 5) == ;'p cos 5- 2 ~~p2COs2€ +- 3~: p3 COS35+ .
QbdržiÍme na př. v jednotkách 5. místa Log. mantisy, zanedbáme-li zase vřetí mocninu,

log Sp -log S'p = - M .105. (;'p CÓS5 - ~~~p2COS2Z)
Tato rovnice představuj.e početní opravu log'aritmického výpočtu centrační 'změnYOe

S pOUJžitím nesprávné strany S'p,

O í 1& e I n Ý pří k I a d vy ň a t Ý z t r i a n g, () IPe r á tup od rob n é sít ě je dn o ho
mě s ta:

Pro e=14·319m. 6=241°45'44-6" a S'p= 960'36m, počítali bychom ne,správně
:změnu takto: .

log e = 1,155 91
+ log pil = 5,314 43+ cornpl. LogS'p = 7,017 57

+ logBin z = 9,944 97 n
[log O"e= 3,432 88 n]

W'e= - 2.709-5"]

VyčÍlSlÍme-li členy v závorce rovnice (6), dostaneme:
e
S'p cos 5= - 0,007 06

e2- 'iS';i COs25= - 0,000 02, čili výraz v závorce rovnice (6) bude

=-0,00708
Poněvadž je pak modul převodu Brig. Log. sous,tavy M = 0'43429 45, bude tedy

log Sp - log 8' p = - 307 jednotek 5. místa mantisy.
Zpmnuvypočtenou nepřesnou hodnotu

[log o". = 3,432 88 n] opravíme o
- 307 a dostaneme správné

log O"e= 3,42!:l81n, čili O"e= --' 2.690-4"
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, Pro kontrolu vYIPočtenó Ilcpomocí s!P'l"ávné strany S p = 967'217 m v témž oentmčním
ttojůhel!iúku by dalo

log ll"c= 3,429 79 n a Il"c= -- 2,.690'2".
Rozdlíl v 5. místě logaritmu, předSltavující 0·2", lze vy&větliti zanedbáním vyi5iífc.h

členů v Il'OIVnicích(4') a (6), jakož i učiněnou záměnou Sp = S'p; v tomto případě bylo ovšem
třeba. počítati se 6 místy logarItmů, poněvadž excentricdlta je značná. ,

Vidíme, že log. oproNa 307 jednotek činí přitaibu1kové dífelrenci 161 v daném příkladě
již 19", a že tedy při větších excentli'citMh stroje nebo cHe 'zále:ží nejen na tom, aby strana
vzatá do počtu byla co nejsprávnější, nýbrž IŽ,epro počet bez 'opravy směfOlvé redukc-e je
nutoo, bráti jedině stranu S".

Na jiném vhodném místě instrukce by bylo upiozorniti,že v oeIlltračnich výpoětechse
snadno chybuje, a doporučiti proto, aby centrová,ní v sítích by1l,oomezová,no na mim nej-
menší 1). _

Résumé. Not e s u Ir le par a g r a p h e 2 O8 d u pro p o s d e I' i n str u cti onA.
Le ministere des financOls, charg1é de vous les travaux cadastraux, publia en 1932 un propos
de 1'ins.tr\llCltionA on troli.s volumes !pIOurl'exécution de'8 travaux de mesurage cadJaiSitraux=
"L'illstmction comment exécuter les travaux de mesura~ cadaJ&traux ponr l'étabHssement
du cad.a.stre foncier par 130 voie de radmini8ltration cadastrale originale, ou pOUl"son renou-
veHement par la voie de l'administration nouveHe. (A obtenir: Ústřední archiv pozemko-
vého katastru, Pmha m., JQlsef~á ulice č. 4. Le, prix de tons [es trois' volumes est 200
oourOlllnes tchécoslovaques.

L'auteur du rapplOnt fait un avertills'sement sur le centragle des visées sur le point de
stati'OIll, ,ou, on ['rend en g'énéral dans la formule la 'Iiongueur du coté Í'OÍgnant le centre
sltabilisé au pO'int trigonoméltrique exté!l'ieur. Si 1'on pIlood poU'!"le calcU'l la valeur du córe
joign.a.nt le polint excentrique a.Vlecle pioint extérieur, il es,t possible dle cOTrig'eI'10'calcu~ en
employ3.llt 1'0 tab[e de's loga.ri,thmei&d'ullle correction de,rrivée de la' formule 6.

Zmatky v agendě pozemkové daně na Podkarpatské ~usi.
v 10. čís. Z. v. min. roku pojedna.li jilme o účincích kat. zálrom na Porlkartpa.t<lké Rusi.

Vypsali jsme rozpor pozemkové knihy Se skutečným stavem držby v přírodě a marnou
&nahu 'zjednati nápravu c,e'stou kat. měř. úřadů. Zm:ÍJniiJliÍ'smese re~ o zmatku, kt.erý byl
z:piŮf!oben,a dalši vývoj, jak. jej nJ'llli vylíčíme, potvrdí jen, že katai&trá1l1í'zákon bude nutlll()
velmi rychle lloveli&ovat, nemá-li býti dosavadní pracně pořírený nový oparát úplně zne-
hodnocen.

PřevedenJÍm sta,rého maďarského op.erátu na lrnIhovni srt:w a nyní pmváděnim 'změn
jednak podle skutečného stavu v přírodě (fysickým děle,ním, které soudy odepřely prová--
děit), jednak podle doiílých soudních výroků se vnáší do katastrálního operátu dokonalý
chaos. .

Měnčti úřednici, vYll[aní v letním období na někiolik málo dní do obci, ma,jí tot.iž,
pokud čas s,tJa.č,í,prováděti. dělby společného vla,stnictví, komplikovamého nejen mno~'stvím
ideálních spolumajitelů, ale hlavně také nestejným zavazenim pozemků na listě "O". Obce.
v nichž je pozemková držba nej,zmalteně'jší, jsou vlastně jediným rodinným svazkem všech
obyvatelů, celá držba je navzájem svázána, a provedeni fy&ÍJcké dělby po etapách neni
vůbec mo~né - má-li býrlJiúplné. Bylo by třeba rozdě:tJiti viiechen majetek najednou, t. j.
vylronaúi přibližně steÍlllÝ úkol, jaký má vloržkařská. komise při zakládání nových pozem-
kových knih.

A nyní 2:važme, jaký praktický význam by ta-uo ohromná práoe měla pH dosavadní
praxi, kdy idOOlní dělba není níjakým zákonným u:s,tanovením zakázána, ha ani omlllZeUla.

V pil"véřadě by pozemklová kniha takto zjištělllý nový ~av nevtělila" jako to právem
odpírá i nyní. A kdybychom i pHpustili,že pozemko'Vlá kniha by změny práv vIlastnických
zaknihovala, bude míti tento pTacně' získaný soulad pozemkového katastm s pozemkovou
knihou a skutečným stavem velmi k.rátké trvá,ní. Ne~ bude v obou o~áJtech proveden,
bude opět V1Žiitýmideállnim dělením výsledek práoe mařen. V jednom dilu obce budou mě-

1) Po vymutí tohoto vzorce jsme zj1stiIi, že 1P'Oílohnědoporučuje opra,vovati locralit-
mický výpočet také gen. Launhardt; na str. 53 jeho publika,Cie "Die Trlan.gulation T."Ord-
nung", Berlin 1919, naeiházíme ooodV'oze>nouformuli .

log E -log E"\ =M .105• [~. cos a + 2e~l • cos 2 a] .

Proti našemu vzorci je tu malý nesouhla'5 v drUJhém členu závorky. Nevíme však, ne-
povs.talo-li snad cos 2 a. přepsáním v ruk(>plise z 00S2 a, nebo nevzniklo-li jiným pochodem,
jiným zanedbáním 61enů a pod. Ostatně bývá vždy druhý člen .závorky velmi malý, neboť
v sítích všech řádů nebývá zpravidla poměli" e : S > 1 : 100, takže by druhý člen nemusil
býti ani uvažován.

V našem číselném příkladě je pak hodnota pro e neohvyM,e extremiD!Í.
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řiěti úřednici p:MJCIlěprovádět dělbu a III druhé straně, hned jim za 'hády, bud,ou pl'ováděny
kniholvní převody podle starého zvyku.

Těm, kdo v kata<8tru prakticky pracují, je d:lle,s již jmsno, že jinak dobře míněná myš-
lenka, za/hiti dvě mouchy jednou ranou - přizpůsobiti poz6IIIDoknižní i mtastrálni oper'lLt
skutečnélllJU staNu, - je touto neschůdnou cestou, jaká byla volena, pl'lostě neproveditelná.
Každé pokračování v tMo marné S!lllme byLo by plýtváním energií a penězi.

Pro brzké nalezeni nových ce,st mluví také neudržitelný stav vezdaňovádlí podle ny-
nějšího stavu kat. operátů. Dnešní zpŮisob předpisování daní podle kat. operátu způsobil
velké rozhořčení po'p1atnictva a návaly s,tran v kallC'ellářich Iberních úřadů i mt. měř.
úřadů. úřed!11ictvo je touto lavinou ná.vM,ěv nejoo zdržorváno od v1astn1 práce, ale je vil.či
spravedlivému mziho,řčení stran be'zmocné, tím více, že p,oplatnictvu nemůže dáti uspokoji-
vého vysvětlení a uMidnění. Stav je IlIsi takový, že' jeden poplatník plati daň ,za, prutru1ct
i více sousedů, a snad patnáct jiných slousedů pIlatí za něho, mnJOz,ípa.k DOplatí vůbec. Je
to zpusobeno společným vilastnictvÍm; na poz. arehu bývá nezřídka padesát, sto, i více
spolumajiteh'l. a daň platí arcí jen jeden. Má-li někdo Isvé pozemky IZiap'sány v několik.:1
aciích a všume je jen sp,olumajit,elem, pak a<rcí :n~pllatí nioelho, platí za něho Siousedé. Věc je
zpravidla tak zamotána, iže není vubec m1orlnona sousedy 'připadající daň MLi rozpočítati, a
není diV'U, že vzniká mnoho zbytečnS-ch SiOudnfrJhsporu. Ze, není t<'1.kéza vyličenooo stavu
věcí ochoty platitli pooemkoVlOu daň, je samoo:řejmé, a mohli by O' tom mnoho pIOvěděti berní
úředníci. A přece bývaLa kdysi pozemková daň nejpmvidelněji placena.

Dnes jest jiJsto,že se s dosavadními metodami nejen ne'vystačí, ale že bude k z.ajiií·
tění neodkladné nápravy zapOl1:řebíradikálních změn. Nevystačí se také s pouhým prohlubo-
váním pla,tných předpisu bez ohledu na jejich proveditelnost a bez ohledu na to, u nes e-l i
dosavadní stav úřednictva celý ten náklad, ha nevystačí se také
spr a x í, k t e r á k I a d e vět š í d ů r a 7. n a vně j š í for m u a p e d a n tI.>tví n e :l
li a j á d T'O Ú k o I u.

V:zhledem na to, ž,e brzká náprava není možna, už proto, že bude třeba věc řešiti
legislativně a v dohodě s inte,resovanými resorty, bylo by žádcucno upraviti na přechod-
nou dobu aspoli způsob ukládlÍiní poz. daně na Podk. Bmlsi, hlavně u mlalých pnplatníku a
tam, kde kat..álstrá1ní oparát je v největším TOZJ}OIl'Use skutečným s,tavem. Vždyť na nespra-
vedLivé ukládání nebylo stížností ani tehdy, kdy daň p,ředepísovaJi obvodní notáři, a to
více podle odhadu a rnís,tních znaLostí, ne:ž podle katastrálniho oparátu. Ostatně máme pří-
kilady,že při ukládání zemědě['Ské pau8aloV'ané <klm.ěz obratu, kde se ani nepřihliží k bo-
nitě pMy, není stfžností. 'rat,o daň se ale p>ředpbsuje podle soupisu ploch pudy, dodaných
notářsikými úřady.

Uspoklojivé provilí'.orium v ukládání pozemkové daně odstranilo by hlavní příčinu ne-
spokojenOl8t1i a krutastrálním měř. úřadům za součinnOlSlti poz. kníhy by poskytlio možnost
klidné a rozmlžné nápravy zmatku v pOlzemkové dTŽhě, což je stejně žMoucno I.>hlediska
národohospodM'ského, jako fiskálniho. Ost.

Zpráva o schůzi předsednictvaSvazu spolků zeměměř. inženýrů vČSR.
Předseda zahajuje sch1'izí vzpomínkou na zesnulého místopředsedu Svazu Ing. Zuldína,

jehož pámátka uctěna povstáním. K úmrtí místopředsedovu došly projevy Svazu země-
měřičů francouzBkých a redakce .Journalu des Géometres Experts, na něž předsednictvo
odpovědělo poděkováním. K přečtené zprávě o poslední schl1zí podotýká předseda, ~e ke
konvencionelním znáČkám, zpracovaným ministerstvem financí, byl obstarán francouzský
překlad a že jeden exemplář bude zaslán předsedovi katastrální komise Mezinárodního
Svazu Heggovi, druhý exemplář generálnímu zpravodaji Dangerovi. Ing. Prokeš, obíra-
jicí se normami pro sportovní měření, bude požádán o zprávu pro kongres.

Nato jednáno o příštím k o n g r e s u Mez i n á rod. S vaz u Zem ě měř i č u,
který se koná ve dnech 18.-21. č e rve n cel 934 v Londýně. Podle zprávy pořada-
telstva bude práce rozdělena do 5 komisí, které se budou zabývati těmito otázkami:

I. k o m i se: Zeměměřič a pozemková držba: 1. Světová hospodářská krise a její
vliv na pozemkovou držbu; 2. Správa, zlepšování a zaokrouhlování pozemkl'i; 3. Systémy
držebnostni; 4. Získávání hospodářské půdv a odvodňování; 5. Uprav ovací a zastavovací·
plány. Předsednictvo této komise má !taHe, zpravodajství Belgíe.

I I. k o m i se: Katastr (kniha pozemk ová): 1. Jednotný mezinárodní katastr;
2. Scelování pozemku. Předsednictví má Francie, zpravodajství Jugoslavie.

II I. k o m i se: Měřické metody a prístroje: 1. Mapováni ve Velké Britanii; 2. Le-
tecká fotogrametrie; 3. Srovnání měřičských metod; 4. Nová zlepšení a vynálezy. Před-
sednictvo má Švýcarsko, zpravodajiltví Holandsko.

I V. k o m i se: Povolání stavebního n,ěřiče: 1. Definice povolání a rozsah opráv-
nění; 2. Metody pro vyměřováni a ')ceňování staveb. Předsednictvo má Velká Britanie,
zpravodajství Francie.

V. k o m i se: Odborná organisace a vzdělání: 1. Národní svazy; 2. Studium a
technické vzdělání. Předsednictvo má Polsko, zpravodajství Švédsko.

O referát pro komisi I. o upravovacích. a zastav ovacích plánech bude požádán
Ing .. Peňáz, ministerstvo financí hude požádáno o zprávu o vykonaných pracích kata-

1934/41



strálních, Ing. Kožoušek o zprávu o našem scelování pozemků. Ing. Potužák pnpraví
referát o organisaci našeho studia. Předsednictvo Svazu spolků zeměměř. inž. vyzývá
též ostatní kolegy, kteří mají zpracovány otázky, týkající se některého z námětů, připra-
vených pro jednání v komisích, aby je zaslali předsednictvu nejpozději do 20. dubna 1934.

Účastnický poplatek, který i s náhradou za kongresové publikace činí 3 angl.libry,
pro dámy 2 ang. libry, vybere od účastníků předsednictvo Svazu a zašle pak hromadně
podle přání pořadatelstva kongresu do Londýna. Cena pouze kongresových publikací je
1 angl. libra. Přihlášky k účasti na kongresu přijímá: The Secretariat, The 5th Interna-
tional Congress of Surveyors,· clo The Chartered Surveyors Institution, 12, Great George
Street, London S. W. 1. Otázky cestovní a ubytovací vyřizuje cest. kancelář Thomas
Cook & Son, Ltd., Berkeley Street, Piccadily, London S. W. 1., nebo Wagon- Lits Cook,
Praha, Příkopy 26.

Předseda oznamuje dále, že letošního roku vystupují se Svazu dle stanov: Ing.
Krčmář, Lukášek, Moc. Hlaváček, úmrtím uprázdnila se místa po Ing". Kreizovi a Ing.
Zuklínovi. Usneseno, že spolky, sdružené ve Svazu, budou požádány, abyjm6llovaly své
kandidáty.

Memorandum Čes. vys. školy techn. v Brně o návrhu na zrušení odděl. zeměměř.
inž. a odboru architektury s návrhem úsporné komise na zrušení vys. šk. spec. nauk
v Praze vzato na vědomí; podobně jako ve Spolku čsl. zeměměř. a Zájmové skupině při
SIA bude připraven projev, který bude ve vhodné chvíli rozeslán předsednictvu vlády,
příslušným ministerstvům a některým poslancům.

Literární novosti.
Posudky.

• Lng'. Karel Vor á I e k: Vyměřování dolu kompasem. 11. opravené vydání. Stran
94. Autor velmi elementárně a neobyčejně svě domité J}llobírá zákLadní pozna,tky astrono-
mické, zeměpIsné a matematické, poněvadž k nlilha je v první řadě adresována posluchačt1m
nižších hornických ,škol.

Popisuje pň~troje 'pro kompal&ová mČ<ření, jich vady a odstmnění, dále pojednává
o trva~ém zajištění smělru místního poledníku za účelem určení komp3Js:ové odchylky před
měřením, '0 měrření v do~e z výpočtu kompa,,,ového měření pro nanášení na mapu, měření
kompRJsem za přítomnosti železa atd. Zdařile popisuje důlní mapu a její náplň.

Kniha pojednává též o přesnosti kompasQveho měření a vyrovnání tahů a obsahuje
příslušné fmmulál"e pro výpočty.

Jak sám autor iploZJlamenáv:á,chybí knize výklad o měření t.eod,oJitem a nive1laJce.
Tento ,způsob mě,ření však jest již dost<'ttečně probrán v novější ilitemtuře. (Viz na př.
Ryšavý: Měření podzemních ipmstor.)

Kn~ha je psána. velmi ja,sně a srozumitelně a vyšla v nakladateLství "Prometheuw',
Praiha II., Purkyňova ul. 7. Ledabyl.

Nový "Statistický lexikon obcí v Československé republice" vydá Stá.tní úřad stati-
stický podle sčítání lidu z roku 1!l30. Publikace budeo ohsahovaLi pro jednotlivé p{)llitickp a
soudní nkrl:'&Ya pro každou obee a osadu da,tao počtu domů, o r,1ošné Výměře a o 01l)'va-
telstvu podleo n:icrodnosti, náboženského vy'Zllání a stát;n.í příslušnosti. Kromě toho bude ob-
sahovatď. nový .,Lexikon ohci" celou řadu ůdajů administrativních, jako na př. přísln~nost
obcí a otad k .politickým a soudním okresům, ],e krajským soudům, k obchodním a živnos-
teruským komorám a k finančním úřadŮJlll, dále příslušne p o š t o V n í a tel e g r a f n í
úřady pro ka,ždlQluobec a osadu, sídla telefonních Madů a četnických g,tar;ic, všel'Jhny Ž e-
I e ~ ní ční vý!pravny atd. Bude tedy nový- "Statistický lexikon obci v ČCskoS1IDvenské
republice" nejClll.dUležitou publikaci statistickou, nýbrž i nepostradatelnou pomůckou admi·
nistrativní (zvláštní "Administrativní lexikon obcí" tentokráte nevyjde), na niž bud,ou po
celých pří'ští1ch 10 let odkázáJ1Y nejen vsechny úřady a ústavy, nýbl1ž i kruhy výrobní a
obchodní. Publikace vyjde ve 2 dllech: 1. díl lmdJe otbsahovatd čechy a vyjde v dubnu t. T.,
II. dil bude obsahoOivat·iostatní země repuhliky a hude vydán počá,tkem přištího roku. Každý
díl bude státi 100 Kč. Ziá.jemoí, kteří si objednají kteI1"1mliv díl do 1 O. b řez na t. r., ob-
drží 20% subskrípční slevy.

• Kalender fiir Landmessungswesen u nd Kttlturtechnik 1934. 1. díl. Vydává prof.
C. M li II e r - Bonn v naklad. K. Wittwera, Stuttgart. 36 + 136 + 48 stran textu, formo
11 X 17 cm. v plát. vazbě 4'5 řm.

Letošní - 57. ročník zeměměřičské,ho kalendáře, založeného prof. Jordanem, neliší se
ani vnitřním obsahem ani vnější úpravou od kalendáře minulých let. Kalendarium, astro-
nomická data, statistické údaje zeměpisné, diář a stručná sbírka matematických tabulek
a vzorců, fysikálnich udajů, přehled měr, vah a mincí, úředně dovolené chyby pro práce
měřické středoevropských států a konečně zase zajímavé sestavení novinek konstruktiv-
ních, literárních a orl{anisačních prací zeměměřičsk$-ch (28. zpráva).

II. díl kalendáře - příručka měřičství a kulturní techniky' - nově vydán nebyl.
O této publikaci jest ,obšúmčjší zmínka v našem Z. V. r. 1931, čís. 5.

Lze jen říci, že i letos vydavatel jakož i nakladatel předložili odborné veřejnosti
dokonalé dílo. F. S.
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• Deutscher Landmesserkalender 1934. Vydává Ing. K. S I a w i k, nákladem H.
Wichmanna-Berl\n-Liebenwerda (dříve R. Reiss). 104 stran textu formo 11'5 X 17 cm, plát.
vazba 3·5 řm. "

Obsah kalendáře, který vychází letos po 33., nedoznal žádných změn. Mimo ka-
lendaria, matematických vzorců a tabulek, astronomických dat, přehledu měl' a vah, se-
stavení "dovolených chyb", předpisů automobilových, sazeb odborně-zeměměřičských,
železničních a poštovních přináší i udaje normalisační.

Kalendář za nového vydavatele a nakladatele uhájiisvojí úroveň a udrží si za-
jisté své příznivce. F. S.

"Kartenlesen" od dra Ing'. A. E gel' e I' a, přednosty topografického oddělení wur-
tembel1ského statistického úřadu, obsahuje odborný popis všech německých topografic-
kých a přehledných map, jakož i důkladný výklad o tom, jak' jim správně rozuměti a
jich užívati. Kniha, obsahově i technicky dkonale vybavená," jel určena především po-
třebě turistů, škol a vojska; je psána populárně a má mnoho výobrazení s elementárními
praktickými" přikJady. ° její oblibě svědčí již čtvrté vydání. Pro odborníky je zajímavý
zevrubný výčet a popis všech důležitějších map v Německu, zvláště však, jaký program
v tomto směru má nově zřízený Reichsamt fUr Landesaufnahme v Berlíně a co již vyko-
nal. Jako doplněk je tu přidán také popis nejdůležitějších map rakouských a flvýcar-
ských. Knihu vydal v r. 1933 WUrt. Schwarzwaldverein ve štuttgartě a stojí asi Kč 12'50
nevázaná. Ing. Jas. Bďhm.

• C60pmHc cTaTeíl: no aCTpoHoMo-reoAe3IIQeCKIUI BonpocaM. (Vybrané astronomicko-
geodetické stwtě.) VydailJa. redakce ča&>pisu "Ge ode z i s t" v r. 1932 'jako zvláštní pdí10hu
k časopLBIU.Cena 5 rublů, s,tran 143.

Ve struti prof. Krasovského ,,0 v Ý poč e t n í c h me to d ru c h u i í van Ý Ch v t I' i g.
sít í c h 1. ř. y S se R." (předneseno na páté baltické geode,tické konferenci v Kodani)
&e ipOjedn:1váJ o nových metodách Ulžívaných v SSSR. při výpočtech trig. sítě 1. ř. Do r. 1930
výpOOty se prorvádMy na elipooidu Besls,elově, při ěemž za poMtek soustavy souřadnicové
sloužily astronorruiciké souřadnilce' s~řeďu t. zv. KUllatého sálu Pulkovské obse,rvatoře.

Od r. 1930 výpočty tl1ig. sítě 1. ř. se provúdějí pod dozorem Geoderticko-kartogTafic-
kého iDJGtitutu při ús,třední geode,Ucké správě a používá se met,od prof. Kra-sovského, na zá-
k,bdě nichž poětářské práce jsou rOIzděleny tak, že první stadium vyrovnání sítě spočívá
v tom, ž,e v konečném výsledku s,e dospěje k postupnému urč·ení a.st,ronomických dMek a
astronomických azimutů geodetických s,tran, spojujiicich sousedJ.Ú t. zv. Laplaceovy body.

V d,ruhém. stadiu vyrovnámí určuje se elipsoid a vÝehodiJ~kov3", geode~,ická da,t:J» Vy-
Cihází se od asti!'onomiokých souřadnic stJředu Kulatého sMu v Pulkově a astronomiokého
31zÍmutu bodu EUgTY SabHnské základuo:vé sítě, při čemž se používi jeĚte nevyrovnaných
geodetických souřadnic Laplaceových bocl,ů. Jedná, se pfi tom nikoliv o urrčení přesných roz-
měrů elipsolidu nejvíce se přibližrtlJjíciho geoidu v hranicích evropské část-i SSSR., nýbrř.
o to, který elipsoid z dříve navrhOlvamých UČ8l!lci na. meziná.rodnich kronferenc-icih, má. býti
použit pří z,praoorvání no:vých trig. s,ítí v SSSR.

Tretí sd;ad,ium výpočtů1 spočívá ve vyrovnání astJronomicko-geodetické sítě po zpilsobu
Helmertově, 'iJ;le s polBtatnými odchýlkami.

Konečně se vypočtou opra:vy úhlů v tr:>júhelnbich tvořících řetěz mezi LaplacJOOlvý-
mi body. Zde přicházejí v úvahu tiíi podmínky: šířka, dmka a azimut. Používá se zpdsobu
řešelIlí podle metúody U. S. Coa8lt and Geodetic Surwey, která v SSSR. je všestranně prozkou-
mánla, Umrajevem. Podrobné p.ojednání () v;Ý'šeuved!ených me,todách vyrorvnámí t.lig. sítě I. ř.
uveřejňuje se v "Th-áce geodeticko-kar:t,ogl'afického institutu" (Tpn\LI IIHcTI1TYTa reop;e3Hn
II ImpTorpa(jHIH.)

Stta,ť N. Blochlna "Urč e n í čas u Bam ber g ovým přen o sn ým pas s a ž~ f-
ke m sne o s,o b ním m i k r o m e t r e m" obsahuje podroblný pOIpis.súroje. Zvláště obsáJhle
jť popsán neosobní mikrometr, jeho výhody, rozbor postupných chyb mikromeůru, určení
šířiky elektrického kontaktu, určelllí mrtvého chodu š~olUbu, podrobný postup při pozorování
hvězd 'iJ;výpootech.

Dá.le obs3Jhuje brožura pojednáIDí V. Vysockého "U r č e ní r o "V nic e z á v i s los ti
při ode čte ní n a a ne r o i d u", v níž autor dává, přednost m.eůOdě nomografioké před
výJpočty metodlou nejmenšich čt.verců, a sice z tělC.h důvodů, že podle způsobu GauSlSova.
úloha smnovení empirického zákona v konečném výsledku slpěje k urč,ení koeficientů při-
hližného V1ZOTce,kdežto při metodě I1omograEické má se pomocí různých hodnot proměr.-
ných fiunkCĎ,určených p<lÍkusně,najíti tvar této funkce a její mvniC!e. Dokonce v případech
v.vlJáště s[ožitýoh funikcí, kdy nehe pfesně s'ta,r·,ovtiti rovnici, poda,ří se sestrojiti grafický
obraz, funkční závislost,i R tedy i míti bez jakýchkoli výpočh'l. hotové výsI,edky OOzipro-
středně z nomogTamll.

etať K. Smírnova "Teorie dvojob razového tachymetru Boshardt.-
Z e i s s" obsal1luje podrobný teolf'etický rozbor optické součásti stroje.

POI~rední referát B. Dubinina "R e k o g n o s k a c e t I' i g. sít ě I. ř." jest překIa.d
anglického článku J. Biľby-ho. KaT.
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Vyšlé knihy.
Technik radí. Vydáno odbočko\) technik(, při straně Dár.·soc. v Brně, 19'13.Stran 90.
Prof. Dr. AI. Ti c h ý; Fotolet$!cké zaměření Žabčlckého llkolního závodu zemědělského, s přilehlým

dzemím. Rozšířený otisk ze Zprávy Z8bčického škol. závodu zeměděl. za rok 1!I32. Stran 1'1,s I přiloboa.
Brno 1933.

ZprAvy Finského geodetického dstava :
Č. 13. N. Pes on e n: Relative Bestimmungen der Schwerkraft in Finnland ín den Jahten 1926-29,Helsinki

1930,str. 163, cena 40f. m.
Č. 14. Y. V 11i s 11111: Anwendung der Lichtínterferenz bei Basismessungen, Helslnki 1930, str. 47. cena

15f. m.; o tomto zajímavém předmětě psal autor již v č.2 v r. 1923,nyni podává rozbot zkullenostl z praktických
zkoušek.

Č. 15. M. Fr a n s s i I a: Der Einflu6 der den Pendel umgebenden Luft auf díe Schwlngungszelt beim V.
Sterneckschen Pendelapparat, Helsinki 1931,str. 23. cena 15 f. m.

Č. 16. Y. Lei n ber g: Ergebnisse der astronomischen Ortsbestimmungen auf den finnlschen Dreiecks-
punkten. Helsinki 1931,str. 162, cena 40 f. m.

Č. 17. V. R. O I a n der: Ober die Beziehung zwischen Lotabweichungen und Schwereanomalien. Helsinki
1931,str. 23, cena 15 f. m.

Č. 18. P. K a I a j a: Beobachtungsergebnlsse, Helsinkl 1933,str. 240, cena 60 f. m. Je to pokračovál'; vý-
sledkÍl základnl trlangulace, obsažených částečně již ve snzcfch č. 3, 7 a 11. S/v.

E. F. F I Oh r: Beltrall' zur Methode der kartographlschen Darstellung von Wasserkrlften. Verlag
M. & H. Markus Vratislav, 1933.Slran 82.

L'annualre du bureau de longltudes. Vydal Gautiers Villards Quai des Grands Augustins, Paris, 1934
Cena 15fr. neváz.

Odborná pojednání " časopisech.
, Sborník Masarykovy Akademie PrAce, čls. 17 1933. Ing. Lad. Ku b Ik: Nové názory na budou ci vývoj

velkoměst.
Technický obzor, čís. 1-3 z 1934.Ing. Dr. Th. Jež d Ik: Oblouky proměnlivé křivosti při trasovánl.
LesnlckA prAce, čls, I. z 1934. Ing. B. P o I a n s k ý: Konstrukce výškoměru a dendrometru, se strojené

v poslední dohě a několik návrhil na zdokonalení výškoměru (část první).
Vojensko·technlcké zprAvy čís. I z 1934.Kpt. L. Fin g e r: Grafické řešeni Hansenova problému.
tasopis pro pěstovAní matematikY a fysiky, rok 1933. Dr. A. Wan g I e r: Pomucky k rýsování kuželo-

sečeh. Ročnjk 62 sesit 4., 5. a 7. - Zdeněk K o p a I: Ohyb světla v gravitačnlm poli Slunce. Ročník 62, sešit 4.
a 5. - Dr. Ceněk K o h Ima n: O praktickém významu geofysiky. Roč. 63, sešit t. a 3. - Dr. A. O i t t r i e h:
Stanovení polednlku pomocí radiosignálu čas )vého a slunce. Roč. 63, seš. I. - S. S v a r z: Niekol'ko poznámok
k určenia čísla 1<. Roč. 63. sesit 3. ,

Joumal des Oéometres experts et topographes fran~aís, čís. 159, leden 1934.P a u lí: Livre foneier en
Alsace-Lorraine. S o pot s k o: Influence de l'entralOement du limJe sur les observations angulaires. D'Ar gen-
t i e ri: I,'astronomie et la géodé.ie dans la poésie de Dante. F. O a n g e r: La responsabilité CIviledu Géométre.
Čls. lID (únor). O u r a f o u r d: Hypothéques et remembrement. Z y z Yk i ne: Note sur 1acompensation des éearts
des cheminements polygonaux. S c hne pp: Reproduction de plans II Strassbourg. - Obsahuje velmi pietni
vzpomínku na t Ing. F. Zuk!!na.

Schwelzerlsche Zeltschrlft fftr Vermessungswesen und Kulturtechnlk. Č, 2. ZO II y: Geodlltische Grund-
lagen der Vermessungen lm Kanton Tessin a čís. ;'. ti e r t s c h m a n n: ::>tadtplllneund Reklame. L e ÍIp in' Ma6-
stab·Aequidistanz. V. Geom. Kongre6. F. S.

Ósterrelchlsche Zeltsehrlft tnr Vermessungswesen. 1933,čls. 6. B uch h o I t z: Entzerrung mit graphi-
scher Kartierung aus dem Spiegelbild des Originalnegativs. A u b e 11: Ein einlotbares Oreieckspunktzeichen
fUr Kleintriangulierungen. Obsah ročniku 1933-XXXI. F. S.
, .Zeltschrlft fílr Vermessungswesen, Č. I. Ne u m a n n· J o han n sen: Neue Messungen an Invardrllhten.t. 2. S c h u I ze: Oie Teilung des Vierecks, S c hrne J z: Kartierma6stab ,Lasco· nach Conradt-Ott. C.3.
S c hra mm: Oas Winkelbildverfahrel!. zum Abstecken von Bogen (pokrač.) H a u se: Oie Erleichterung gering-
fugiger Grundeigentumsllnderungen in Osterreich und bei uns. é.4. Bet z I e r: Radíale Zuteilung VORBaupllltzen.
S c h lom e r: Oas Umlegungsverfahren beim Bau der Reichsautobahnen. F. S.

AlIgemelne Vermessungs-Nachrlchten. (Vycházf nyní 3 krát měsíčně) Č. 2. Dr ech sel: Betrachtung
Ober die OrundstuckszusammenlegunK lm Realteilungsgebiet. Str i n z: Liegenschafts· und Vermessungswesen
im Olenste der stlldt. Bodenpolitik, F i s c her: Die forOlularmli6iKeBerechnung der Koordinaten fUr den Sehnltt-
punkt zweier Geraden miltels der Rechenmaschine. K o p I i t z: Die neue Ausziehnivellierlatte mit zwangsliiufig
fortlaufender Bezifferung bei beliebig feststellbarem Auszug. Č. 3. Fr i e dr i c h: Bestimmung zweier parallelen
Geraden mil gegebenem Abstand aus den gemessenen Koordinaten gegebener Punkte. B e n n e c ke: 3, 5, 7 ....
Teilung beliebiger Winkel. Č. 4. S o I i 1\ U s: Binnenwanderung und Bodenrecht (a čls. 5).Č. 5. Ker I: Oas Schnitt-
punktsproblem auf der Doppelrechenmaschine. F. S.

Žemltvarka Ir Melloraclja (Kaunas, LItva) roč. 1933. J, B a g do n a s: Některé poznámky k scelovacím
návrhum. A. G o u g i s : Nové konstrukce theodolitÍl. Dr. O, Ko r f e: Pozemková reforma jinde (v Estonsku, Lo-
tyšsku). 19. Ko n čin s: Scelovaci práce a etnografické- sbírky. A. G u o g i s: Oceňování při scelovacfm řízen!.
lnž. Ni e m c i n a v i čin s: Rozhraničování pozemku. R i v I in a s: Wilduv buso'ový theodolit. SchÍlze Spolku
litevských zeměměřičÍl a kulturních techniků v Kaunasu. M. C.: Instituce civilních zeměměřičÍl a nový zákon
zeměměřičský. Z. Š Ip: Budoucnost zeměměřlčstvi v Litvě. V. D-t é S.: Mistní názvy a zeměměřič. M. C. : Deslti-
letá činnost Ing, Bačelise. Inž. Ba čel i s: Poznámky pro zeměměřiče. J. O a n i I i a n s k a s: Mlstni názvy.
A. A I c a n z a s: Odmocniny počítacím strojem. Inž. S t a ni š a n s k a s: Nové geodetické odděleni při škole
pro kulturní techniky v Kédainiai. O V. kongresu zeměměř. v Londýně. Pracovní normy pro lotyšské státní
zeměměřiče.

Zprávy spolkové.
Výborová schůze Fotogrametrické Společnosti dne 24. ledna 1934. K1 přečtené

zprávě o poslední schůzi poznamenává jednatel Ing. Srba, že zpráva o činnosti F. f3., již
si vyžádaJ Zeměp. ústav, byla i s fra.ncouzským překladem vypracována a odeslána. Čle-
nům byl zaslá<n krátký výtah z Bulletinu de Photogrametrie o organisaci kongresu a do-
tazník, na nějž až dosud odpověděli fa Kolář, prof. Dr. Tichý, Ing. A. Brichta, plk. Hlídek,
Min. veř. prací, závody báňské a hutní ,při Min. veř. prací. Předseda oznamuje, že jednal,
=!o to zatím nezávazně, s gen. Fajfrem, o účasti leteckého odboru MNO. na kongresu; gen.
Fajfr přislíbil pomoc. Společnost byla pozvána na členskou schůzi německé fotograme-
trické společnosti do Essenu, rakouská společnost oznámila, že sbirá látku pro 4. komisi
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a že zve ke spolupráci. Bylo usneseno, oznámiti jí, že pracemi pro komisi 4. byl u nás
pověřen prof. Dr. Semerád. Olenové kongresových komisí budou požádáni, aby dali látku
o činnosti v tom kterém odvětví fotogrametriokém k disposici Dr. PeterkJovi, který je po~
věřen vypracováním zprávy celostátní. O zprávy z oboru balistické fotogrametrie hude
požádán mjr. :Milhart (MNO). Pro získání přehledu pro čsl. exposici v Paříži bude v mě-
l\íci dubnu uspořádána v Praze výstavka, na níž bude shromážděn a pak vybrán vhodný
materiál pro výstavu kongresovou.

Dr. Peterka oznamuje, že za svého předvánočního pobytu v Jeně jednal s prof.
Dr. Gruberem o uspořádlání přednáfíky, spojené s ukázkami. Prof. Gruber se uvolil před-
nášeti asi v polovici února a to o přístroji multiplexu a o postupné orientaci řadových
snímků; přesné datum přednášky není však dosud známo. Předseda navrhuje, aby F. S.
se spojila při pořádání přednášky se Zájmovou skupinou zeměměř. při SIA. a aby před-
náška se konala v SIA.

Potom jednáno o valné schůzi a usneseno, aby se ko,nala dne 11. bř·ezna 1934, mjr.
Dr. Peterka pojedná na ní o výsledcích pokusilých prací leteckofotogrametrických, kona-
ných pro katastrální měření.

Posléze projednávána otázka fotogrametrického kursu. Kurs, s nímž byly by spo-
jeny i exkurse do ústavu s fotogrametrickÝmi stroji, je připravován zatím na velikonoce
a konal by se v místnostech čes. techniky. Do přípravného výboru byli zvoleni: Dr. Pe-
terka, Dr. Ryšavý, Dr. Chytrý, Ing. Potužák a pplk. :Mahr.

Příští schůze výborová bude svolána do 14 dní.
Valná hromada měřické sknpiny odboru STA. a odbočky čs. zeměměřičů v Bruě, konaná

v neděli 28. 100M 1934 o %10. hod. v "Besedním domě". Valná ooomada byla za.hájena za
poměrně malého počtu členů před8edou Ing. J. Brychoou, kter1T po uvítání přítomných udě-
luje slovo Ing. J. Pe' ň á, z o'v i. Te.nto ve vťllmi poutavé a věcné přednášce "Regulace
moošilio města (Kyjova)" podal zws3Jdy. kterými je nutno se říditi p'ří ú,pravě měst. Před-
náška bude uveře~něna v Z. V. a dopOlfUču.ieme ji vřeffie všem kolegům k povšímnutí. Ně-
kiteré !body předI1a!sky blírZe rozebral Ing'. Prokeš.

Od čtení zápisu ojJos1edrn valné hromadě se na návrh Ing. J. Růž.i0ky upouští, jeli-
koiž b:vla uveřejněna v Z. V.
. Pak ná,sleduje z p r á va j e dna tel e Ing. Harin~1L a za neutřítomného p.Qk I a d-

ní k a Ing. Vrby čte' zprávupokla.dní též kol. jednatel. Ing. Vičar jako r€iV'isor prohlalŠuje,
že pok1Jadní zlpráva je, v úplném pořádku a navrhuje udělení a.bsolutoria, což se schvaluje.
Za nepřítomného kolegy Vrbu čte zprávu a a min i str á rto r a opět kolega Hliring. Mě-
sÍěně bylo odebíráno piíe,s 1000 kusů Z. V.

KIlIilhovní zprávu podal kol. Ing. SyrOVátka. UVládí, že knihovna redakoe Z. V. je
IUl.<llilepřičleněna knihovně české vy,s. školy technické, čítajíc asi 1400 svazů; v poslední
qobě byla obohacena darem p. měř. rady zem. úř3Jdu v Bmě Ing. Julia Mátla o 21 svazků.
Ing. Syrovátka navrhuJe, ab~ mu bylo za dar písemně poděkováno, jakož i knihovníku
české techniky p. Ing. Ma.yerhOfe[1ovi za obětavé spravování MŠi knihovny. Dá.lemvrhuje,
a.by, Jako ohvykle, byla dána zřízencům knihovny odměna ve výši 100 Kč, což se s·chvMuje.

Ing. J. RůJžička podává 'z,prá.vu redaktorskou. Poukazuje na formální změny Z. V.,
zvláště že je více tištěno malým tiskem, t. zv. petitem, a dále jako jiné .roky, i letos na
menší záJem přispětvatelů z řad praktiků. Doporučuje, aby se apelovaJo zvláště na mlladM
kolegy, by od'bfralJi Z. V. Podot$'ká též, že byl vydán .první ka.Iendá~, který vyšel v 1000
kuJsech, a teprve asi 500 kusů je ro.zebráIlio, ll.Čkol1v &vou nízkou 'cenou Kč 36'- pro členy
S!pIOlkuje ji&tě každému přÍstupn)"m.

Dalším bodem pod'3Jdu jsou vol b y. Předsedou opět zvolen Ing. J. Bryc.hta. Oleny
výboru: In$' Pavlík, Syrovátka, l\1ařík, Kožoušek, Arnošt, Prokeš, FaltUls, P,eňáz, H~rillJg a
Svoboda,. 1Jelegátem do výboru 811\,. Ing. Prok'eš; náhradníky: Ing. Otvrtlík, Vilímec,
Fuksa., Ing. prof. VIL Filkuka, Janč a Slavíček;reV'isory účtů: Ing. Vičar a Kostelecký. Redak-
t()r Ing. Růžičk'aa admin~st,rátor Ing. Vrba byli doporučeni !příští valné hromadě S. čs. Z.
v Bra:ze k nové volbě.

Všemi členy byly jistě uvít4ny náměty a návrhy Ing. Janče, který lpoukazuje, jakým
způlsobem nesprávně informovaná pová~ečná veřejnost demokratická vede boj proti inteli-
genci, hlavně technikům, kteři často jsou nuceni lpodirobiti se nátlaku politických stran a
~ohou pak hráti zodpovědnQlSlt 'za následky svých činů (rozkazů).

Dále- poukazuje- na 'lleutěšenou situaci civilních zeměměřičů, kte,ří pro nedostatek za-
městnállÚ (podnikání) žádají o p'l1ominutí členských příspěvků v Inženýrské komoře a pro
těžké majetkové poměry jsou doháněni k nedodržováni tarifu a vd'cdpiÍlSů,ba k nekalé sou-
těži. Ing. Janč žádá novelis{ljci na.ří,zení o oiv. teohnicÍoh a poznamell'.ává, že komaS3iCe -
věc zeměměřičskou - sio1svojují kulturní inženýři, z3ltim 00 oivilní zeměměřiči pak trpí
noolostatkem zaměstnám. Podotýká, že nutno hájitistaV1o'VI&ké 'záJjmy a naJš.e tak těžce' vy-
dobyté pos-ke též iproti arohitektům, pokud jdeo regulace měst a ,obcí venkovských. Apeluje
na. členy, aby přispívali do socUílního fondu 8IA.

Poněvadž zatím už čas velmi pokrlooil, valná hl'omadaptřikázala výboru, aby se tě-
~ito otázkami 'zabývaJ pokud možno brzo ve výborové schůzi.

~g. Čtvrt.l~ se ještě dožaduje, aby schůze byly pořádány pokud m<YZno v jedné
mfstoosY'a pravidelně v určitý den v zájmu přeh1Cldinosti. Ačkoliv bylo zřejmo, že j.eště
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mnoho členu má na rtech ru'zné OIíálzky, byl nuoen předseda valnou hroIllallu pro pokročiJlý
Oas ukončitI. Je,st jen litovati, že valná hromada nebyla svolána. na sobotu, kdy bylo by
možno o velmi dUležitých a zajímavýcJ1 návrzíeh Ing. Jamče si lépe a déle [lOhOlVlořiti,net
při nervooním spěchu nedělniho dopoledne.

Podle zápisu In,a. J. VáV1'Y sestavil: Ing. Stanislav Ledabyl.
Jednatelská zpráva Zájmové skupiny mělřičské pří odboru SIA. v Brně a odoočky

spolku os. zeměměfič11 v Brn ě. Naše skupina a odbočka konala ·ceJkem 6 výborových
schuzí, vždy za velké účasti členu, což svědči. o n€1obyoejném zájmu k'olegů o naše č3lsové
otázky SI1:avovské, běžné věci správní, administrativní 'z,áležitostiÍ a přípravu piiedn.á6ek.

Dále hyly vykonány 4 členské scMze slpojené vždy s odbornými přednáškami, a to:
1. při minulé v3llné hromadě dne 16. ÚJlora 1933 p.řednášel Ing. A. Pr o k e š o "Měření pro
úOOly sportOVll1í". 2. Dne 9. března 1933 yřednáše~ št. kpt. J. Je d I i č k a "činnost
z~mémi\i'iče ve V. Z. Ú. Nové mapování". PrednáJška spojená s četnými uká,zkami. 3. Dne
16. září 1933 předOOšel Ing. J. B.ů ž í č k a "Aktuelní otá'Lky zeměměříčské". Den předtím
navštívena "Výstava. moderniho bydlení", na níž podal odborný výklad vrch. měst. měř.
rada Ing. J. Peň á z. 4. Dne 13. prosince 1933 přednáše,l prof. Ing. Dr. A. Ti c h Ý "Nejno-
vější autoredukční dVlojobraz.ový taehyme·tr Kernuv". Tarto pi:ednáška byla l<pestřena četný-
mi světe.lnými obrazy a předvedením stroje. y.§echny přednášky těšily se hojné návštěvě
a ·byly sledovány s velkým 'zájmem, () čemž svědčí debaty po přednáškách.

Hlavní ,spolková činnost soustředěna byla na náwhy "Úsporné pa,rl'3.Illentní komise",
kde mimo ,i'in~-'ChÚlspm .ie,st též zrušení zeměměřičského Lnženýrství na, České vysoké iikole
technické v Brně. Proče~ ultVlořeno zeměmě,ř. komitéze spolků: Odoočky spolku čs. země-
měř. v Brně. Spolku čs. inž. stá.tní služby měřické a měř. 'skupLny SIA. při odboru v Bmě.

ToIto komité vypraoov3lo návrh .,ÚsPOrné par1amentní klOmj,si", ve kterém dokwzuje.
že prÚ'fesoři. kwH předpášejí na zeměměřiOském iIllŽenýrstyÍ. js,ou současně nezbytně nutní
lfJI"ojiné odbory. Zrušení tohoto oddělení nepd'iVlodilo by žádných úspor ani ve správních
výlohách, nebo,ť nemá samostatného děkanátu. Přis[ušnou funkci vede děkan in~. stavirt,el-
stvÍ. .Te<1ináúspora by'byla docílena na platech některýCih docentů, což hy činilo necelých
30.000 Kč. ReaJlisovánim návrhu a tím uSDÚ'řenímnepatrného ,obnosu objevilo by se v nejbliž-
ších lewch jako vážná, ztráta mí,I1odní,kulturní a vědecká. Na výborové sch11zi, konané dne
7. ~,ří 1933, p,octi! náJs SVlOUnálvštěvou orní. Ing. J. Petřík, který nás informoval o krlOOích.
ktere v této věci byly, TE'Sp.hudou učiněny v Praze. Proti zrušeni se yysloviIa České vys.
učení tecilm. v Praze. (VYIS.Řkola ,s,peciáIních rullUk..)

Vloni na podzim byl vydán "Kalend:íř zeměměřičských inženýru na rok 1934",
kter<r obsahuje mimo Sltrámku goodeticko-praktickou též zákony, nařízení a přledpisy nejen
pro kÚ'len státní, ný1hrž i samosprávné a civilní. Ing. Bok. Hariltg. t. č. jednatel.

Zpráva o výborové schůzi Sp()lIm čs. zeměměř. dne 16. února 1934. Předseda Ing.
Krčmář Zi3Jhajujesch11zi posmrtnou vzpomínkou na t m~st'<mředisedu Ing. ZukIína. Výbor
uctil památku zesnulého povs,táním. Předsen.a ~mamuj'e, že Spolku došly projevy soustrasrti
Jednoty civ. zeměměřiěl"l francouzsk}ch a ěa.sopisu JÚ'urnal des Géometres Experts. Usne-
seno, že předJsedla poděkuje jménem výboru za oba projevy. Prof. Petřík podá 7.právu
o úmrt.í předsedovi Mezinár. Federae.e zeměmeř. Bertschmannovi.

~3, to přečrten zá.pis. k npmuz poznamenává prof. Petřik, že ye VěCiiOIp1l"ávni\nípro
Vlodohospodářské a, kulturní inžen);'ry iWll"Venoval u min. rady Schwing-a. Jednáno o před-
nášce oro v:dnou schůzi a usne'seno Dožádati kolegu Penáze, aby promluvil () uprayova.oích
pláneeh. Kol. BOg"USlZak,kte,rV má připravenu ,přednášku "Nové t,op,og-rarícké mapy čSR",
bude požádán, a.hy ji proslovil při b.iezdu illžcn)'rů, kteD' se bude konatiÍ kO'lcem června
ve Sliaři.

Předseda liJá,vá pak čísti zprávy oino\'n!kú pro valnou seMzi, a to zprávu jcdIW.tel-
skf'lu, zprávu kaJ.endái'ové komise, zprá,vu roki~dlli, l'OZ;počtovou a revisorů, je'ž byly schvá-
leny. Prof. Petřik na.vrhu5e, aby se Spolkem inž. stát. měř. služby hy10 sjednáno č,tvrt1etní
účw,váJni za Zeměměřičský Věstník. Ing. Kava1írsouhlasí a dá návrh projednami ve Spolku
inž. stát. měř. služby.

Ing. Kavalír přednáší přá,llí Spolku Ínž. 'stát. měi-. služby. ahy Zeměl11ůřičský Věstník
byl otevřen pro odborné diskuse mezi nlznými složkami zeměměřičů. Přání bude podáno pí-
semně ~, předs,ednictvo je projedná ve shodě s l'eďiakční radou.

DIp, stanov vvstnpující tře,tina výboru sestáJvá 'z pánu: !pll'of.Petlřík.'1. Ing. KavaHra,
Kurala, Hlaváoka, Prokopa" dáJJ.e'uprá,zdnilo se ve' výboru míMo po, t Ing. Zllklím,ovi. Usne-
80010. že z:á,otupci našich odlborných spoilku připl'aví návrh nových kandidátu. Ná.vrh čleonO:
redakční rady budf; projednán v dorozumění S redakcí.

Soutěže, sjezdy.
Přípravy ke IV. mezinár. fotogrametrickému kongresu a výstavě v Paříži. Čsl.

fotogrametr:ická společnost zaslala všem členum tuto zprávu:
Mezinár. fotogram. společnost, jíž jsme též členy, zaslala nám čtyři oběžníky ()

přípravných pracích pro příští mezinár. fotogram. kongres, který má býti pořádán spo~
lečně s fotogram. výstavou v listopadu neb v prosinci 1934 v Paříži a uvádíme z nich toto~

Je d n á n í k o n g r e s o v é bude rozděleno do 6 komisí:
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Komise č. 1: Pozemní fotogrametrie (organisuje švýcarská fot. spol.) . Komise Č. 2:
Letecká fotogrametrie (organisuje francouzská fot .. spol.). Komise č. 3: Vyhodnocení
letecké fotogrametrie pro topografii (německá fot. společnost). Komise č. 4: Různé po-
užití fotogrametrie (rakouská fot. spol.) s podkomisí 4 a) pro architekturu (španělská fot.
společnost) a podkomisí 4 b) pro chirurgii a kriminalistiku (něm. fot. společnost). Ko-
mise č.5: Technické vyučování (polská fot. spol.). Komise Č. 6: Bibliografie (maďar. fot.
společnost).

Trvání sjezdu asi 6 dnů. Kongresový poplatek pro osobu 125 fr. franků, s nárokem
na vstup na kongres, výstavu a publikace při tom vydané.

Fo t o g r a m e t l' i c k á v Ý s t a v a bude konána ve velkém ellysejském paláci
v listopadu neb v prosinci 1934 a to v době pořádání čtrnácté mezinárodní letecké vý-
stavy. Vystavovány budou jak specielní přístroje, fotogrametrické pomůcky, tak práce
vykonané fotogrametrickými metodami pro různé účele, jakož i vědecké a studijní práce,
bibliografie a p. Poplatek pro 1 m2 plochy horizont. jest 350 fr. a pro 1 m2plochy svislé
140 fr. franků. Členům národních společností budou poplatky sníženy

Před sjezdem vyjde L svazek fotogram. archivu, který bude obsahovat též zprávy
jednotI. národních společností o pracich fotogrametrických vykonaných v jednotlivých
zemích.

Abychom mohli vyhověti dotazům mezinár. fotogram. spoll3čnosti, žádáme o od-
pověď pokud možno obratem v těchto záležitostech:

a) zda zúčastníte se vůbec kongresu; b)v které komisi se zúčastníte jednání;
c) v které komisi zamýšlíte přednésti referátneb zúčastniti se debaty; d) kolik osob
s Vámi zavítá do Paříže; e) seznam předmětů, které zamýšlíte vystavovati s udáním
potřebné plochy vodorovné a svislé (podrobný dotazník bychom Vám později zaslali);
{)případné údaje pro sestavení národního raportu oznamte nám laskavě do konce
tohoto roku.·

Ing. K. Srba, V. r., jednatel. J. Petřík, V. r., předseda.
P o zná m k a l' e d a k c e. Zájem o fotogram. měření jistě není omezen jen na

členy fotogram. společnosti. Upozorňujeme proto všechny kolegy, aby uvážili, že, navšti-
více kongres, získali by poznatkůodborných a vedle toho obohatili své znalosti cestova-
telské, zvláště když pro sjezd je zvolena Paříž - město světel.

Pátý mezinárodní kongres zeměměřičský v Londýně 1934 bude pořádán ve dnech
18.-21. července 1934 dle usnesení valného sjezdu v Curychu, konaného r. 1930. Se
schválením vlády britského Veličenstva převzala uspořádáni kongresu anglická centrální
organisace zeměměřičská C h a l' tel' e d S u l' v e y o r's I n s t i t u t i o n. Předmětem jeho
bude projednávání záležitostí, spadajících do všech odvětví zeměměřičského povolání, ne-
vyjímaje otázky podrobné: výstavbu měst a míst, uspořádáni pozemkové držby, odhady,
pozemků, měření obsahu, důlních prostor atd., i ,otáJzky stavovské. PodmbillolSti o uspořá-
dání sjezdu budou vydány později. Hlavní hesla, jež sjezd má za úkol projednat, jsou tato:

1. Světová hospodářská krise s hlediska pozemkové držby. 2. Zastavovací plány
měst a obcí. 3. Srovnání různých způsobů za půjček. 4. Správa pozemkového majetku,
meliorace jeho. Osídlování a bydlení. 5. Mezinárodní zásady pro vedení pozemkových
knih. 6. Měření a navrhování prací stavebních. 7. Odborná průprava a výcvik. 8. Mě,
řické metody a přístroje, fotogrametrické práce.

,Společenský program se týče pořádání banketu, recepci, Garden-party a výletů do
londýnského okolí. Poplatky: Pro účastníka 3 L (libry šterlingů), v čemž je zahrnuto do-
dání dokladů kongresových; pro dámu 2'25 I bto Pro ty, kdo sjezd nenavštíví, počítá se
cena publikací 1 L. št. Ubytováni a přepravu obstará a výlety zařídí firma Thomas Cook
& son, LTD. (Hlavní závod: Berkeley Street, Piccadilly, London S. W.), příp. filiálky
Wagon-Lits/Cook.

Veškeré dotazy řiďte na adresu:
The Sekretariat: The 5th International Congres of Surveyors clo The Chartered

Sur:veyor',s Institution 12; Great Goorge Street, London S. W. 1.
Úspěch zeměměřiče v literární soutěži Masarykovy Akademie Práce. V sezení dne

25. ledna 1934 udělila vědecká rada M.A. P. za zpracování thematu "Národohospodářská
hlediska p:ři navrhování azřizlovámi uliční sítě měst a obcí venkovských" tyto ceny: po
1500 Kč Ing. Fr. Polkovi, vrch. stav. rado vi v Praze, Ing. I v o B e n e š o v i, ú ř. a u t.
civ. g e o m e t l'U v Brně, Ing. Dr. Fr. Křížovi, vrch, techn. komisaři v Praze a 1000 Kč
Ing. Dr. J. Zelenému, městskému a úř. !tut. civ. inženýru v Mělníce.

Vypsání literárních soutěží. Masarykova akademie práce vypisuje tyto veřejné
literární soutěže mezi pracovníky československé národnosti:

1. Částky 3000 Kč, 2000 Kč a 1000 Kč na původni práce z oboru strojnického. hor-
nického, elektrotechnického, mechanicko-technologického a leteckého. 2. částku 4000 Kč
na práce z oboru chemicko-technologického. 3. částku 3000 Kč na téma: "Vliv soudobého
osidlování a přesidlování n"l. upravovací ře.šení měst a venkova". 4. Částku 2000 Kč na
téma: "Může-li fysikální energie býti měřítkem a přidělovačem hospodářských hodnot?".

L h ů t a d o 3 O. I i s top a d u 1 9 3 4.
Podrobné. a důležité podminky bezplatně zašle Masarykova akademie práce, Praha

UL, Vlašská 19, telefon 440-09.
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Závaznost dohody stran o vytýčení hranice pozemku.
Dohodly-li se strany, že uznávají za sprá.vné hranice, které

vyměří katastrál. měř. úředník, nelze se domáhati v nesporném
ř i z e n i Ú P I' a vy H I' a nic, a 15p oň pot u d, P o k u dne n i j i s t o, ž e u j e dna n é
v y tyč e n i a o z nač e n i h I' a nic k a t a s t I' á 1. měř. ú ř e dni k e mne I z e ti s k u-
teč nit i (pokud nebylo odepřeno povoleni příslušných úřadů k zeměměřičskému měření
na žádost a na náklad stran).

Ná.vrhu, by bylo 'z.'lJ1ájeno řizení k úpra vě hranic mezi pozemky, s o li d p I' V é st 0-
Ii c e vyhověl, rek 11 I' sní s o u d návrh zamítl.

Ne.i v y š š i s o u d n~vyhov01 dovolacimu rekUl1su. D ů vod y: O spornýc.h hranicich
mezi navrhovatelěiným pozemkem parc. č. íl:l/1 a odpůrcovým pozemkem paJ1c. č. 8/1 kat.
územi v Ch. bylo jedná.r.o ve s,poru předi sou dem prvé stolice a &por byl skončcm smírem
z 19. dubna 1927, podle něhož se strany dohodly, že uznávají 'za správné hranice, které evi-
ďenční geometr vyměří při své nejblBíM Ílřední přítonmosti v Ch. podle kata.f>tl'álni mapy.
Tím byly hranice, jak jsou 7.:tkreslcny v kat~8trální .mapě, uznány za SlpTávné a nCSIP'Orné
a šlo již jen 'O to, by byly v přírodě vytýčsny a tim učiněny znatelnými. To měJ učimti evi.
denční goometr při 'své m.ibliž~í úředni pi'i:tomnoM.i v Oh. !podLe kat. ma-py. Lze stnllou po·
nechati otizku, 'Zda lze řečený soudní smir, tře bale jest exekučnim titulem (S 1, čis. 5
ex. ř.), podle '§§ 358 a 354 ex. Ť. vykonati, ano jeho r·rovcdeni není závislé jen na vulí tt)
ne.b oné Sltuny, nýbrž jest též závíslé na úřední součinnosti evidenčního g;eomeiLra. I kdyby
\-šak smír vhodným exekučnim tit.u1em nebyl,nepozbývá účinnosti jako smlouva stran, jíž
všechen spor o hranice a všechna ne;ístota o nich l,yly odčiněny, jakž bylo již nazna,čeno.
Neni tu proto zákonnýoh přcdpok1adú, by hra nice ty b<yly znovu upravovány nei1porným
říz.enim, alespoň potud, pokud neni jisto, ž,~ ujednané vytýčení a označení hranic evidenčním
geometrem nebe uskutečnit,i. Tomu není na závadu, že podle tVl1zen.Í navrhovatele později,
po smíru, eVlíďlenčnim geometrům !p!ý podobné výkony byly za.káJzány. Podle zákona ze dne
16. prosince 1927, čís. 177 Sb. z. a n., neni zem eměři6s,ké měření na žádost a na náklad stran
nemožné (§ 74 cit. zá.k.). Zd~ je lze v tom ktBrém případě provésti, o tom ro'zhoduje podle
vyhlá~ky ZA dne 6. 'sI1PDa 19'::;8, čís. 145 Sb. z. a n., nůn. financí v dohodě s min. veř. pracÍ,
pokud se týoo finanční úřad druhé stolice. Po kud povolení těmito úřady není odepľooo, ne·
jsou hraThÍiOOpodle smím sporné, neurčité, nebo jinak pochybné. Jde jen o jejich vytyčeni
v ,přírodě, jehož mo'žnost nebo nemožnost není nijak vyřešena. Rekmsní .soud vyřídil proto
&těžovateLOJVu Ž1ádo8lt o jejich úpravu právem zájporně a n~lze tudíž aIliÍ dovolaci stížnosti
proti jeho rozhodnutí vyhověti.

(Rozh. ze dne 22. ledn:J 1931, Ii, II 435,'30 Sb. n. s., č. 10.458. L.

Upozornění. Děkanství vys. školy spec. nauk při Čes. vys. učení techn. v Praze J
upozorňuje, že lhůta ke skládání II. státní zkoušky na zeměměřičském inženýrství
podle pře c hod n Ý c h u s t a n o ven í končí dnem 3 O. I i s top a dul 9 3 4. Do-
ložené žádosti bude přijímati Zkušební komise pro II. stát. zkoušku na odděleni
zeměměř. inženýrství nejpozdějí do 1 5. I i s top a dul 934.

Z redakce a administrace. Prosíme, by odběratelé Z. V. rozlišovali administraci o
redakce a veš ker é z měn y a d I' esy, u I' gen c e z t r a cen Ý c h čís e I a pod. přímo
zasílali n a a dmi n i str a c i Z. V. (Ing. J. Vrba), Brn o - Krá 1. P o I e, Tyl' Š o v a 25.

Osobní.
t Ing. AI. Nedělka. 17. února t. r. zemřel náhle kolega Ing. Alois Nedělka, mě-

řický rada, přednosta katastrálního měřického úřadu v Chrudimi. Jeho pohřeb byl konán
21. února 1934 v Chrudimi. Zesnulého kolegu doprovodili na poslední cestě kolegové
z Čáslavi, Kolínu, Vysokého Mýta, Litomyšle, 'Německého Brodu, Nového Bydžóva, Chotě-
boře, Hradce Králové, Rychnova nad Kněžnou a Pardubic. Za spolek úředníků státní
měřické služby byl přítomen kolega pokladník Ing'. Suchánek. O životě zesnulého a jeho
veřejné čínnosti zmíníme se podrobněji v příštím čísle.
. Jmenování měř. úředníků u min. financí. Na M o I' a v ě: Do 3. pl. stup. lng .• J.. VláčiL,

Do 5. pl. stup. povýšen: Ing. J. Stodulka. V Č ech á c h: Do 5. pl. stup. povýšeni: Ing.
R. Kapucián, Ing. O. Vaca, Ing. L. Starý, Ing. F. Pithart, Ing. D. ffiaváček. Pře I o žen i
v Čechách: měř. r. Ing. Vacek do Užhorodu, měř. rada Ing. Čermák do Prahy, vrch. měř.
rada Ing. Doškář jako přednosta kat. měř. úřadu v Praze, Ing. Killinger jako přednosta
odděl. A tamtéž. . .

Oprava. V referátu Ing. Kejly na str. 26 Z. V., čís. 2 z 1934 ve třetím odstavci,
řá.dek 7 a 8 má státi místo YPt=Yp,I+2(YP2-YP3) správně:Ypt=YP3+2(YP2-YP3)=
2 '!IP2- YP3' (Pozorný čtenář chybu tisku jistě sí upravil.)
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