3. Dob a k o z á c k á.
V této době - za bojů na dvě fronty, jednak proti Polsku,
jednak proti Moskvě - nebylo příznivého času pro konání
velkých geodetických pra.cí, zato !se prováděly drobné měřické
operace za účelem zpevnění hranic pozemků, okupovaných za
kozáckého povstání pod vedením hetmana Bohdana Chmelnyckého.
Nejdůležitější geodetickou památkou té doby jsou mapy
Ukrajiny. Z první polovice XVII. stol. je na př. mapa Ukrajiny,
jež se uchovala ve státním archivu ve Štokholmě pod názvem:
"Oertež (= výkres) ukrajinským
a čerkasským
horodám
(městům) ot Moskvy do Krymu."
Tato mapa byla spracována bez zřetele k jakékoliv kartografické metodě a pouze jako schematický náčrt, bez dodržení
měřítka. V mapě vyznačeny byly též vzdálenosti mezi jednotlivými body na komuníkacích. Řeky jsou vyznačeny všeobecně
středov'ěkou metodou, totiž vlnitou čarou podél hlavních měst
a městysů. Rozměr mapy 80 X 94 cm.
Doba kozááá, kdy za Bohdana Chmelnyckého Ukrajina
byla samostatným Istátem, nalezla ozvěnu také v cizině, kde
zanechala nékolik map Ukrajiny. Z takových map dlužno uvésti
Beauplanovu 5) z roku 1650, znova otištěnou roku 1716 v Romanovu "Atlas Novus" s názvem "Typus generalis Ukrainae".
Potom se lze zmíniti ještě o Romanově mapě Ukrajiny
z roku 1716, uv18řejněné v tomtéž atlase s názvem: "Ukrania
et terra cosaccorum", dále o mapě Weigelově s názvem "Ukrania
seu Cosacor" a j. Z polovice XVIII. sto1. uchovaly s,e památky
'zeměměřického zákonodárství v podobě zvláštního zeměměřického oddílu v ukrajinském kodexu: "Práva po kotorym sudit,sja
malorosijskyj narod." V těchto "právech" zas,luhuje povšimnutí
požadav1ek, aby byly zhotoveny pro soud výkresy dle provedených měření.
.
Avšak délkové a plošné jednotky té doby jsou více rozmanité než v době dřívější. Vedle ukrajinských loktů a sáhů
začíná s'apoužívati ruského tříaršínového sáhu. Zejména různé
byly plošné míry. Tak mimo lánů a volok pozemky byly vym'ěřovány podle "čtvertky",
"klitky", "planku", "vidrizu",
"rizu", "desjatiny", "morgu", "kosary", "upr'Zlhu", "služby",
"plecu" .. ,zahonu", "polja", "konu", "versty". M'8Izníznaky této
doby připomínají vliv předcházejícího období.
Dochovaly se také zprávy na základě pamětí uvedeného
již Beauplana o značných znalostech Záporožských kozáků
v námořských měřeních a astronomických pozorováních. Každá
kozácká "čajka" (lodice) měla kvadrant pl'O označování směru
(,0,sty.
Kozácká doba mohla by tudíž slibovati nový rozkvět geodetické činnosti na Ukrajině, ale zasahování Ruska do ukrajinských věcí a zrušení samosprá,vy Ukrajiny znemožnilo posled5) Beauplan. francouzský
inžehýr, žil delší
Toku 1635 stavěl Koudackou pevnost na Dněpru.
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dobu na Ukrajině

a

nímu hetmanu Ra,zumovskému nejen provedlení chysta.né zeměměřické reformy, a,le potlačilo zároveň také tvůrčí geodetickou
činnost ukrajinského nálroda.
4. D o ba.
Poslední doba s;e vyznačuje prováděním řady velikých
zfmĚměřických prací, uskutečněných na území Ukrajiny z podnčtu ruské vlády. Prvním v'ětším takovým podni"klembylo t. zv.
gen'2rální vyměřování, zaháj-ené roku 1765 a ukonč,ené teprve
roku 1888. Potom roku 1836 bylo zahájené t. zv. speciální vyměřování,. Na UkraJině, kde způsob pozemkového vlastnictví
naprosto se lišil od rusk)'ch poměrů, neuplatňovalo se generální
vymčřování.
Proto pro vyměřování na Čemihovskn a. Poltavsku byla.
roku 1859 vypracována zvláštní pravidla. Podobně na základě
zvlá,štn:ch pravidel bylo provedeno roku 1839 a 1867 vyměřování
na Kijevsku, Volyni a Podilju. Kone6ně roku 1863 na základ0
zvlá>Šíníchinstrukcí bylo organisováno vyměřování na, Kuba.ni.
Kromě těchto úkonů rázu katastrálních prad drobnějších bylo
v letech 1821 a.ž 1890 triangulováno za účelem:
1. vyměřování poledníka. na 27 o vých. délky od Greenwiche (na. Ukrajině tato operace dotkla se Volyně, Podolí a
Besa.rabie) ;
2.vyměřování rovnoběžky na 52 o sev. šířky, což se, dotklo
'Sevem:eh ukrajinských zemí na Černihovsku a v Polesí;
3. vyměření rovnoběžky na 47'5 o sev. šířky, jež prochází
va zna,čné své části Ukrajinou. Poslední tyto práce se prováděly
v letech 1848 až 1856 pod vedením ukrajinského geodeta
Vrončenka J:
4,. celé řady místních triangulaeí pro vytvoř'ení pevné sitě
měřické.
Těmito geodetickými pracemi poslední doby není třeba
zvláště se. zabývati, ježto j'sou dobře známy.
Résumf. Les
a n c i e n s t I' a va u x g é o d é s i q u e sen
U k I' a"in e.
Les fragments géodésiques de l'Ukra"ine penvent étre divisés en quatre
périodes:
1" Le plus aneien des mesurages géodésiqnes fut éxeeuté en 10G8
par le due Glib Sviatoslavitch, qui mesura la largeur du détroit de Kertch
et Kortehev.
Cette mesure a été faite pendant l'hivel' sUr la glac/'. La
longueur de la ligne mesurée était de 14.000 mgens (a peu pl'es de 22 kilometl'es\ A cette méme épcque furent mises en usage les mesures linéaiJ es
l:t earrées, dout la plupart sont conservées jusqu'a nos jOUl'S, ainsi que
les formes des signes de bornage.
23 La 2m" période est céle])rc: a) par l'établissement d'un systeme
des mesures géodésiques (l'unité des mesures "stopa" = au pied de Paris
[pied du roiJ), b) par I'établissement des formes des points de repere, c) par
I'élaborations des lois de l'arpentage
dans les trois "Codes Lithuaniens"
en 1529, 1566 et 1588, d) pal' une grande parce!lation, appelée "mesure de
voloka"!O) dans la 2rne moitié de 16. siecle.
S" La Srne période, appelée époqlle des Kosaques avait laissé quelques cartes de l'Ukrai:ne, telles que: a)la carte des villes ukra"iniennes et
tcherkassiennes
de Moscou jm qu'en Crimée, b) la carte de l'Ukrai:ue de

•

1') Voloka ést une mesure de surface_ ft peu prés de 20 hectares.
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1650 par céIl\bre G. Levasscur de BeaupIan, c) Ia carte de Romann de
1716, a) Ja carte de Veiguelio et ďautres.
4e La quatrieme période depuis la n,oitié du XVIII siecJe jusqu'a
nos temps est plus ou moins conuue.

Knihovní zápis půdy v Sovětské Uk~ajině.
v.

'Tj utj unny

k.

V bývalém carském Rusku jak v jeho celku, tak, i jemu
podrobených z,emích, zejména v Ukrajině, byly prováděny
knihovní zápi1sy veškeré půdy za úč1elem rozvrhu pozemkové
daně, k hypotéce a pod. Tyto zápísy, jak známo, mají vlív na,
rozvoj národního hospodářstvi, umožňují spravedlivé rozdělení
pozemkové daně a tím působí na, situaci stavu rolnického. Pozemkový katastr v takovém st~wu, jak pozorujeme jej v ČeskosLovenské republice, však zaveden nebyl, poněvadž carské vládě
jednak nezále,želo mnoho na zlepšení životních poměrů občanů,
kteří živili se, většinou vzděláváním půdy, jednak rozhodovali
o tom i důvody politického směru. Pra,vdou je, že v t. zv. a,rchive'ch notářů jíž odedávna byl prováděn knihovní zápis vlastnictví a držby, ale ne k účelúm katastrálním a jen ve zvláštních
př:padech k důka,zům právní držby. Zápis; tento neodpovídal
faktickému stavu parcel v přírodě, pon'ěvadž změna osoby
dJržitele a kultury kontrolována nebyla.; obecně vzato byl zápis
prováděn nedokonalým způsobem a nepřesným.
Velice důležitou otázkou pro sovětskou vládu bylo, ahy
dosáhla rovnoměrného
rozvrhu pozemkové daně -- prodna,lohu -, když soupis parcel a jejich přesné výměry známy
nehyly. Zvlii.šť to bylo těžkým první léta po revoluci, kdy ~edláci lační po půdě revolučně zvětšovali svoje pozemky na účet
statkářů. Proto zákonem z roku 1922 sovětská vláda nařizuje
státní knihovní zápis půdy. Ten zápis je dvojího druhů: p ůvod n í a e v i den ční. Původní zápis sestává ze' zápisu početních a držebních výsledkůpi'lvodního
měření do knihovního
operátu s dodatkem map toho mě,ření. Evidenční - je zápis do
operátu y;eškelrých zmi;~n,které se stanou během času v právn:m,
hospodMském a přÍl'odním stavu pozemků a držhy. Knihovní
zápis
provádí
s,e v každém
rayoně
administrativném
(ra,yon
přibližně okres hemí) pozemkovým rayonním úřadem.
Operát zápisový skládá se z: 1. rayonní mapy držebnostní,
2. držebnostní mapy každé obce, 3. seznamu všech držitelťr půdy
rayonu, 4. seznamu, všech stavebních pa,rcel v rayonu a 5. seznamu všech zemědělsko - hospodářských
spolků (zemelných
hromad).
V obvodu rayonu musí býti do oparátu knihovního zapsány
všechny pozemkové parcely (parcela, která je ve společné držbě,
má se zapsa,ti jako celek bez dělby mezi účastníky) ; v operátu
nutno uvésti:
1. označení místní, označení parcely, výměru parcely,
plochu každé kultury, soupis větších budov i ho,spodářských
zařízeni, 2. jména držitelů i smlouvy, na základě kterých po-

=
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užívají ptlrly, 3. záznamy o zvláštních plných mocích povinnostech, které váznou na držbě.
j,nillOvnímu zápisu rovněž podrobeny jsou:
L rozhodnutí pozemkových úřadů o agrárních operacích
i potvrzení projektů k trmto operacím, 2. zánik práva na držbu
půdy, 3. změna soupisu půdy v držbě spolků, 4. vstl:p stran do
nových h01spodářských spolků a vystoupení ze společného hospodářství, 5. stanovy spolků a různé změny stanov, 6. protokoly
valných hromad "polklI a schválení o změně způsobu používání
půdy, o všeobecné dělbě půdy, o zvětšení nebo zmenšení jednotky dělby, 7. dělba hospodářství (dvOIů), změna osoby držitele,
.smlouvy o pachtování půdy, 8. vznik stížností o právu k půdě
a příslušná I'ozhodnutí pozemkových soudních komisí, 9. stanovení a vymezníkování hranic parcel a pod.
Všichni držitelé půdy a úřady i korporace, které obdělávají
půdu, musí k účelům knihovního zápisu předložiti funkcionářům
pozemkového úřadu veškeré dokumenty, potvrzující právo
k držbě; rovněž musí ohlásiti potřebné podmínky k zápisu.
Pozemkové úřady vyššího stupně a pozemkové soudní komise
jsou rovněž povinny do dvou týdnů po uplyuu;tí odvolacího
termínu zasla,ti pozemkovému rayonnímu úřadu veškerá svá
rozhodnutí o stížnostech o půdu k účelům zápisu a odevzdání
účastníkům.
Knihovní zápis držby, která nepřichází v úvahu při novém
parcelování a agrá.l'l1:choperacích, provádí se společně s určením
výměry, kultury i hranic držby a s vymezníkováním parcel
mřřickými úředníky.
Ra,yonní pozemkové úřady jsou před zákonem odpovědny
za správnost knihovního zápisu. Akta. vydaná na základě tohoto
operá,tu, používají veřejné důvěry a jsou důkazem držebnostnich práv na půdu.
Za práce s knihovním zápisem spojené "platí ka,ždý účastník zákonitě schváJený poplatek měm)', 7ápisný a početní, připadající na jednu desjatinl1 přidi'lené půdy.

Ing. JINDŘICH

KREJČí.

Dne 6. ledna t. r. opustil navždy naše řady milý druh a kolega
Ing. Jindřich Kr e j čí, dlouholetý člen našeho spolku, měřieký vrchní
rada v. v. a úředně autorisovaný
civilní geometr na Král. Vinohradech.
Narodil se dne 5. března 1858 v Krasilově. okres Volyně v jižních
Čechách. Po ukončených studiích na reálce v PlZlli a zemské hospodářské střední škole v Horních Heřmanicích ve Slezsku, podrobil se autori'Sační zkoušce civilního geometra a stal se měřickým adjunktern v evidenční kanceláři zeměměřické býv. knížete Flirstenberga
lUt Ki'ivoklátě
11 úředně autorisovaným
civilnim geometrem.
Jako upi'ímný Čech necítil se valně spokojen v knížec.ích službách
11 rozhodl se proto vstoupiti
do státní služby, jsa pevně přesvědčen. že
bude moci působiti v Čechách. Jeho toužebné pi'ání se mu však nesplnilo,
neboť po svém přijetí do státní služby v roce 1890 byl ustanoven evi"
qenčním geometrein v Hermagoru v Koruta.nech. Teprve v roce 1891 mu
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byló popřánq navrátiti se opět do vlasti a převzíti správu evidence katastru daně pozemkové v Přešticích.
V létech 1898 až 1912 působil jako přednosta měřického okresu ve
SlaI,lém a v Plzni, kde pro svou nev~ední ochotu a laskavost byl velice
oblíben a vá.žen.
.
.
Následkem svědomitého vykonávání
namáhavých
služebních povinností onemocněl a po pře stálé chorobě byl na svoji žádost přeložen
do archi,vu map katastrálních v Praze.
Tam zastesklo se mu však brzy po volné přírodě a proto již
v roce 1913 vidíme ho jako přednostu evidence katastru daně pozemkové
v Žižkově, kdež působil wž do konce března 1923, kdy na vlastní žádost
odešel do výslužby a stal se úředně oprávněným civilním geometrem na
Král. Vino hradech.
Zúčastní! se čínně na.šeho spolkového života, přispěl sv)'mi bohatými zkušenostmi a rozhledem nemálo při řešení našich závažných otázek
stavovských a těšil se upřímně z každého i sebe menšího našeho úspěchu.
Zákeřná choroba, kterou přes veškeré lékařské úsilí nebylo lze
zdolati, hlodala na jeho jinak zdravém těle a po dvouměsíčním utrpení
učinila konec jeho životu.
Byl vzorným manželem, starostlivým ,otcem, upřímným a mí!ým
kolegou a každý, kdo. jej poznal, měl hOJ upřímně rád a zachová jej
v milé paměti.
Oest budiž ;jeho památce!
Ing. Brandl.

l/ecense.
Etudes sur les instruments géodésiques et sur les résultats de la
triangulation
cadastrale effectuée dans l'Aisne en 1924 et 1925. Vydalo
Ministére des Finances, Paris, le 10. mars 1926, sepsal ředitel Service
ďétudes pour la réfection ou la mise a jour du cadastre Ing'. H. R o u ss i 1 h e.
Dílo toto je vlastně sbírka instrukcí služebního rázu, rozmnožená
psacím strojem a v obchodě neprodejná. Restavena je dle úředních čísel
jednacích.
Č. j. 2171/El popisuje theodolit, konstruovaný
pařížskou firmou
Chasselon dle návodu Ing. Roussilhea, označeny co lllouel S. E. R. C.
1924. V úvodu jsou pěkně sestaveny podmínky pro bezvadny theodolit
vubec. Popsaný théodolit je jednoduchy s konickou osou dolů, s ručně
pohyblivým limbem, který možno fixovati dvěma šrouby zdola působícími
na svěmcí desku. Okulár opatřen mikrometrovým šroubem, pohybujícím
nitkovým křížem, resp. vertíkální dvojitou záměrnoll nitkou (mimo druhé
jedinoduché)
a slouží k opakování
pointování
zaměřeného
trig020metrického bodu a zároveň k vyloučení kol1imace. Bubínek mikrometrového šroubu koresponduje v dělení s bubínky u mikroskopů alhidády.
Osvětlení všech mikroskopů je jak pro denní světlo, tak i elektrické pro
noční pozorování.
Theodolit konstruován je s horízontálním kruhem o pruměru 18 cm
aneb 22 cm a s vertikálním kruhem o průměru 14 cm. Otení na vertikálním kruhu taktéž mikroskopy s mikrometrovými šrouby.
.
Č. j. 2172/El popisuje azimutální stroj Chasselon, model S. E. R. C.
1924 s obdobnými zařízeními jako theodolit Chasselon.
Č. j. 2173!El jest již podrobná instrukce pro používání theodolitu
Chasselon, model S. E. R. C. 1924, při měření na stanici. Ve zprávě' číselnými příklady dává se poučení pro zjišťování všech potřebných konst1.'1t
theodolitu, jakož i uvádí příklady provedených observaeí.
Č. j. 2174/El je instrukcí pro používání azimutá.lního stroje Chasselon, model S. E. R. C. 1924.
Č. j. 2175/El sděluje všeobecný úvod pro používáni strojů Chasselon jich vyšetřování co do přesnosti a použiva-telností.
, C. j. 2176!El a. Č•. j. 2177/El podávají výsledky studií strojů Cha-s8elon
Č. 1 a č. 2 (azimutální).
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Studie tyto obaahuji:
vyšetření ťúnkcí jednotHvých zařízeni, jich součistí a
pohybů mechanických. Kriticky posuzují volený materiál.
2. Vvšetřování konstant a
3. odchylek v jeclnotlivých částech jak dělení kruhů, tak i mikrometrických šroubů.
4. Porovnání těchto odchylek pro opakované vyšetřování v různých časech zjišťovaných.
5. Vyšetřování
výstředností
alhidád pro různé časové doby opakováním zkoušek.
6. Runové chyby mikrometrických
šroubů. Vše je ooloženo přehlednými tabulkami a také grafikony.
Č. j. 2178/E1 a č. j. 2179/E1 uveřejňuje
obdohné studie theodolitu
Chasselon č. 1 a č. 2 s připojenými studiemi také vertikálního kruhu.
Opět vše doloženo tabulkam~ a grafikony.
Č. j. 3112/Eg, nadepsané:
Resultats généraux obtenus au cours des
travaux de triangulation
dans l'Aisne (1924-·HJ25) obsahuje popis a postup triangula.ěních praeí v departementu l'Aisne s následujícím obsahem:
V departementu
l'Aisne bylo nutno rychle vyhotoviti a opraviti
katastrální
mapy. Za tím účelem bylo nutno měřiti trigonom. síť 2. a
3. řádu. Byla navázána na síť 1. řádu, provedenou Service Géographique
de l'armée, a zaměřena 4 stroji Chasselon, cUíve již popsanými a zkoušenými. Souřadnice počítány v stereografické projekci.
Triangulace provedena oddělením S. E. R. C. v prostoru severně
čáry Villers-Cotterets-Lagery
a oddělením soukromého podniku, Société de cadastre et de topografie, řízeného plukovníkem H,aguet v prostoru jižně této čáry; v prostoru v sousedství čáry Attiches-Prémontré
-Laon
oddělením Service G30graphique de l'armée, řizením kapitána
Rumeau.
V jižní části departementu
připojeny visury na katastrální
trigonometrickou síť Seiny a Marny, provedenou roku 1905 S. G. A.
V území o plošném obsahu 4500 km2 observováno celkem 8 trig.
bodů 1. řádu, 50 trig. bodů 2. řádu a 62 trig. bodů 3. řádu. Znovu určeny
a vypočítány byly 4 trig. body 1. řádu, 50 trig. bodů 2. řádu a 219 trig.
bodů 3. řádu. K vykonání
daného úkolu vydána společná instrukce
s následujícími podmínkami:
A. Omeziti střední délky stran trojúhelníků
2. řádu na 10 až
12 km, strany 3. řádu na 4 až 6 km.
B. Počet skupin observací stanoven:
2 skupiny pro směry kratší
jak 6 km, 4 skupiny pro smě'ry mezi 6 až 12 km, 8 skupin pro směry delší
jak 12 km.
C. Observaci prováděti na 1 tisícinu degré ve skupinách s nejvyšším horizontálním uzávěrem 3 tisíc1n a tak, aby skreslení bodu v obvodu 20 km bylo menší jak 0'10 m.
D. Principielně používati různých strojů; zkoušeti stroje na každé
stanici před observaci a po ní (hlavně run).
E. Redukovati observované směry podle jednotných disposic a pomoci grafické konstrukce
zjistiti na místě opravy úhlové ve stereografické projekci.
F. Počítati způsobem jednotným v řetězovém spojení dobře prostudovanéni observované body a body protínáním kupředu určené.
Provedená práce oceněna byla .podle následujících úchylek: 1. dle
středních úchylek v měřených úhlech, mimo to i dle horizontálních uzávěrů; 2. dle středních
odchylek ve vypočťených
souřadnicích
bodů;
3. dle uzávěrů trojúhelníků před výpočtem souřadnic.
Porovnáním výsledků získána byla zkušenost. že střední úchylka
v měřeném úhlu není skorem závislá, na délce měřených směrů (totéž
při horizontálním uzávěru) a ještě méně závislá na konstantách
strojů.
Výsledky observací jsou sestaveny v tabulkádl,
které umožňují
správný úsudek o jakosti observací a splnění podmínek před počátkem
polních prací daných.
Triangulace byla provedena za 11/2 roku. V trigonometrické
síti
bylo také 14 vysokých staveb (tripodesl, vysokých 10 až 20 m. Po součtu

.
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všech výloh, včetně vysókých staveb, stála triangu1ace pro 1 ha méně
jak 2 franky.
Celé toto dílo, podané Ing. H. Roussilheem, vyniká jasným a
dobrým odborným podáním, je pro každého odborníka velmi pouéné a
může býti dobrým vodítkem pro organisaci a provedení podobných prací.
Kolomazník.
Popis města Brna. K &outě'ži
na regula,ční
Ip~án. VydaJo
město Brno Iza ,red3Jkce Ing. J. Peňáize. Ti~kl ŠInelfetk a ,spol. v Brně. 1926.
Jlllko l&Qučá,s,tsoutěžnÝ0h .p()lffiů.cek vydaJo měslto Brno redakci
přednosty vyrrněi\ovacího a regu~aoo.ího odděleni měst. staV'ehniho úřadu
.Lng. J. !'eňáze pod: hofenim titu~em knihu, která ,g,výrrnobsahem a novosti
lá1Jky jest powluhodnýIn ba ojedmělým zjevem v naiŠí soudobé technické
Ltm;atuí'e. Hada oc1bomý0h statí, statisticiký.ch t3lbulek, grafikionů a orientačních plánů osvětluje široce hlediska, ze kterých nutno vycházeti při
í'ešení modernÍJho regu:lmčního a ,z,a,sta,vovaciho plánu města. Jest to první
,souborně uspoř.á.d3Jná a publikovaná IpráJce v tomto oooru v rClpuhlice a
hude ji,stě sloužiti za vítaný vzor pii ,sestavování pJáno'vý,ch pomůcek pro
reguladcelé
řady jiných měst.
KniOO. čitá 116 straJn, obsahuje 13s>3.mostatný,ch popisných statí,
9 tabulek staltist~clkých, 10 grafikonů, 5 map a 5 reprodukcí sta,rých plánú
mě"ta. Řadě~peiCÍálnkhs,ta.ti
odborných Ip~edchází dějinný 'P~ e hl ,ed
s t a v e b n i II o
Ý voj e města Brna.; !pak P9,jednálll.o a ikrriti,ciky z,ho,dnoceno úsilí dřívější i nynější správy mě,sta o :oÍJskálll.í
regulačního pJánu
a na :pOOJlclmdě
iIl3lbytý'0hzkušenosti dovozena ,potřeb-a řešeni regula,čního
'plánu pro Velké Brno v úz;ké souvis,loslti IS řešenÍJm otá'zky nádraž1Ú a
sitěželezniooí.
V ohsá.Méstlllti IPojedm.al Do'c. Dr. O. Gartner
ge o log ic k Ý c h
poměrech území Velkého Brna. V ni vymezeny hranice moŽinosti stavebního ,vývode Vlzhledem ku ge'omorfologh~kému utválení terénu a posouzena
st3ibilita a UJpotřeh~telnost hornin IPro budovániřáJdný,ch
komunikací.
Klimati,cké
a meteorologkké
1J,omě,ry nalčrU Dr. V. Novák.
OtáJzce do p r av n i, která [Jlři návnhu Te~,a,ce přichází v prvé
řa,dě v úvahu, :věnována zvýšená 'pozornost řadou Ispedá,lnfch pojednáni.
T3ik IPro 'ře,šení náJdra;ži vyltčeny detailní po:zada,v:ky o Tozmě'rech nádra;ží
osobního, pořádacího, topírenského, dotčena otázka dílen, vleček a směrnic rázu konstruktivního;
plánové pomůcky železniČní dopln"ny ti'emi tlbulkami o íntensitě železníční dopravy. Na podkladě nynější zkušeností,
dolO'žené grafik ony a statistickými daty, stanoveny smerniee prc> budoucí
řeiŠení dopravy autobusové a elektrických poul1č'nich drah. K ujasnění o,htiži, 'stá:vajicich i očekávaných v dopra.vě voz.o,vé a pěší, připoj,en a, vy.světlen iJl~ánkřižova,tek a uzlů, důležit$'ch pro provoz mdiállný, obvodový
i nrts,tni a p'řipojenyčf~elné
ta:lmlky a s,chematické 'znázamění dne,šní intensity dop'ravy vozavé i [J'ě1ši.
,Ste,jná péče věnována i pomě:rům .vodnich toků a, podimÍlIlkám dopravy vodní a letedié.
Velmi cennou pomůckou pro soutěžící budou
i smě'rnice 'P'rořelšení otáze,k Ivodohoslpodá,iíSiký>e11,
ohe1znamujíd Ise 'sltavem
dnešnfch vodních toků a ji·ch vý'znamem pro úoeJy kanaJ.is,ačni, vodárenské
a průmyslové. Ta,,ké ty,to stati .doplněny [l,řehlednýmipJány
,stávadíd neb
'Pl"Ojektované si.těkana;lisa,čn~ resp. vodov,oooí a přts,lušnými statiJsti0kými
daty o spotřebě vody.
Mimo tyto čistě technkké čláIJIky obsahuje ikni:ha ř3ldu pojednáni,
s,ta,ti,st;,ckých dat a diagramů O iJl,oiČtuO'hY'vatelstva, jeho přírůstku V'Zihle,dem k ruz;nýlm ob~alstem a ohc'm, o hws,totě ostdlení, o poměrech hytový,ch,
hos'podáhkých,
sociálnkh, ostavovlském
rozvrstvení a pod.
Bro r07,voj stavebního TU0hu a organkké
ibudová,ní hygienicky
zdr3lvého města důle'žita j,e1st -<Jtázika roztr'tštěnmti
pmemkové
drž,by,
o které iJlodávají jalsný obraz !slta1tiJstickádata ta1Jelá.rně upravená. Samostatné 's>tatiV'ěnoválny otáJzkám oibeoně p,rospěšným, j'llko jest o,tálzka hřišť,
zeleně v Bmě iokoU, hi'bitovů, tržnictví a ja,tek, ochrany památek stavitelských i [J'řirodnkh, otázlce ,vysokých ,škol atd.
VYldaná pUlbUka,ce jes,t j3Jsným dokladem, 'že ke zdárnému vy,řešení
regulace většího města jeM. nezlhytna Isoučinnos1t několika ouborniků různých technickýc,h směrů a nelIlí proto moilno vYlhraditi otázku reg1l1a,ce
(y'
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měst jednůmu ód'borli. široká ikoncep1ce,,bohato,st a !pečlivost V uspořádání
statistického materiálu ,wědičí () Jl~ném 'pochopení 'leHkosti Ú'k:olu, který
má. býtiz,do,lán, a jest ke d,i nalšemu I~,tavu,:že k prád: té<t,o'pHspěli městští
z,eměměřiči 'pod vedenim koL Peňá,ze, a tak dokumentovaH S1Vodi
odbornou
z,datno~lt v otálz,ká,ch regulačních.
Po stránce hibliofi,lsk'é upravena kníha ,"kusně a oživelna řadou
'cenných l'€'}l'fů'dukd starý,ch map a pohledů na Brno a jeho památky z dob
minulých i přítomnýoh, a jest jen litovati, že náikl:lJd lmihyomezen
jen
pro účely soutěže a nedán ,širší ve,řejnosti k dllsposici.
jk.
H. B 1u m e n ber g: Oeutscher
Landmesser - Kalender
fiir das
.Jahr 1927. Cena 6'5 marek. Vydal R. Reis, Liebenwerda, letos ve dvou
dílech se zvláštní brožovanou přílohou. I. díl (vázaný) obsahuje kalendář, matematické
tabulky, míry a váhy, něco z praktické geometrie,
drobnosti
o kalendáH, první pomoc při úrazech a část poznámkovou.
Brožovaný II. dil (Taschenbuch fUr Landmel.lkunde, Kulturtechnik
und
Ingenieurwissenschaften)
obsahuje početní tabulky, matematické vzorce,
poznámky z fysiky, úředně přípustné odchylky, geodesii, kulturní techniku, zásobování vodou, inženýrské stavitelství,
zeměpisné souřadnice,
honorMský tarif. Ve zvláštní 94 stránkové příloze jest pojednáno o měřických stavovských
organisacích v Německu se seznamem vyměřovacích úřadů a všech geodetů v Německu. V příloze jsou uvedeny i odborné časopisy cizí a velké neněmecké spolky zeměmě1řické, některé
předpisy o nabytí praxe. Jest však litovati, že rozdělením kalendáře na
dva díly vznikly některé nedostatky, hlavně ve stránkování, jak patrno
z textu, na př, na str. 112.
Prokeš.

Nové knihy.
V. L á s k a: Úvod do kosmické fysiky a matematické geografie.
Praha 1926, nákladem Spolku čs. filosofů a přírodovědců. Stran 96.
Matyáš L e r c h: Eliptické funkce. Vydala Masarykova universita
(přírodovědecká
fakulta) v Bruě 1926, s předmluvou
prof. E. Čecha.
Stran 160.
Dr. Jan Voj tě c h: Přehled vyšší matematiky. Vydal R. Promberger v Olomouci. Oena 35 Kč. Stran 326.
Miloš K o s s I e r: Úvod do počtu diferenciálního. Vydala Jednota
čs. matematikůa
fysiků v Praze 1926. Stran 147. Cena Kč 18'70.
Hvězdářská ročenka pmrok
1927. Sestavil Dr. B. Ma šek.
Bibliografické zprávy, nakladatelství
a knihkupectví
Jednoty čs.
matematiků a fysiků, vyšly v 1. ročníku. Č. 1 z r. 1927 obsahuje novinky z oboru věd exaktních, geodesii a jiné techn. vědy v to počítaje.
Dr. E. Č ech:
Proiektivní
diferenciální geometrie. Praha 1926.'
Nákladem Jednoty čs. matematiků
a fysiků. Cena 80 Kč (pro členy
60 Kč). Stran 406.
F. Gen d r e: Cours de photogrammétrie.
Vyšlo v Librairie de
l'enseignement technique, rue Thénard, Paříž 1926. Cena 20 fr.
G. A bet ti .... : Astronomia geodetica, geodesia e topografia.
Vyšlo v Bologni 1925.
.
K. S t o r mel':
Résultats
des mesures photogrammétriques
des
aurores boréales observées dans la Norvége meridionale de 1911 a 1922.
Oslo 1926.
A. A b e n d rot h : Oeutsche
Siedlungs- und Bebauungspliine.
Stran 319, 30 kreseb a tabulek. Vydal Industriebeamtenverlag,
G. m. b. H.
Berlin N. W. 40. 1926. Cena 12 ř. marek.
J. Fr a n k u. M. Me y e r h o f: Ein Astrolab aus dem indischen
Mogulreiche. Vydal C. Winter v Heidelberg-u 1925. Cena 4 marky.

Odborná pojednáni v časopisech.
L'Eco degli ingegneri e periti agrimensori, 1926. Č. 21. Refer.á.t
o manifestační schůzi zeměmě.řičů (zeměměř. znalců) z území Kalabne.
- Č. 23. Poznámky k provádění zákona o seznamech oprávněných techniků. - Č. 24. Mezinárodní kongres zeměmě,řičů v Paříži.
II geometra' italiano, 1926. Č. 8. MezináJ"odní kongres zeměměřičský
v Paříži (provolání k italRkým g'eometrům a prog'ram sjezdu). Giuseppe
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,g a n g i o r g i o: Technický Ústav a povolání mčřičská. - O. 9. Mario
Girelli:
Povoláni zem{'měřičc (dHve měřičského znalce). (Pokračováni
-článku z čísla červencového.) Olánek kol. Maria Girelliho "Zeměměřičské
povolání v Italii" byl redakci časopisu Il Geometra italiano vydán co
.samostatná. úhledně brožovaná publikace. Dílko je monografií. sledující
vývoj povolání zeměměřičského v Italii od dob nejstarších. naznačuje přítomnou situaci stavu a jeho pravděpodobný
rozvoj v budoucnu. Náš
-časopis přinese o spisku brzo podrobnější zmínku. De S a n d r e: Děleni
pozemků (s graf. znázorněními). - O. 10. Hugo G o m es: Vedoucí myšlenka reformy katastru.
De S a n d r e: Vyrovnání
Jomených hranic
{s graf. z.názorněními).
Falta.
Zeitschrift fur Vermessungswesen
(říšský) 1927. O. 1. S c h m e hl:
Úher die Anzahl der geodatischen Linien zwischen zwei Punkten des
Erdelli')soids. Me r kel:
Das badische Vermessungswesen.
O. 2. F I' i e dl' i c h: Uher Punktgenauigk~it
(Dokonč. v čís. 3.) H e 11wie g: Vermessungswesen und Grunderwerb. C. 3. Oberarzbacher:
Das Siebnerwesen
in
Bayem. Liid e m a n n: "Die nótwenc1igsten Kenntnisse eines Feldmessers"
vor 150 Jahren.
Vojensko-technické
zprávy.
1927. O. 1. Gebauer:
O vnější
balistice a jejích praktických
úkolech.
Zprávy železničních
inženýrů.
1926. O. 12. Ve článku:
"Je to
pravda?"
od mít á autor ne,šťastný nápad nezjistitelných
jednotlivci'!.
kteří zamýMejí vyloučiti skupinu pro technické záležitosti výkupu pozemků z nynějšího stavebně udržovacího oddělení III a zařaditi ji d
rámce oddělení II, které obstarává agendu právní a správní.
Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen
und Kulturtechnik.
1926. 0.11. Ba es c hli n: Internationaler
GeometerkongreB
in Paris.'Č. 12. A 11 e n s p ach:
Zur Frage der Ta,rifierung des Grundbuch-Dbersichtsplanes.
- Féderation
internationale
des Géomětres. (33 Cong-rós
it Paris.)
Journal
des Géomětres-Experts
Franl;ais.
O. 73. R. Dan gel' :
Compte-rendu du Congres. - Canevas topométrique dans les plans de
villes. - O. 74. P I' é v o t : Instahilité de la croute terrestre. - Gen d I' e :
Levers au 1: 20.000 dans les Alpes. R a s co 1: Rememmhrement
de la propriété rurale.
AlIgem. Vermessungs-Nachrichten.
1926. O. 36. B 1 a s s: Ergebnisse
der Versuchsmessungen
mit einem 8 cm Theodolit mit Schraubenmikroskopen. L ti dem a n: Langenmessung
mit einem einfa,chen Koinzidenz-Entfernungsmesser.
- Dr. G a st: Das Hochschulstudium
der h6heren Vermessungsbeamten
in Preuf.1en.
Bildmessung und Luftbildwesen.
Č. 2. Der photogrammetrischo
KongreB zu Berlin. - Dr. G a st: Zur Prtifung der Leistungsfahigkeit
von Luftbildmessungen
in Dresden. - We e n: Praktische Erfahrungen
mit der terrestrischen
Stereophotogrammetrie
in Norwegen. - Dr. L lis c her:
Neues aus dem Gebiete der Flugzeugstereoskopie.
osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
0.6. Dr. A c ker 1:
Priifung der Teilung eines Wildschen Universaltheodolits.
- Ing. D e mm e r:
Das neue Wildsche
Universaltheodolit
mit Prazisionsdistanzmesser. - Ing. Roh I' e r: Die Ausstellung flir Optik und Feinmechanik.
MernieciCbas an Kulturtechnikas
Vestnesis. 1926. O. 11 a 12. D a ug u 1s: Mezinárodní
kongres zeměměřický. D a li g u 1 s: Státní a souKromá činnost
zeměměřická
v Německu. J. Z. Zprávy z lotyšsklJho
spolku zeměmě,řického.
Yi.

Mezinárodní federace zeměměř:čská. Dne 16. prosine,e 1926 konala
se první schůze předsedni,ctva M. F. Z. PHtomrni byli 'Pp.: čestný předseda R o u P c i n s ,k y, předseda Jar r e, m~st,olpředlsflda Pel t i e r, g'cn.
tajemník B u t a u 1 t a pOlkladnik M o I' á. Po 'Zahájení schůze schválen
byl návrh 'P'. Roupdns,kyho,
podporovaný
IsoUlhJasem dervíti nároc1nich
{l,elegací, ahy p'. R e n é Dan gel', dlouho,le,tý propagátor me,zinái1'O'iLnich
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styků zeměměřj.čs~ých a jeden z hJaV'llicihtvůrců M. F. Z., byl jmenován
čestným m~sto()lpředsedou federace "). Poté přeOOl p. R o u p c i n s k y 'P'řed~
sednictví novému předsedovi Ing. J a I' I' e o v i s ujištěním, že nepřestane
pracovati na díle, jemuž v le,tech předchozLch věnoval plný s.vůj. zájem.
Ing. J.a I' r e, poděJlwvav .svému pře'dchů<dci za dOIs.avadní prá.ci, poznamenal, že je .unes. vyloučelllO, ahy mohly býti ,pwjedlllány důle~ité otá,zlky
zařaděné na programsc,hůz,e,
nanejvý'š 'že hude možnoza,č.íti 's jejícJl
studiem. Pokud jde o plřání a usnesení kongresová, je.s.t Ú:k·olemná.wdrnoh
delegací, alby se jim podHdHi a lpodle svýlch možnos,tí jim vyhověli,
Da.lší rozprava vyzněla v ,přání, ahy v'šechny zprá,vy, předne,sené
v komislích kO'11gres,o'vých,byly otištěny v p,lném ~nění; nejen že, jej:ch
autoři zaslouží si za sv,oji práci télto p.O'zornosti, ale žádá toho i odhomý
zájem v,še,obe1cný.GeneráLní ta.jemni~ poznamenal, že 'přebytky kongresové
j.sou ,takové - ja,k ze zprávy pokladníkovy vysvHne -, že puhl1ka,ce je
možná (v jazyku franwuzs.kém).
Při jat
byl dále tento n á v I' h Ing. R up ci n s k y ho: N árodni
deliegace
zem'ěmě!řičské
nechť
oznámí
svému
č 1e n s t v u,ž e pod rob n á tiš t ě n á. z p I' á v a
tře tím
k o ngrese
zeměměřičském
bude
zaslána
i těm
kolegům,
k t e ř i s e k n g I' e s u n e z ú č a s tni 1i, z a p 1a t í - 1i doL
dub n a
t. r. při s P ě vek 5 5 f I' a n k ů n a a d I' e s u: M. Mor a, 3 2 r u e d u
Po nt Ne u f, E ple I' n a y : tito koleg'ové hudou ta.ké dodatečně zapsiÍni
v seznam kongresový, musí však oznámiti prost.řednictvím své národní
delegace **) jméno a adresu gen, sekretái'i.
Pokladník Mor a ve své zprávě vzdal ,dík národnúm delegadm,
Merézap,ravily
zápÍSIIlé, dMe Anglii, Be,lgii a š'paně,lskuza
zvJá.š,tní p'říspěvek, p. D 1'0 W e r.o v i za soukromý ,dia;r,,řadě f.rancouz~ý1cihl ko,rporací,
které hmotně či jinaJz podlpoříly sjezd a konečně i všem kO'11gres,iJstům
vŮ<hoc. Úhrnný Ip'!'íjem dosá,hl čás.tky 64,368'90 fr., vydání 37.363'30 fr"
počiltaje v to ",šechny vý1daje k ongre,wvé, jaikož ,i výdaje spdVlllí až do
30. liJstopa,du 19'26; pok~adní hotovost činí tudrž 27.005'60 f.r.
Gen. sekwtář přednesl po,té finanční úvaihu a. návrh fOIzpootu na
rok 1927. poz[[w.melllal, že Ú1patlření firumční, tak, j:vk jsou plředvidán:t
původnimi stalllovami z lelďna mku 1926, nejsou dO's!ta,teěná ani p'roživoření, tJmi méně p'ro roz:v;oj federace. oTedinou UI1čitou polož,kou TO'Zpo,č:tovou
by byl mční 'p'řispě'vek 100 fr. za každý ,stát,CO'ž byp<ředstavO'valo při
dne'šním stavu úhrnný roční příjem 1100 fr., který by ,s,tači,l taik na po,štovné: vý110hy ·da1ší měly hýti rozV11h.ová,nyúměrně p,očtu členstva. Tím
ov,šem 'sotva dal hy se 'zis1{at kalpitál, jímž hy hylo lze, dis'ponovati v čas
po,třehy. V roce 1926 všecky výlo,hy byly pla,ceny zezápiJsné:ho a z přiE'pěv,ků kongres,o,vý,ch. Kongresem ne'byložádiÍno
,p~atiti p'řús'Pěvky za
rok 1926. Prozatímní přebytek! kongre,sový má, s,vé určení; má z něho
býti hra,zen ná:k,la.d n~ tisk zplfáv kongresový.ch, ne'boť komité slibHo kongresistům, že dO's,tanou po výtiisku těchto 'l'práv. SchŮ'ze ,permwe,ntního
výbom (16, října, resp'. 17. října 1926) byla z nedostatku času z,krácena.;
ď,s,kusi o fiiIJan,čních 'věc,eeh federace nelhyla věnováu'1 dostatečná pozornost a ze ,zá!p~'sune1z,e učiniti jasné a 10gicJz'ézávěry. Nutno p'řáti 'si vtét·Q
věd roz,ře,šení, p'řiměřené ve,]kými úlwlům M. F. Z. Budou muset býti hraze'ny ná,klllJďy p.ropaga,ční, na :překlady, na tis,k 'zrpdv o ,důležitých otázkách sta.vovs1kých; ná,klady, fc.hž vyiládá. si splnění pi'ání na ko'ng-re,u
projevený,eh, jatk'ož i vydá:vání výročnýchzprá,v
(huUetřnu); dále bude
nutno počítati je,š,tě s v)'l1obami 'za. vedlení s,ekre,tariá<tu a B výd.aji pokladnúkovýmL Gen. tajemník dospěl, od'hadnuv ,celko'Vé náklady, k závěru,
že j:&OUnutl[]Y ty:t.o mční příspěvky:

°

°

°

") P o z n. I' e d.: Pocta je trochu opožděná, ale nejvýš zas,loužentí,
neboť Ing. Dan g e r, vzácný přítel nltŠ,eho ná,roda. a člen M. A. P., stiJJl
po celou dobu kongres-u v'la,srt'11ěv ústraní, a,č z1s.kal s,ieíIevědomou
a
dlouholetou sousta,vnou č'n'llostí s'Vou nejvěŤ!Šrch zálsluh jak o komg'Tes,
tak o založe,uí Fedemce. Č's..d,e,legace za,s,la,la již počátlkem prosince 1926
p, R o U'P,c i TI S k y m u projev, v němž navrhovala ono jmenování.
*") Oznámení rp'řijímá do 20. hřezna. t. r. prof. Dr. J. R y 'š a v j,
Praha II, Ka-teř'm,ká 40.
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1. čáJstka 50 li.vÝ'c,.fr., ja1ko s,t.á:lýllřii':pěvek jednotlivých národních
delegla·cí ;
2. 0'25 'švýc. fr. za ka'ždého člena jednotlivých
organisací zeměměřič,stk:ý,ch, sdoružerný'chve F,e,derad.
Tím způsobem postavil by se TQlzpo'četFedemce na pevný a siwave·dlivýzáklad
a Feďe~aci by bylo možno řádně s>plniltivšechny své, úkoly,
ja:kož i 'z.říd:i,tire,slervní f'OlllldiP'fO z,vlá,šť dulelžíté výjímc'čné akce a manife:stllice. V dozírné doM bude nutrno řelšiti t3Jké otá1zku, jak ak"de umistiti
archiv.
Břítomni ulznali ()Iprávněnos,t v}wodu gen. Ita,jemnik:a., ale usoudili
z.árnveň, že otá,z,ky tyto mohou ,býti vyře,šeny teprve na pří'ští sohuzi
permanentnÍJho výihoru, kteráJ musí hýti v,čaiS svolána, aby mohly na ni
vy,sllliti ,své zástupce v'še-c.hny stá,ty sdružené ve Fe:derllicí. Je,stproto
nutno, a;by to, co hylo předneseno generálním tajemníkem, bylo v národnic,h delegadch
zraJe uváženo, why zástupci mohli tlumočiti míně'ní
svých dele-gací nas,chfroz.í penna.nent,ního výboru, která hude svolána
v květnu ne,bo v 'ČeJ1VIllU
192,7.
Národinídelega,ce ,s,e dále 'žádaji, aby oznámily g:ene,ráJnímu tajemníku po,če,t členuzeměmě6čs1kých
korporad,
ježza,stupují,
a,by bylo
možno učiniti si spfI'ávnou předsta.vu o rpočtučleIlJstva
Fedemce.
Inž.
R o u P ,c i n s k y ,dop0l'1.lJčuJ,ek'one:čně, aby ka.Má 'země jmenovala spolu,pracovník:J, "Bulletinu", který by za'SHa.l sekreta.riátu Federa,ce ka,ždoročně přehled prací a pojednání, otištěných v odborných časopisech ap.,
jež by mohly ,zajíma,tj ,šinší člens,tvo F:edera.ce. Otáz,ka, kde bude konán
pI-í>šti kongrel&, lmde mo,ci býti fOIzřešena t€lp.rve v některé z příštích
scMzí.
Rš.

Zp~ávy spolkové.
Z Jednoty čs. M. aut. civilních ~eometrů v Praze. Správni výhor
Jednoty konal &voji řádnou schuú v Praze v sobotu dne 5. února t. ľ.
za četné účasti členu výboru. (Celkem hylo přítomno 14 členu výboru,
omluvil se kol. Škoda.)
Stanoven byl termín řádné valné schuze Jednoty, která se bude
konati v sohotu dne 5. března t. r. o 16. hodině v Praze II., Dittrichova
ul. 21, v místnostech Inženýrské komory.
Usneseno, zaslati všem členum Jednoty
pozvánky
a uveřejniti
konání valné schuze ve Věstniku Inženýrské komory, jakož i v Zeměměřičském Věstniku.
Pro valnou schuzi přiděleny .iednotli:vým členům výboru příslušné
referáty, připravena pro valnou schůzi nová kandidátka
a usneseno. navrhnouti na valné schuzi vyhírání do&avadního členského pří&pěvku ve
výši 50 Kč.
V dalšim pořadu byl projednáván návrh na sazby pro zeměměi'iiiské práce, spojené s prováděnim
pozemkové reformy lesní.
Konečné
stanovení sazeh vzhledem k ľuzným názorum v některých detailech odloženo do nejblíže příští schUze pracovního výboru.
Vzat na vědomí přípis Inženýrské komory, podle kterého se jednomu kolegovÍJ nařizuje zrušení vedlejší kancelá.ře v místě mimo jeho
sídlo. Rovně,ž vzat na vědomí pi'ípis Inženýrské komory, zaslaný ministru veřejných prací ve věci návrhu zákona o civilních technicích.
Dále vzat na vědomí přípis Inženýrské komory, zaslaný ministerstvu veřejných prací, v němž p,odán názor Inženýrské komory o návrhu
děkanství yysoké školy zeměděls.kého a lesního inženýrství v Praze, na
doplnění studia zemědělského inženýrství ve směru kulturně-technickém.
Kol. Fiirst podal zprá,vu o stadiu návrhu vládního, na reformu
zeměměřičského studia.
V dalším jednání podány zprávy o pruběhu návrhU kandidátU do
představenstva
Inženýrské komory. Příslušnou detailní zprávu za obvod
pracovní sekce Praha podal kol. Prokupek, za pracovní sekci Brno kol.
Janč a za pracovní sekci Bratislava kol. Talaš . .s povděkem konstatováno, že navrženi byli vesměs kandidáti doporučovaní
Jednotou.
Kol.
Janč vysvětlil, že v pracovní sekci Brno patří civilním geomettum v před-
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stavenstvu ještě jeden náhradník vzhledem k jejich početnosti a vzhledem
k rozvrhování náhradníku na jednotlivé kategorie. Usneseno, domáhati
se v představenstvu
Inženýrské komory splnění tohoto spravedlivého
požadavku.
Dále bylo jednáno o dotazech kolegU ve věcech daňových. Též
došlo několik přípisu od kolegU, kde sdělují, 'že v jeho obvodě někteří
kolegové nedodržují předepsané sazby Inženýrskou komorou na měřické
práce. Usneseno, požádati Inženýrskou komoru o zakročení.
Příští schuze pracovního výboru Jednoty koná se v sobotu dne
5. března t. r. o 3. hod. odpol. v Praze II., Dittrichova ul. 21, v místnostech Inženýrské komory.
Zapsal Ing'. Prokůpek.

Odbočka Spolku čs. zeměměřitů v Hrně.
Zápis valné hromady, kon~né dne 13. února 1927. Schůze zIahájena
v 9 hod. 45 min. předsedou kol. Filkukou st. Zápis minulé valné hromady není čten, protože byl uveřejněn v Z. V.
Nato čte kol. Mařik jednatelskou zprávu. Z důležitých záležitostí,
jež v odbočce byly projedná,vány, jest jmenovati nejprve naši odpověď
zájmové skupině lesních inženýrů pro Moravu a Slezsko v Bmě na
známé jich požadavky, směřující k rozšíření autorisace na úkor práv
zeměměřičů. Odpověď byla zamítavá, sepsaná v tónu energickém, ale
formou přátelskou.
Dále bylo navrieno zkui3ebním k,omísím pro, státní zkoušku zeměměřickou v: Bruě a v: Pmze, aby bylz,aveden
nový formuláJř stá!nÍcového vysvěwčcní ,a byl jim zaslán vzor takového vysvědčení. Návrh
byl zkušební komisí vys. školy specialních nauk v Praze postoupen ministerstvu
školství a národní osvěty.
Stran zavedení sedmiměsíčního
kursu geometrovského
pro ruské běžence bylo intervenováno
píse,rmě
u děkanátu vysoké školy specialních nauk.
Odbočka hlahopi'ál!a panu prof. PetHkovi
k jeho; šedesátým
narozeninám
a na návrh její, tlumočený kol. Benešem v Praze na
valné hromadě, byl jubilant zvolen čestným členem spolku.
Pokud se tý1č'e př'ednáško;vé ak'Ce, praeováno společrcě s měřickou
skupinou a poiřádány spOllečné schůze.
Kolega předseda doplňuje jednaltelsk!o'u zprá:vu vzpomínkou na
zesnulého kolegu Sommera" který v řadách zeměmčř'ičů moravskýeh
byl vý'znamným pracovníkem ,a tě,šil se vl,3eo,becnéoblíbenosti; přítomní
uctili tuto vzp,omínku povsr~á'ním.
Eolega
Růžička
př'ipomíná zakročení
odbočky u mínislerstva
financí stran ná'\nrhuzákona
scelova.ciho.
Zpráv,a jednate,lská byla schvá;lena.
Kolega VÍIČlarpodává zprávu účetní. Rev'so'Í'Í souhlasí se zprávou
a navrhují udělení a,hsolutori'U,. Schváleno.
Kolega Vičar jako administrátor
podává další zprávu, líčí obtížnou ,a sví,ze,lnou pos:oi a stě,žuje si hlavně na; velký pOlčet neplatídúh.
Kolega Faltus Thzná;vá výv<ody a,dministrátoma
účetního kol. Vičara., děkuje mu jménem sporlrku m velk:oru. obětavost a vyhízí ho, a:hy
ještě alle,spoň let,os ·zůstal l1a t,omto du!ežitém místě, Navrhuje dále,
aby koleg,ovi Vi6arovi hyla dána k ruce placená síla. Kolega Čtvrtlík
míní, že by se ve vě(li měI.o z,a,kroči~ ještě před valnou hromadou
v Praze.
KloJega Růžička děkuje roů'Yněž.kolegovi Viča,rovi za jeho námahu,
ale je názoru, že kolega Vičar je. příliš svědomitý;
rozebírá pak
,det.a,ilně celou situa.ci spol.ku, pokud se tý,če přesného plaeení příspěvků.
Nato kolega Vičar 'o,dipovIcťáa trvá na svém tvr,zení, že je 84 %
nepla1tÍd,eh.
,
Kolegia předsedia děkuje k,oL Vičaflo,vi jménem spolku za jeho,
práci a vyzývá kolegy, aby tito platili a konali tn,k svou stavo'Vskou
povinnost a přimlouvá se zár,oveň za represálie, jiehž by se mělo p:o~
llžit pr,olti nep,latíeím kolegům a naV1rhuje dále, <alby příští výbor se
zá,ležitostí z.a.býval. Navrhuje dále, ahy spolek dopsa.l Jednotě c:v. geometrů. ahy půso'bila na svoje členy k většímu ,odebírání časo'pisu.
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Kolega Růžička podává zprávu redakční a stěžuje si, že hlavně
z i'ad kolegů státních, řídících (velké) pTáce ,zeměměřické. dostúvlt málo
příspěvků. Předseda přiznává pravdivost slov kolegy redaktora a apeluje
na přitomné kolegy, aby přispívali
články a usnadnili
takto prácí
redaktora Z. V.
Na,to koleg'a, Toušek podává z,právu knihovní a žádá, aby byl
povolen obnos na z.akoupení skříně. Koleg'a Růž i i'iku, na:vrhuje. Rby
tento návrh byl v Praze přednesen a obnos povolen. Návrh přijat.
Následují volby a aklamaci zvoleni:
Pře d sed o u kol. Faltus.
O] e' n y v'ý b 0'1' u: Vilímec, Růžička, Arnošt, Beneš, Filkuka
starší, šeránek, Dobrovolný, Mařík, Vičar, Toušek.
N ó,h 'f,a d n ík y: Kvítek, Veverka, Krá.fký, Pr,o{,húzka, Čtvrtlík.
R e v i s o r y ú č t ů: K'olžotišek, Vrba.
Jlliko volné návrhy přijlu,ty tyto: 1. aby ve výboru hyllo' uváženo
o represá,liíclJ. proti nepl,atícím kolegům; 2.uby
stTanodebírání
časopisu byIo dopsáno Jednotě <liv. geometrů; 3.ahy výbo'r o,dboČ.kyvyřešil
otá,zku placení ,administrátora
a pod.a;l valné ,hwmadě S. čs. Z. urči,té
návrhy; 4. ahy bylo, dopsó,no do Pr.ahy za Ú'č:elem post'arání se o' nového
člena redakčnthQ výboru ze SIovens~a.
Poté kolega Faltus ['eferuje o svýc.h informací,oh v Praze stran
sjezdlu S. J. A. v MILadéBolesI.avi a o refi:l'rmě studia.
V,alná hromada skončena o 11. .hodině a následovala
prohlídka
regulačních a parcelačních plánů v měřickém a regulačním oddělení městského stavebního úřadu, kde v. m. rada Peňá,z a m. rada Otvrtlík podali přítomným dokonalou informaci o regulačních a parcelačních plánech brněnských, jakož i o pomůckách, vypracovaných
pro letošní soutěž na regulaci Velkého Brna.
Zapsal Procházka.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne
12. února 1927 za přítomnosti osmi členu výboru. Přečten a schválen
zápis o minulé schůzi výborové. Za členy přijati pp.: Eduard Vyslmžil, Josef Kruml. Vzata na vědomí zprá.va pokladni pro valnou hromadu.
Před&eda prof. Petřík oznamuje, že bylo zasláno podáni k ministerstvu
školstvi a nár. osvěty o vyplaceni subvence na vydávání časopisu. lrJž.
Krejza oznamuje, že Jednota souhlasí, aby Spolek čs. zeměměřičů byl
přeměněn na Ústřední spolek čs. zeměměř]čů. Po debatě usneseno, věc
zatím odložit a ve vhodnou dobu svolat k vůli tomu mimořádnou
valnou hromadu. Prof. Petřík oznamuje, že senátu ná.r. shromáždění je
předložena
osnova zákona na rozšíření zeměměřického studia na tří
roky. Usneseno, aby spolek intervencemi snažil se věc urychliti. Inž.
Guldán, jakožto pokladník komité pro mezinárodní federaci, navrh~l:ie,
aby jeho funkce byla zlikvidována. Po poznámce prof. Ryšavého. že
bude ještě třeba
zapravit
přispěvky, na nás připadajicí,
usneseno,
funkci tuto zatím nelikvidovat.
Zpráva o výborové
schůzi měřické skupiny odboru pražsl<éha
S. I. A., konané dne 12. února 1927. Poněvadž předseda inž. Mandys
.je nemocen, předsedá schůzi ptof. Petřík. Rovněž jednatel inž. Pulpit
Je omluven nemocí. Přečten a schválen zápis o minulé schůzi výborové. Probirána
došlá korespondence.
Do komise pro sestaveni kandidátní listiny pro volbu nového výboru odboru pražského zvolen prof.
Petřík. Brněnská skupina oznámila, že pro sjezd inženýrský v Ml. Boleslavi vyšle tři řečníky: Ing. Filkuka: Zeměměřič a pozemkové vlastnictví, Ing. Peňáz: ZeměměřIč a stavebni vývoj měst, Ing-. Růžička:
Fotogrametrické
práce v míru a válce. Pražská skupina Re usná.;:;í na
vyslání rovněž tří řečníků, a sice: Prof. Ryšavý:
O přesné tacheometrii, Dr. Dusl: O vektorové geodesiL Plk. Hlídek: O topografií. Dále
bude jednáno
v bratislavské
skupině. s Ing-. Farkou,. aby přednesl
zprávu: O komasačních pracich na SlovenRku podle uherského zákona.
Od sjezdového výboru bude se žádat přidělení jednoho celého půldn(l'
na přednášky zeměměřické. Usneseno svolat valnou hromadu skupiny
na 19. února do ústavu prof. Petříka. Poněvadž není volných návrh!'l,
končí předsedaJíci schůzi.
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Ríízné zprávy.
o pozemkové reformě v ČSR. uveřejni! lotyšský zeměměřieký
časopis Mel'niecihas an Kulturtechnikas
V'stnesis v č. 7 až 10 z roku
1926 článek velmi informativni pro tamní kruhy zeměměřické, zemědělské a správní. Redakce :M. a. K. V. s velkou radostí pojednání to
otiskla a opatřila obsáhlým francouzským výtahem, takže zpráva autora,
jímž jest vrch. měř. rada Ing. J. Fa n t a ze S. P. Ú. v Praze, bude
čtena v řadě cizích huhil
zemi\mi\řick{'eh i jin"ch
které o podubné
akce se interesují. Heferovati o obsahu článku není snad účelným. když
i Z. V. přínesl z pera autorova podobné statě. Musíme však veřejně z(1e
projeviti radost nad úspěchem našeho kolegy. jehož práci cizí časopis
s velkým zájmem otiskl a tak umožnil proniknuti myšlenek naší pozemkové reformy v prostředi, které s touhou je chtělo znáti a jich
\7uŽíti.
.
Ke změně pozemkových zákonů v S. S. S. R. V listopadu 1926
'.yla v Moskvě porada všech lidových komisařů zemědělství S. S. S. R.
Komisařům byly podány ke schválení dva projekty základního zákona
I'
pozemkoYé držbě a agrárních operacích. Jeden projekt byl od komise
In Sovětu lidových komisařů svazu a druhý od Lidového komisa.ře
zomědělství pro Ruskou republiku. Základním rozdilem p,rojektu komise
od předpi~il platných do té doby, je uznání práva na držbu v selských
dvorech a v těch pozemkových spolcích, ve kterých provádí se kolektivuf forma bl\spoda,ření; projekt komise navrhuje rovněž řešení řady
pozemkových
otázek svazovým
zákonodárstvim.
ač do nynější doby
patřilo zákonodárství
toto každé svazové republice. Sem patří na př.
otázka o termfLech k periodické dělbě půdy.
Projekt
d-uhý - L. K. Z. - uznává potřebu i nutnost vydání
všesvazového
pc temkového zákona, ale navrhuje vydání takového zákona jen zpftsooem deklarativným;
na základě tohoto zákona musi býti
pozemkové kodexy v každé republice schváleny ve shodě s ekonomickými a lokálními potřebami republik. Lidový komisař zemědělství pro
Ukrajinu tvrdil, že projekty
různí se řešením otázky o příštim směru
agrární politiky Svazu, která má smě,řovati k posílení drobných hospodářství. Ve všesvazovém zákoně musí býti poukázáno na princip bezplatného používání půdy a bez termínu, což však by nemělo -býti vykládáno uznání vlastnického práva.
Porada
schvá.Iila organisovati
komisi, která má vypracovati
návrh resoluce. - Podkladem resoluce má býti projekt zákona, navrhovaný Lidovým komisařem pro Ruskou republiku.
Tjutjunnyk.
Zeměměřičský
odbor v Berlíně bude přeložen z vysoké školy
zemědělské na vys. školu technickou dle rozhodnuti pruského státního
ministerstva
z prosince 1926.
Rozdělení plošné výměry dle druhu kultur v roce 1926 uvárlějí
Zprávy státního úřadu statistického
v č. 90 z roku 1926 takto: V celé
čs. republicepočítáno v hektarech - činí rozloha orné půdy 5.912.265.
luk 1,382.006, zahrad
147.306, vinic 16.881, pastvin
1,197.615, lesťi
4,651.819, rybníkťi. bažin a jezer 77.688 a zastavěné a neplodné plochy
649J330, tudíž celkem 14,034.910 ha.
Redakční sdělení. Počínaje letošním ročníkem bude možno otiskovati názvy pojednání odborných z říšské Zeitschrift - fur Vermessung'swesen pravidelněji, ježto k naší žádosti redaktor Prof. Dr. O. Eggert dal
svolení, by časopis Z. f. V. byl vyměňován za Zeměměřičský Věstník.

Zprávy osobní.
Pan kol. Ed. Bud í k žádá ná,s, bychom opravili zprávu, otištěnou v č. 3:, jeho osoby se týkající, v tom smyslu, že nikdy n epod a 1 žádost o sproštění
služby ti evidence katastru,
jsa ostatně
až dosud ve statu měř. úředníkťi stát. drah v Bratislavě.
Za redakci zodpovidá Ing. Jos. RlIžlčka. Nakladatel: SJlolok československých
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Tiskem Polyogralle v Bmě.
•.eměmě!'iě& v Praze.

ZEMĚMĚŘIČ5HÝ VĚ5THÍH
ČHSOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ.

Nový vynášecí přístt'oj.
Ing. J. Zvolský.

K vynasení výs1edků podrobného měření, provedeného na
měřieké přímky (osy), používá se v praxi s' obdivuhodnou
konservativností převáižnou většinou buď vynášecího přístroje
firmy Ne u h či f e r (katastrální - systém Dem m e r), anebo
různých typů vynášecích trojúhelníků. Oha zpllsoby vynášení
jsou jednak zdlouha,vé, j,ednak pramenem celé řady chyb ve
vynášení. Při obou způsobech vynesou se nejdříve úsečky, při
čemž pořadIŮce (kolmice) se kreslí ostrou tužkou podél hrany
trojiúhelníka" načež se odděleně v)'ná,šejí délky kolmic. Při
delších o.sálCllnení možné délky všech kolmic· vynésti j e dní m
nastavením tl'Ojúhelníků a nutno tyto opět':/vně nastavovati na
nulu. Při tomto způsobu není ovšem všechen detail, měřený na
jednu! osu, vynesen - řekl bych v jednom systému, od jednoho
počá,tku, ale jest zde počátkú několik. Už tato okolnost, může
zaviniti chyby ve vynášení ,; nUistaví-li se jednou trojúhelníky
při vynášení délek kolmic o 0'1 mm pod měřickou přímku a
po druhé o tutéž hodnotu nad měřickou přímku, vznikne chyba
o 0'2 mm, čili v měřit1du 1: 1000 o. 0'2 m, v měřítku 1: 2880
o 0'58 m. Další nepřesnost vzniká kreslením kolmic a průSleků,
vy'zna,čujících jejich délku; stačí jen trochu nestejnoměrně
broušená tužka, anebo nestejnoměrn~T sklon tuiŽky ke hraně
trojúhelníka při kreslení, aby vznikaly odchylky, které mohou
se sečítati a způsobiti tak í citelné díference. Z těchto důvodů
nemělo by se trojúhelníků použivati při vynášení přesného
měření, jako při měření měst a, při vynášení v odpovídajícím
měřítku, na při 1:1000 a pod. Nemíním ovšem popírati skutečnost, že zručný technik po náležitém cviku múže i s obyčejnými
vyná,šecími trojúhelníky dosáhnouti pěkných výsledků.
Druhá nevýhoda uvedených ZPŮSObl'l
vynášecích jest. přílišná zd 1o u h a vos t, vznikající tím, že se vynáší úsečky a
pořadnke s,eparátriě, dále opětovným nastavováním a, konečně
i kreslením čar (pro každý bod dvě).
Tyto nedostatky byly v praxí vždy nemile pociťovány a
celá řada praktiků sna,žila se je kOllstruováním různých vynášeiCÍchpřístrojů odstraniti. Jich snahy nesly se dvojím směrem,:
jedni přihlíželi spíše ke zvýšení přesnosti v odečítání, bez
oh1edu na úsporu ča1su,druzí snažili se vynášení urychliti, aniž
by tím ovšem přesnost utrpěla. škody. Do první skupiny patří
vynášecí přístroje typu E n gel, Fr e n g 1. S krb e k, H 0-
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e y e r, Wa u e. Sestá,vají zpravidla z jednoho pravítka
a
jednoho velkého trojúhelníka,. Na přeponě trojúhelníka je nonius,
na pravítku zvětšené dělení. Úsečky se vynášejí podle kratší
odvěsny
trojúlmlníka,
délky pořadnic při stlejném nasta,vení
trojúhelníka
podél delší odvěsny. Poněvadž se úsečky i pořadnice vyná,šejí při jed:nom nastavení a dělení na, pra,vítku i noniu
jest zvětšeno, zvyšuje se tím přesnost vynášení. Zustává však
krelslení kolmic. Všechny tyto typy mají velkou společnou vadu,
že pravítko neleží rovnoběžně s osou, nýbrž k tétol nakloněno
a protíná ji. Proto se nemohou vynášeti osy vět,šich délek, a
lze jich použíti jedině pro móřítka 1:2880 a větší.
Úplně odlišné jsou typy Čem u s a Pel tz ; jich základem
jsou dvě pravítka, k sobě kolmá, na jednom odečít~jí se úsečky,
na druhém pořadnice a hledaný hod se vyznačí pikírkou,: vše
při jednom nastaveni
a pro celou měřickou
přímku, bez
kreslení čar.
Jiné systémy vyná,šecích trojúhelníků
a přístroju (K ř ov á k, T r e f n Ý apod.) přihliž1ejí hlavně k tomu, aby se j'edním
přístrojem
dalo vynášeti v několika měřítká,ch;
neznamenají
ani úsporu času, ani zvýšení přesnosti
oproti systémum již
uvedeným.
Pro vynášení velkého mno,žství deta,ilu při měření polygonálnim hodí sle tedy z uvedených typu nejlépe Čem u s u v a
Pel t z u v jakožto nejúspornější při téže pře'snosti, jaké SIEl dosáhne i u jiných systému. Nicméně mají i tyto typy jisté vady.
Čem u s u v přístroj sice dovoluje jemný pohyb pravítek jak
při vyná,šení úseč.ek, tak i pořadnic zvláštními šrouby v ozubený'ch drážkách, ale právě úpra.va tohoto pohybu, a· zejména
zařJízení nastavovaci
(skleněné
deštičky)
snížila jistotu
a
spollehlivoslt při upoti'€bení. Pravítko pro kolmice' není dostatečně
fixováno
ve své poloze a podléhá během času výkyvťIm I;
skleněné deštičky se snadno rozbijí a j<ich' nahrazení novými
jest obt,ížné. Ordinatograf
Peltzuv dovoluje v měřítku 1:1000
vynášeti pořadnice jen asi do 30 m, čímž trpí jeho upotřebitelnost;
mimo toho způsob nasta,vovacích
značek jest pro naši
zvyklost poněkud nepříznivý. Nicméně j,eho uspořádání pro svoji
jednoduchost
jest ze všech uvedených přístroju nejvýhodnější.
T;m, že oba přístroje se mL:sí objednávati z ciziny, stá,vají
se pro nás dosti drahými (asi 1200 Kč) a není-li konstrukce
jich bezvadná" jsou reklamace příliš obtížné. Zejména, když už
je přílstroj zaplaeen.
Snažil jsem se proto pro rozsáhlé vynášení měření města
Bratislavy sestav;ti vynášecí přistroj, který by vyhovoval jak
svou účelnost<i, tak i cenou. Při studiu dosavadních typu přišel
jsem zase jen ke způsobu ordinatografu
Peltz,ova a sestavil
jsem přístroj Peltzovu sice podobný, lišící se však od něho
celým
uspořádáním.
Podle
nákresu
vykonstruovala,
firma
J. J. Fr i č v P r a z e přístroj nej:en úhledný, ale - co je hla,vní
:skutečně precisní. Zkoušky s přístrojem podniknulté uspokojily v ka.ždém směru.

,ID
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Poněvadž pf,ístroj vzbudil zájem i jin}Tch odborníků,
dovoh.tji si podati jeho popis.
Přistroj sestá,vá z pravítka A (víz obraz) a z posuvného
pravítkta B. Pravitko A, dlouhé 440 mm a vysoké 4 mm, má na
jednom okraji dělení v pom'ěru 1 : 2880, na druhém pak dělení
v měřítku 1: 1000 s číslováním od leva do prava a od prava
do leva. Na posuvné lamele, kterou lze obrátiti, jest číslování
k t,émužidělení, ale pro poměry 1 : 1440, resp. 1: 500. Lze jím
vynášeti délky v měřítkách 1 : 1000 až, do 320 m, v měřítkách'
. 1 : 2880 do 1000 m, v měřítká,ch 1: 500 a 1: 1440 polovic ,:
samozřejmě lze toto pravitlw nahraditi jiným téže výšky a
libovolné délky.
Na. pravítku B vidíme z' leva do pra,va na, jeho dolním
okraji: nastavovací zna,čku a, nonius b k dělení na pravítku: A
v poměru 1 : 2880 a 1 : 1440, nonius c k dělení na, pra,vitku A
v poměru 1: 1000 a 1: 500, a konečně nastavova,cí značku d
k noniu c. A,si upros1třed výšky pravítka B na levém okraji je
v zářlezu nastavovalCí zna,čka f, patřící k,e značce a a na, pravém
okraji značka g, patřící ke zna,čce d. Podél střední osy jest
pra.vitko, B vyříznuto. Vlevo od výřezu jest dělení pro poměry
1 : 2880 a, 1 : 1440, vpravo od výřezu dělení pro poměry 1 : 1000
a 1 : 500; číslování jest provedeno od středu dolů a nahoru a
to pro poměr 1 : 1000 a 1: 2880. Chceme-li vynášeti v poměru
1 : 500 či 1: 1440, zakryjeme čislice na pravitku, B malými
lamelami, které jsou přist,roji přiloženy a na kterých jest přislušné číslování v polovičnim měřítku. Tyto lamelky nasadí se
svými čepy do vyvrtaných OtNOru na obou koncich dělení
pravítka B. Ve výřezu posunuj,e se šoupátko, ve kterém jest
uprostřed Oisa,zenopikírovací za.řízeníI; na šoupátku vlevo jest
nonius k dělení 1 : 2880 a 1 : 1440, vpravo nonius pro poměry
1 : 1000 a 1: 500. Timto zařízením vynáš,ejí se pořadnice, a to
v měřitku_ 1 : 1000 v délce, 50 m, v měřítku 1: 2880 do délky
145 ln; pro kor:esponduj;ci měřítka poloviční ovšem polovic.
Šoupátko má na obou koncích svislé stěny, za které se
při posunování uchopí palcem a středním prstem tak, aby
ukazovák zůstal volným pro stisknutí jehly. Chytati za hlavu
pikírky při posunování se naprosto nesmí.
Chceme-li vyná,šeti detaH, na př. v poměru 1: 2880, tedy
:usta.víme nejprve pravítk!o A pomo,cí nastavovacích značek t
či y rovI1oběžně k měřické přímce tím způsobem, že pravítko B
posunujeme od j'ednoho konce měřické přímky k druhému a
pravítko A, které stále musí přiléhati k dolnímu okraji pra,vit}{a B, posunujeme tak, aby nasta,vova.cí značka, f či g kryla
se s měřickoul přímklou. Nato postavíme při vynášení v měřítku
1 : 2880 na,stavo'Va.ciznačku f na počátek měřické přímky, posuneme pravítko A tak, aby nulový bod dělení 1 : 2880 se kryl
s nasta,'Vova.cizna,čkou a, přesvědčíme se, zdali se pravítko A
nevychýlilo z rovnoběžné polohy s m'ěřickou pří.mkou a, přístroj
Sei3t k vynášení nastavien. Abyl pOI konečném nastavení pravítko A se nevychýlilo ze sp'l"á,vnépolohy, t1edy je důkladným
těžítkem zatížíme. Pro vyná,šení v měřítku 1 : 1000 jest postup

1927/69

tent<ýž,jenže na počátek měřické přímky nepostaví se značka f,
nýbrž značka g a nuIový bod ďělení 1: 1000 na pravítku A se
postavi na zna,čKu d, nikoli a. Pro vynášení v měřítku 1 : 1440
a 1: 500 pJatí totéž, jako pro měřítka 1 : 1000 a, 1: 2880. Při
vynášení v měřítku 1 : 1000 a 1 : 500 mus,í se rý&ovka stočiti,
aby světlo' dopa~llo>
více s pra,vé strany.
Po na,stavení přístro'je odečítáme, ú&80čkyna pravítku A
posull1ovánímpravítka B ve sm'ěru měření za použití příslušného
dělení na pravítku A a k němu patřícího nonie na dolním okraji
pravítka B. Po nastaV1ení ka.ždé úsečky přidržíme pra.vítko B
pevně jednou rukou k rýsoV'ce a druhou posuneme šoupátko
nahoru nebo dolů, dle toho, jak pří.slušná k:olmice byla měřena:
pos,tavíme noniu& šoupátka na m'ěřenou délku kolmice a &OU'
časně stiskneme jehlu~ čímž je,st bod vynes,en. Odsuneme šou,
pátko a dlouhou špičkou tužky vyznačíme buď kroužlmm nebo
čárkou polohu piky.
Jak patrno, upotřebení přístroje jest úplně jednoduché.
Podmínkou sprá,vnoBt,i s,troje jest: 1. aby nast,a,vovaci
značky f, g a oba nulové body dělení na pra,vítku B byly v jedné
přímce, rovnoběžné se základnou pra,vítka B; 2. aby vzdál,enost
zna,čky f od jehly rovnala se vzdálenosti značky a od nuly
nonia b, a vzdálenost zna,čky g od jehly rovnala se vzdálenosti
značky c od nuly nonia d ,: 3. aby pohyh jehly byl kolmý k zá,
kladně pra,V'ítka B. Před použitím přÍlS,trojedlužno se - ovšem
jednou pro vždy - o jeho správnolsti přesvědčiti. Abychom se
zajistili, zda jest vyhověno podmínkám 1. a 2., ustavíme přístroj
k vynášení tak, ahy na př. nulový bod dělení 1: 2880 na pra,
vítku A koincidoval ,s nasta,vovaci zna,č,koua, a značka f souhla,sila s počá,tkem měřické přímky; postavíme-li pak nulu
nonia b na nulu ďělení 1: 2880 na pravítku A, nulov)' bod
šoupátka na nulu dělení na pravítku B, mUlSípo stisknutí jehly
jíti pika přesně.počátkem.
Abychom vyzkoušeli, zda pohylJ j,ehly j,e' kolmý k rovině
pravítka A, vyneseme, na př. V' měřítku 1: 1000 úsečky Om,
40 m, 80 ml; V úsečce 40 m vyneseme pořadnice po 40 m nahoru
a dolů; tím jsme vlastn'ě sestrojili čtverec I; vypočteme přeponu
a přezkoušíme vŠ1echnyčtyři strany čt,vercel(čtyři přepony), zda
skutečně s vypočtenou délk,ou souhlasí. Voliti můžeme libovolné
délky, na př. úsečky po 40 m, pořadniceo po 30 m:; potom je
přepona 50 m a pod. Jestliže při zkoušce se zjist,í ne,souhlas
s některou z uvedených podmínek, zna,čí to ,chybu v konstrukci
a nedlépe joes,tstroj vrátiti k opravě. Zkouška má, se provésti
co nejpečlivěji.
P o z 11á m k y: Doporučudi při vynášeni přezkoušeti nej,
dřív!e celou délku OISY, aby se eventuální J1ozdíl,zaviněný srážkou
papíru, mohl rozděliti stejnoměrně na všechny úsečky. Je-li již
přístroj nastaven a nechceme jím pohnouti (t. j. nulový bod
děleni na pravítku A byl pos,ta,ven na na,stavovací značku a
či d, dle měřítka), postavíme jiednoduše nas,tavovací značku f
či g (dle měřítka) na koncový bod m'ěřické přímky a odečteme
příslušný nonius. Vynášíme-li v měřítku 1: 1000 a odečítáme
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z leva, do pra.va, přičt,eme k této hodnotě konstantní vzdálenost
nastav'Ú,vací značky d od: nuly nouia c, při vynáiŠlenív měřítku
1 : 2.880 pak odečteme vzdálenost na,stavova,cí značky a od nuly
nOllla b; tyto vzdálenosti možno přímo odečísti na hlavním
pravítku. Při číslování z pra,va do l,ervav měřítku 1 : 1000 přičteme udanou vzdálenost, v měřítku 1 : 2880 odečteme. Pro
hlěřítka. 1 : 500 a 1 : 1440 platí totéž,.
Jestliže přístroj nebyl doposrud!nastaVien k vynášení, jes,t
postup j:e:dnoduššL Nastavimo značku f či g, dle měřítka, na
počátek osy a po!snneme pra,vítkb A tak, aby nula, příslušného
dělení koincidovala s nulou příslušného nonia na, pravítku B
(nikolirv s nastavovací značkou). Posuneme pra,vítko B na konec
osy tak. ž,e značku f či g postavíme na koncový bod a odečteme
nonius prav1ítka B na dělení pra.vítka A ,; tím jsme odle,četli
délku osy. Samozřejmě, že takto můžeme odečítati libovolné
přímky jako obyčejnými vynášedmi pří1stroji. Jestliže se použije
stejně vysokého dlouhého pravítka, mohou se vynášeti sekční
rámce.
Aby se zjistilo, zda se pravítko A během vyná,šení nepohnulo, má se ke konci vyná,šlení detailu vynésti na osu i
koncový bod; jde-li pik'a pře,sně koncovým bodem, jest to
dúkazem, že s.e pravítkem nehnulo.
Nejchoulostivějš.:m místem a jedínou - možno-li to tak
nazvati - nevýhodou tohoto vynášecího přístroje jest pikírova.cí zařízení, sle kterým se' proto musí opatrně zacházeti. Proto
se nesmí pravítko B vyjímati ze 18chránky uchopením za jehlu,
ale za oba pOis.tranníknoflíky, ani se nesmí jehlou otáčeti sem
a tam, ale musí se ponechati v jedn.é poloze, kt·erou jsme si při
přezkoušenis.troj1e event. ustálili.
Konstrukce, přístroje jest tak! }ednoduchá, že každý praktik
pochopí manipulad bez dalšího vysvětlování.
Výhody přístroje jsou četné: jednoduchá manipulace,
žádná rektifikace, aspoň 50 % úspory času při téže přesnosti
odeč>ítání jako na jiných vynálšecích přís:trojích, zvýšeni přesl1ů'sti ve vynášení t.ím, že se úsečky i pořadnice vynášejí ve
spojitosti, plán se nepřeplní k,reslemm množ,ství Č-a.Ii;a konečně
jeho cena" kterou firma g;tanovila na, 960 Kč, jest mnohem nižší
než ceny podobných přístro,jůcizoz,emských.
Přístroje vyrábí firma J. J. F ri č v Praze, podá také
pří.slušná vysvětlení a zodpOVÍ dota,z,y; podotýkám, že délk'u
pra.vitka A he voliti libovolně, event. může se kombinovati
jedno pra,vítko dlouhé a jedno krá,tké.
Resumé. N ou v e au co ordina togra ph e .8ys teme ZvolskýFr i ě". La question du rapport des plans des mesurages polygonaux doit
etre résolue au point de vue économique et au prix de revient réduit.
Beaucoup des praticiens se sont occupés des divers constructions des
·appareils rapporteurs convenables afin d'obtenir la marche des travaux
plus expéditive et aussi la précisioil élevée. Ainsi privent naissance les
divers types des appareils rapporteurs qui n'ont pas trouvé d'usage chez
nous, les uns ft cause de leur dimensions limitées, les autres ft cause de
leur prix tres élevé. C'est pourquoi \'auteur a imaginé une construction
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ďun rapporteur (coordinatographe) pour la construction des plans de Ia.
ville de Bratislava. (Voir la figure.)
L'économie en temps fait plus que 50 pour cent a la méme pré,
cision due aux autres types. La construction précise doit satisfaire cettes
conditions:
le. Les indexes f, 9 et les zéros des divisions sur la regle remuab!e
H, doivent étre situé sur une ligne droite. 2e. La distance de I'index li
au zéro du vernier

a

l'écheUe de

2~oe

et

la

distance

de

!'index

f

li. l'aiguille doivent etre absolument égales, ainsi que la distance de I'index d
au zéro du vernier

li. l'échelle

de

l~oe

et celle de I'index 9 li. l'aiguille.

3 e. Le déplacement de I'aiguille doit etre perpendiculaire a la base de la
regle B. - Avant de procéder aux travaux, il faut verifier l'instrllment
si les eonditions nommées plus hant sont satifaites. Dans le eas contraire
I'appareil est li. rejeter. Oe type d'appareil rapporteur est en construetion
li. la maison J. J. Frič li. Prague, Král. Vino hrady, dont le prix par uu
exemplaire est de 960 couronnes tchq.

Ing. Josef Peň á z.

Řádný regulační plán města nebo obce musí býti výsledkem nejlepších myšlenek pro technické vyřešení na podkladě
~estaveného a propraoovaného materiálu. Pro širší úz,emí, které
se bude za,s,tavlOva,titeprve během několika desítHetí, není
úče,lno vypracovati ihned plán podrobný, nehoť jest více nežli
pravděpodobno, že usku~iečněníjeho nebylo by mložné. Skutečn)'
živ:ot nelze j'edriak směstna,ti na několik desít.íletí dopředu do
úzce vymezených forem a nelze dále též předvídati všechny
okolnosti, jež při budoucím zastavoiVání nabudou rozhodujícího
vlivu. Možno tedy vypracovati pouze jakousi celkovou kostru,
obsahující hlavní zásady, dle nichž se má vývoj města díti, t. j.
ideový
č,i generelní
plán rergulační
(upmvovací).
Plán tento značí vlastně celý vývoljový program každého
města, dle něhož nutno pří vše'ch větších a důležitěj:ších akcích
se říditi. Jím mají býti vyřešieny: žel,e:znice,hlavní k!oIDíUlnikace,
rozdělení čt,vrtí a výšek z.astavění, umístění všech ne,jdůležitéjší,ch veřejných budov i prostmnství, rozdělení zelen'ě, míst pro
sport aj. v. Při sestavování rozpoičtů ve vět,ších městech, hlavně
invieis,tičníeh,Jest plán tento nepostrádatelnou pomlůckou, mají-li
se investice opravdu hospodářsky a úče'ln'ě prováděti.
K talwvému plánu není mo,žno dospěti jedním rázem, jeť
tento konečným výslliedkem prad všeho druhu a složité řady
úvah. Možno při tom rozlišovati čtyři vývojové oddíly:
1. Podkladem všeho j,e:s.topat.ř'ení dokona,lýcthplánů nynějšího s.tavu a, to jak situa,čnich, tak i výšk,ových v měřítkách odpovídají-cích účelu.
2. Taklto vypra:covamé plány nutno d!oplnít~:souhrnem hoto·
vých i projerktiovaných všech vět,ších inženýrských projektů;
rkanalisace, vodovod, regula1c.e řek, pouliční dráhy, ž,81leznice
a j. v. a všemi ostatními pomuckami a grafikony pro reg1u,laci
m'ěsltazáva,žnýmL
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3. Teprve na podkladě př'edešlého lze přik:ročiti k poříz,ení
vlas,tních návrhů upravova,cích a děje-li se to cestou veře,jn.ou,
přicházíme k plánům soutěžným, t. j. individuelním názorúm
různých projektanW, o nejúčelnějším řešení zasta,vovacím.
4. Definitivní ideový plán regulační čili uprav ovací vznikne
pak zpra,clOvánímVŠ'8ichsoutěžných návrhů, kritickým a podrobným jejich porovnáním, jako řešení všem podmínkám nejvice
vyhovují1cLPodrobné upra,vovad návrhy (parcelace) možno prováděti teprve na základě tohoto celkového ideového regulačního plánu,.
Tento postup volilo také město Brno. Úmysl vypsati veřejnou ideovou soutěž na regula.ci byl zde již od př1e,vratu,když
zákonem ze dne 16. dubna, 1919 zvětšen byl obvod Brna asi
sedminásobně z dřívějších 1816 ha na 12.380 ha a počet obyvatelstva ze 140.576 na 221.758.
(Pokračování. - A suivre.

Význam topog~afickébo vyměřování.
A. Hl í dek.

°

Zavedleinímpřednášek
topog-rafickém měření na českém
vysokém učení techn:ckém v Praze byl tomuto oboru do jisté
míry přiznán význam, přede,vším pro zeměměřictví. V následujícím se pokusím, tlento význam blíže' posouditi a vyšetřiti, jaký
užitek může míti posluchač zeměměřictví a každý technik ze
znalosti topografického měření.
Účel,em přednášek o topografii je seznání podsta,t,y topogra.fických plánů a map 1), t,. j. zásad a pravidel, podle kterých
jsou vyhotoveny, post,upu při měření užitého, po-znati, jakých
údajů lzo z topografických plánů nabýti a, dověs,ti je pm své
speciální účely co nejlépe využíti a, jestližo by bylo třeba i
vlastní topografické měřeni vykona,ti
Dlužno proto nejprvi8 přihlížeti k tomu, co topografický
plán ohsahuóe, jaká; je jeho přesnost a, v čem vyniká. Podstata
topogra,fického měřeni je dána tou okolností, že podnětem
k němu byly požadavky vojienské, z kteréžto příčiny ta,to
měření byla vždycky prováděna. vojenskou správou a, při výběru
a znázorněni topografického detailu byla především posuzována
jeho důležitost a význam z hledisk1a vojenského.
Tato jedno,strannost, vyznačující sta,ré topografické plány,
u:st,oupila později zásadě, ž'e plány maj,í, i když se především
dbá tlOho, aby vyhověly vojenským požadavkům, býti užitečny
též pro všeobecné technické účely. To vedlo k zdokonalení
topografických plánů v jejich podrobnosti i přesnosti a zvláště
v plánech nově měřených se tato zásada uplatňuje také volbou
většího měřítka. Ostatně také vojenské požadavky na přesnost
1) Podle te>I'TIlíno.lo.gie,ohvY'klé ve vojens,ké topogra,fii, označují se
jako plány vyměřování
znázOrněná včetně a.ž do měřítka 1: 25000,
zná:zornělllí v menších měřítkách jako mapy,co'ž je 'poněkud odchylné od
roz~i'šováni, othvytklého v krnzioh t8'chtn~clký'0h,roďe oznoouji ,se jako ,pQá<llY
jelll mě,řeni do 1 : 5000; není v tom ske jed:notnosti, ,pol1lěva.d'žna pňkbd
listy k.atastru
1: 2880 nebo 1: 2500 jlwu označovány též jako malpy.
V pojednání se přidržuji terminologie vojenské.
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a podrobnost a na povšechné zdokonalení plánů od: poslední
války podsta,tně stouply a přiblížily se t,ak požadavkům kruhů
technických.
Zmíněný vývoj t<opografického,měření podmiňuje, že se
neomezuge na některé čá,st,istMního úz,emí nebo na znázornění
jen některých složeK topografického povrchu země, nýbrž že
obsahuje úplné území státu a, j,sou v něm zohrazeny VŠ'8cky
podrobnosti situační a terénní, pokud to je v měřítku plánu
proveditelné. Topografický plán obsahuje, tak mnohé podrobnosti, kte,ré nejsou v jiných s,peciálních plánech, omezující se
na některá území anebo jen na někte,ré složky topografického
povrchu, na př. jen situad nebo jen terén.
Plán jle tak! vydatným pramenem topografických údajů,
z něhož může a často i mus,í čerpa,ti technik, pověřený určitými
úkoly zaměřovacími, již také proto, že jiných podrobných a
úplných úředně ově,řený'C11
plánťl nemáme.
Z topografického plánu možno posouditi řadllJ okolností,
kterými ,se vyzna,čuje určitý kraj. Tak na př.: z komunikační
sítě a jejího podrobného odstupňování, ze znázoměných překážek (ohrad, hrází), druhů půdy (bažin, p1sčin), ze znázornění
terénních nerovností, sklonu úbočí a jejich členitos.ti, skalních
útvarů atd. se dá posouditi schůdnost kraje, jeho způsobilost
pI'O stavbu komunikačních linek, povšechný odhad nutných
přechodů, průkopů i jejich rozsah, zle znázornění terénu v jeho
převýšení a souvislosti tvarů, pokrytí půdy různými kulturami
(jako jsou lesy, zahrady, vinice), dá se posouditi př'ehlednost
kraje, rozsah určitého porostu a poměry profilové, ze znázornění
význačných vodních zdrojů, vodních toků a ploch, vyjádřujících
pomě'ry vodopisné, dají ,se posouditi podmínky pro stavby
V'odohospodářské, zná,zomění terénu vys,tižením typických tvarů,
srá,zů a jejich souvislosti je vhodným ukazatelem pro geologické
výzkumy a podrobná měření tohoto odvětví.
V t,opografickém plánu nejsou vyjádřeny poměry majetko,vé, není v něm proto dbáno hranic maj'8,tkových, když nejsou
zároveoňvýznačny v jíném smyslu, na př.: jako překá,žk:y(stupeň,
ohrada, vodní tok), nebo jako komunikace. Nelze také z plánů
vystihnouti takové poměry v rostlinném krytu půdy, které se
stále mění, na př.: dočasné a přechodné změny pole na pastvinUl, lesa na pole, rybníka na louku nebo, údaje, týkající se
stáří a výšky porostů, na př. zdali je le:s vysoký, nízký, mýtina
nebo hustota porostu.
V plánu nejsou také vyjádiíeny poměry kulturní, hos,podářské a náI'Odnostní, ačkoli do ji,sté míry lz,e je přece posouditi
z hustoty a druhu komunikací, z, počtu a, veliko,sti s,ídlišť a
vepsaných názvů.
Co ,se tý6e přesnosti, musí býti ro'zlišováno meZÍ' plány
starého měření, kterých normálně používáme, a plány nového
měření, které teprve v posledních l,etech bylo zahájeno.
MěHtko 1 :25.000 plánů sta,rého měření je oproti měřítkám
plánů pro technické účely poměmě malé a nelze PI'Otood topografického plánu očekávati přesnost a podrobnost velkého měřitka.
l
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Zpravidla může se počítati s polohovou přesností do 0'2 m,
rovnající se + 5 m ve skuMčnosti, což pro výše na.značené,účely
stačí. Ovšem že tato přesnost se někdy podsta,tně zmenší deforma.cí plánu, sesycháním papíru, takže nutno předpokláda,ti
hodnoty větší, než jak bylo výše uvedeno.
Menší přesnosti jsou údaje výškové, jednak v dů:sledku
menší výškové přesnosti základního ma,teriá,lu, poněvadž síť
trigonometrická není připojena k přesné nivelaci, t,akže výškové
hodnoty kolísají až 0.0 + 5 m 2), jednak v důsledku řídké s,ítě
výškových bodů.
Větší chyby v poloz;e jlsou podmíněny malým měřítkem
plánů, pročež bývá nutno pro některé detaily vojenské důležitosti užívati značek větších ro,změru, než by jim podle měřítka
plánu příslušelo, platí to hlavně o objektech, pro které jlsou
speciální značky stanoveny a o dvoučarých komunikacich.
Zmíněné polohové a výškové nepřlesnosti plánů starého
měření netý;kaj'í 8e plánů nově m'ěřených. Tyto nové jsou
polohově i výškově pods,tatně pře1snější,nehledě k tomu, že jsou
měřeny, kde toho třeba, v měřítku 1:10.000. Polohovou i
výšlmVloupřesnolsitmožno počítati na + 1m. Plány t,y vyhovují
proto dokonale technikovi, pokud nepotřebuje vůbeoe většího
měřítka.
Menší měřítko činí topografický plán přeWednějším a
úč,elnou pomůckou pro ony práce, kt,erými mají býti podrobná
vym'ěřo,váni te,chnická připravena.
Pro úkoly technika, které nevyžadují přesnosti a podrobnosti velkých měřítek, může býti topografického plánu přimo
užito k vyř1elšenirozmanitých úkolů, na př. pro generální rozvahy k pořízení plánů regula,čnich, osídlova.cích, pro trasování
silnic a železnic, pro stavby regulační, meliora,ční, odvodňova.cí,
přespolní elektrická! vedení atd. Plán, obsahující úplné znázornění konfigura.ce terénu, je v takových případe,ch nezbytným
pro~tiíedkem k získání správného posudku a přispěje k urychlení
vlastního měření a k z,amezení neúčelných nebo zbytečných
pmcL Stejně cennou pomůckou je topograficky plán pro různé
hospodářské účely, na příklad pro leiSllíhospodářství a pro výzkumy geologické.
V mnohých případech může plánu být,i přímo UŽlito,na, příklad: pro mnohé účely instruktivní, pro podání názorného vysvětlení nebo referátu o zamýšlených nebo provedených te,chnických úkolech, pro studJia názvos,lovná, ná!rod,opisnáa botanická.
Kromě zminěných úkolů či!sMtechnického rá,zu má topografický plán po zprrucovam.ína mapy menších měřítek! nesporný
význam pro ka,ždého občana, věnujíciho se, lovu, turisUce,
sportu atd.
Soudím, ž,etimto je s dosta,tek vyzna,č,en význam topografického plánu a prospěch z něho plynoucí.
Závisí to ovš,em dáJe z valné čá,sti na tom, jak použivatel
dovede z plánu těžiti,; je přirozeno, že ten, kdo plánu důkladně
2) Poukmzuji na svůj článek "Výš>ková měřeni v ohvodu Velké
Prahy" ve ShornÍiku os. ,spoJ,oonosti zeměpi'SiJlé, sešit 4. z roku 1926.
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rozumí, kdo dovede věci v něm znázorněné poznati a je správně
hodnoti,ti, hude z plánu miti mnohem větší prospěch než, ten, kdo
toho nedovedlea komu mnohé význa,čné a pro jeho úkol snad
důležité podrohnosti uniknou.
Na,še staré topografické plány ma,jí ten závažný nedostatek,
že byly měřeny před 40 až 50 lety, jsou tedy zastaralé nejen
v důsledku změn, které v tom dlouhém období vznikly, nýbrž
také jejich méně dokonalou podstatoub byvše vypracovány
metodami a podle zá1sad,které vyhovovaly v době jejich měření,
nevyhovují však požadavkům dnešním, tak na přtklad z~orněnim terénu metodou šra.fovalcí s řídkými: vrstevniclemi (20
a 10m).
Přes to může jich ten, kdlo ovládá pravidla, podle' kterých
byly plány zpmcovány, iS výhodou upotřebiti, k'dežto v opačném
případě je použiva,tel zas'ta,ralého plánu snadno uveden v omyl
mnohými, třeba podřadn)'IDi jeho nesprávnostmi.
Plány nově opra,vené a nově měřené vyhovují mnohem
lépe, ježto jsou šra.fy vynechány a vl'stevnice zhuštěny na 5 m
(v měřítku 1 : 10.000 na 1 m), a tištěny vle dvou barvách, terén
jinou ba,rvou než vrst,evnice.
Z uvedeného plyne, že čím lépe je použivatel topografického plánu obeznámen s jeho podstatou, čím dokonaleji zná
význam značek v plánu užitých a" jeho přesnost, jakož i v čem
je plán méně přesný a spolehlivý, t.ím vět,šího užH.ku bude
z plánu míti.
Do přednášek je zařaděna teode o znázornění terénu, zása,dy pla,tné pro vyměřování topografických plánů, význam a
použití předepsaných značek a, probírá se prakticky čtení topografických plánů.
Dlužno ještě připomenouti, že obor topografického měření
pěstuje něk!t,eré složky zeměměřické intensivněji, než je tomu
v jiný,ch ooo'rech měřických, na příklad nauku o znázornění
terénu a použití pozemní a letecké fotogrametrie v topografickém
měření, jejichž důkladná znalost může technikovi prospěti i při
pracech jeho vlastního oboru.
Konečně třeba si uvědomiti důležitost topografického
měření v moderní váke a při vál,ečném vyměřování. Technik,
obeznalý v topografickém měření, může tyto své vědomosti zároveň s vědomostmi a pra,xí svého oboru ve válce význačně
uplatniti a tím podstatně p'řispěti k prospěchu a, úspěchu celku.

Meziná~odní kong~es zeměměřičský
V

Paříži ~. 1926.

Nejvýznamnější
výsledky sjezdového jednání zračí se v činnosti
a resolucich, jež byly usneseny pracovními komisemi první až čtvrtou
a přijaty
v plenární
schůzi. Proto je níže zaznamenáváme
poměrně
obsažně.

Sjezdová usnesení.
I.
úřooům
gmfkké,

Třetí mezinárodní
kongres
zeměměřičský
doporučuje
všem
a ústa,vllm, veřejným i soukromým, ,pmv,ádějicÍJlIl,práce topoahy v ofidelnkh
ins.trukdch, jakož i v dnech a pojednáních
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z oooru topometrie a v pracech t0'P0metrických, 'zaved~y a uživaly
stavu pra,voúihJlých souřadnic rovinný'ch ,takto. definovanou:

+

:sou-

+

,,08ial
Xsmě'řuje k severu, os<a
y ,směřUJe k východu;
směrníky počítající se od Oo do 400 o (nebo 360 O), vycházeje od
osy
X směrem k 000
Y, tedy směrem ,číslování hodinového."

+

+

K ténmtu druhému ("Otálzka jed,notnOSi1:ikonv'fmčnich 'značek") byla
př,edlooena. jeddná zpráva rranc. ge'om. p. PiIl.'1e.ta.To ElhJ100000nedosta.ěujícím pr.o náležité orbja,snění ot4vky a [přijato totol'Ozhodnutí:
"Komise uznává důležitost jednotných konvenčních
značek pro
měřklk,é plány a nálČI'tky a vy!slovuje ']JIřální,3iby byla jmenováilla komise,
která hy pmstudiovaJa ,dianou otá,zku ještě pře,d s<voláním příštího kongres<u. Ka,Ma, náxodní delega,c€ rneehť opatří a zaš~e g-enerátLnímu selkre:tariátu před 1. Ilednem 1928 s,vou 'zprávu s příslUJšnými náJvrhy, doklady
a nák,resy."

.11. Usneseno, aby byli stanoveni stálí zpravodajové, jichž úkolem je
zabývati 'se O1:3lzkami, které týlkají se 'Strojů a Ilaměřovaetch metod!, v době
mezi ,dvěma po sohě náls~edujk.ími kongresy,.
Doporučuje se na příklad jmenovati (l,v1láJštm.í
z'P'favodaje,: a) pro
triangul3ici a měření polygonái1ní, b) pro měřeni d!élková (metody přímé
i nepřímé), c) pro podrohná měření, a ko,nečně d) Ipro me,tody topo"
grafic<k,é. fotogrametrkké
a fotolete~kié.
Zpravoda,jové ·ob-drží v,še,c,h[1Ypotřebné .pokY'llY od národních delegací a imeresovaných osob. Jsou oprálvněni rozmlati dotazník před: každým kongresem prostřednictvím
stálé komise. Pro každý kongres vy.
pracuji zpravodajové
objektivní
zprávu, jež by umožnila účastníkům
obeznámiti
se s aktuelními otázkami. Permanentní
komise uradi se se
zpravodaji
ještě zvlášť o otázkách všeobecně důležitých. Stručný vý.
sledek těchto porad doručí se před kongresem všem účastníkům. Velice
účelným by bylo předati výtah zprá.v ihned, jak to bude možno.
Mimo ,otázky všeo'becného ráJzu byla by si komise Ipd'álaza.býva'u
se celou řa.dou námětů. Z Illed.os<t.atkučasu omezÍil.a se 00. projednáni
O'tázkystrojů
k mě,ření úhi1ů 0teodoHtů). Koootatovaila jednomyslně', že
vzhJ1edem k stavu mod,erní teahniky mě,ly Ihy >b~i !konstruovány tooďolity
U11čenék t,riangula.ci ta.kOV)lll z,pů~()Ibemi,aby odečít.ání úhJů d!ě,10'Se mi!kroskopy se záiřezov,ou stupnki, nebo mikroskOlP'Y 'huMnk'oVými, pokud jde
o práce y trigon. sítí!c:h .o ,dlouhýe.h stifanáoh,a míiboskopy odhadovými
(stupuico'vými) při triang'ula.cích v 's~tích IV. řádu.
III. 1. Zeměmě<řičské úřednictvo
má spravedlivý
nárok přihlížejíc k důležitosti jeho poslánína vynikajicí postavení po stránce
jak mra,vní, tak i hmotné.
Pr3ikJtickýciviJní ,technik má práVlo,ahy čmnoSi1:jeho bylaúředině
státem uznáJvána a ,chiráněna a 00].80, aby vyme-z,en byl obor jeho púw~
Dosti do&t.a,tečněširoce, ta;k, alby Ipři výkonu svého po'V'olání mohl na.dí,ti
se odměrny, která by mu ulliožnÍil.a 'přev'ziti veškeré lpotřebné záruky jaJk
vůči veřejným úřa,dům. ,tak i vůči souikiromníkům. CiJvilnfunu l(leměměiřiči
budiž proto zajištěno ve,fejné posta,vní a ochrana podlobnáJ, jaké se těší
lé1bři a advokáti (notáři).
2. K úspěšnému vyllwnálVání lPovoláni (leměiměřičského je ne~bytně
zapot1řebí obSllÍihJléa do]wnalé ,prů,pravy. V mnohýicih státech se žádá, aby
k.:mdiďát podrobi'l 's,e zkoušce, p,ředepsa.n.é 'P'l'O Vlstup na vysokou školu
techniokou, V'o případě na univ,e'rsitu. Jest účelno. aby ,truto zkouŠlka byla
poža<l}!(wámaod kandidátů zeměměř.ičsikých ve všec:h zemícll. Se zřením
pak ke v,šeobecnému vzdělání kandidátů
tímto (lpůsobem dosaženému,
jC'st t,řeba vylbudovatizeměměi'iěské
,studium na vysoký,ch škOlách te'chni('Jkých, po připad!ě unive'rsi[,áJch, a to vzhledem k rozsáhlému OOOT'tl
působnosti zOOl:ěměřiče jako víooleté studium speciální.
Přes to, ž€ necihlC,emewváděti podrobnosti studijního programu, zdá
se přec jen nutným, ukázati na veliký význam ,studia věd p r á v ní c h
au r ob a n i s mu (výs,tavtby měst), jimž nutno věnovati 'Zlvý,šeinollpéči.
Teoretiek'tl studi,a měla by hý:ti vždy S1pojena s výcvikem pmk<tickým a
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od 'k,arudiůdátůmě[o by ·se žlÍidati, aby se před udělením dilpilomu ,podrobili
ookwteiliské praxi.
3. Třetí mezinárodní
k o n g r e s zem ě měř i č s k Ý jsa si
plně vědom pokroků, dos3Jžených ve vědách technických
i různotvárnosti a obtížnosti úkolů, svěřovaných
úřednímu i civilnímu zeměměřiči
pro hla š u je, že je s t o c h o ten
pod po ř i t i k a ž d o u ž ád o s t, pod a n o u s t a v o v s k o u k o r por a c í k t e r é k o 1 i v n árodnosti,
směřující
k provedení
studijní
reformy,
k TI e r á b y v,y h o,v o v a la dne š ním
p!o tře b á.m.
4. Kongrel'l IprojeV'uje JPlřání, alby Mezinárodní fedeorace u5nadnila
výtměnu, po p,řípaidě čeikat1:,ellsikouprraad nill.adýmzeměměř1čům
nl'zných
zemí a států v :ní 8dimžen}"c.h.

IV. 1. K a t a str a p o zem k o v é k n i h y. - K o m i s e ob d iv u j e s e p r á c i, v y k o n a n é pro k a t a str Čes k o s loven
s k a.
Po vyslechnutí
referátů na témata:
"Nejvhodnější
systém pro vybudoV'ání katastru. knih pozemkových, katastru Hstkového", .,Má býti katastr
sesta,ven podle 'Pllrcell neh rP()Jd~ejmen, či oboj,ím z,p~obem současně ?",
.,Nejlepší z;Půlsob ok 'zji,š,tění nároiků na pozemlkové vla.stnictví p.odle
katastru", "Nejlepší způlsob knihOV'llího vtělení", "Má .býti kaiÍ.a:sÍirdaňorvý
(fiskálni) neibo prráViIlí?".. ,Je užiti metody fotoJeteciké postačitelné pro
katastrálni
měření ?", •.Způsoby centralisace katastru"
- zdůraznHa, že
je třeba sestaviti jednotné směrnice pro katastr ve všech zemích. Kromě
toho ik'omi'se Iprrojevuj,e přání. ahy u Meziná'11odní federacez,eměmělřič'ské
hyl1 slousiÍřeďován mate,rlá:l, tý<kaj:kí se katasiÍru.
2. K n i h O'V n í 'Z á k on 'od á r sty í. - Komise shledala úče.Lným,
aby při ·s:kupinoV'émvyvlastňo·vání
byla pře.dep,sána vyrvlastňuj,ícím orgánům určitá '}'hůta ik ~rove·dení říz.ení a k p'ř;'znání náhrad;
dá;1e aby
drži,telé pozemků při vyv},alstňová.ní ,skup,inovém hraH v ul1čité mid'e p'odil
na zVýšené ceny 'SVýdlJ pO'Zemiků; aby b}"la .piod1porovlÍinaúr[l'ra1vamě·st·
s:kých lloze-ml&Ů (scelení a TOIzdělen,í) připrrováldění
ve!lkýieh sltavehnfch
projektů iV'eřejných; aby výše pmzaMmních a rp,od~nílllečnýchnllihra.d byla
stanovena hned p,ři zahá;'eni vyvlas1tňovacího řfzení.
Dále bylo projeveno přání. aby bylo předepsáno přikládati plány
ke kupním ~m~ouvám nemovitostí. se 'zá,va:zným vyznačením kat.3Jstr:Hnkh
parcelnrch čí,seL
Skupina vyslovuje p'řá.ní, aihy k jednání komi,si, ;pověřených prováděním Výjimečnýdl 'záKonů o držhě llozemk.ové, byl při'zván ",My zeměměřbě :li ,prr-ohlašuje, 'že je žMouci, aby pii záJPiseeh do rejst,řiků <byla
vyžadována
odborná porada zeměměřiče, když jde o zna.)ecký posudek
pří odhadu nemovitostí.
Zasltavo'vací plány měst byly předmětem něko'11ka zpráv;
mezi
jiným podala zprá.vu též sl. Ing. Dan g e r o v á. Ze všech přednesených
zpráv vyplývalo, že zeměměřič jest nezbytným
spolučinitelem
v této
důležité otázce, zejména také, pokud jde o přesné stanovení služebností.
x
Jsme vděčni fr3Jl1.couzl8ikým~oIe/1;Ům za reailisaci třetÍJno meziillÍirodn.iho sjeoou, za vybudování Me7.inároooí uníe zeměměHčsik:é aza
jejIch
projevy ~ř:\;tcls'tiVí. Jejichčíilost
stavov,siká a 'záj·em o roz,ma.ch OIdIbornýc,h
snah budi~ nánl příkladem.
Zem<ěllllěd'ičiSlvěta projevili na pařižl8kém
sjezdu utajované síly a mravně 8e vzpružiH vědomím, že v ·organis3Jcich
jest moc. I naJ3e československé
organisace nechť se vzchopi a jdou vpřed
za splněním svý·ch požaJdavlků, 'z nkjhJž stěžejným je ,red'omla studia zeměměřičSikJélho na čtyři léta. Mez.inároodní fedierllloo Ism MS a lpodpořítaké
v tomto 8lIIlěru. Její ,podvora je mravně vý,znamná ~edi :sV'ětem:,a proto
o ni ise opírajíce, nemusíme- se ·bÓitbojovatdlále ,za SV'ýtm pos.i<tÍIvnimcílem,
ani tehdy ne, když stojíme v nerovném boji proti těm, k d o ž o s ob ují
s i moc a nám
u p í r a j í P r á v o, mít i pod s t a t n Ý v li v
n :li
řeš e n í
r e for e m,
k t e rým í
čes k é
zem ě měř í c t v i
m ů ž e být i P o z ve dnu t o d o s vět o v é úro vně.
J. Růžička.
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Zp~ávy Ute~á~ní.
Recense.
S i e r k s: Wirtschaftlicher Stiidtebau und angewandte kommunale
Verkehrswissenschaft.
Vydala firma R. Reiss, G. m. b. H., Liebenwerda.
Cena váz. 38 marek. Jest to obsáhlá publikace se 94 vyobrazeními v textu
a 63 barevnými přílohami.
Autor její, který jest stavebním radou a inženýrem pro výstavbu
měst v Drážďanech, podává zde dílo jedínečné důležitosti a významu.
Kniha kriticky nestranně hodnotí a rekapituluje celou práci, jež v tomto
oboru v Německu byla až dosud vykonána, a co jest hlavní její předhostí, udává, četné cenné náměty nové. Dokazuje, že zastavovací plán
jest v prvé řadě problémem tec hni c k o - h o s pod á ř s kým a teprve
v druhé řadě problémem uměleckým. Posuzovati jednotlivé plány, příp.
projekty výstavby měst, nutno vždy jako produkt dotyčné doby, poměrů
a stupně technických vymožeností i hospodářských možností.
Prvá část knihy pojednává v 18 kapitolách o stavM mě,st, druhá
ve 4 kapitolách o dopravě. Autor dokazuje předně krisi ve stavbě německých: měst. Rozlišuje přesně' dva ostře od sebe oddělené úkoly: z as t a v o v a cíp 1á n a pro vád ě cíp 1á n. Včasné pořízení plánu zastavovacího jest úkolem převážně vědeckým, provedení pak jest, pokud
se jedná o jednotlivosti úlohou umělce a praktika. Kniha upozorňuje a
kritícky hodnotí í práci německých geometrů v tomto oboru. Dokazuje,
že hlavní jest vrozené nadání k této disciplině, vyškolení jde teprve
v druhé řadě. Velice zajímavé jsou kapitoly VI, jednající o soutěžích
s četnými příklady, a VIII, pojednávající o délkách ulic, uliční síti, velikosti bloků a pod., se zvlá,štním ohledem na hospodárnost. Zvláště zajímavé je tvrzení, že nejméně 25 % všech ulic v Německu jest nadbytečnií
dimensováno a že tim vznikla veřejnosti ohromná břemena, je'ž nejsou
nikterak vyvážena přiměřenou protiváhou. V kapitole X rozvedena jest
pak teorie profilů ulic - jichž šířku v každém případě nutno vypočítati
a odůvodniti. Oetné tabulky, výpočty šiřek nových ulic i příklady nehospodámě projektovaných částí měst oživují a osvMlují v,šestranně tyto
statě. Kapitola XIV (majetkové hranice,) jest obzvláštní důležitosti pro
zeměměřiče, poně,vadž všecka vyrovnávání
hranic, komasace k účelům
stavebním a pod. vyhrazeny jsou v detailnim provádění a uskutečňování
civilním geometrům.
Autor
dává
dostiučině1ní
plánům,
zhotoveným
Zem ě měř i č i - které tak jako u ná,s šmahem až dosud byly odsuzovány - tím, že přizná,vá jim velkou přednost před plány architektů,
pokud se týče hospodárnosti,
a doslovně
píše:
,,0 s ta t něj
sou
g e o m e tři, z cel a ob j e k t i vně p o s u z o v á n o, s ohl e dem na
svoje
vzdělání
a spřízněnou
svoji
činnost
v prvé
řadě
povoláni
k tomu
sdělávati
zastavovací
plány
pro
ú bce."
Dílo toto jest pro zeměměřiče obzvláštní důležitosti. Kdežto většina
knih tohoto oboru až dosud v německé literatuře se velkou částí opakuje
i s chybami, zde autor této knihy úplně! samostatně" otevřeně kritisuje
vše, co z nynějšího hlediska jest pochybné. čímž tím více vynikne vše
dobré. K otázce. kdo má plány zastavovaci zhotovovati, podává kniha
asi tuto odpověď:
Inženýr pro stavbu měst má v prvé řadě za úlohu vypracovati plán
zastavovací,
architekt jeho provádění v jednotlivostech.
Zastavovací
plán bez konstruktivních
podrobností jest úlohou zeměměřiče, týž s podrobnostmi konstruktivními
věcí stavebního inženýra.
Peňáz.

Odborná pojednáni v časopisech.
Věstnik inženýrské komory. O. 1. Ing. C h o c hol:
Dopravni potřeby Velké Prahy. - O. 2. Ing. L e h i n a nt: Ober die Neuregelung der
Vorschriften der Bauordnung- uber Anlegung- und Evidenzhaltung- von
Lagepllineri.
Zprávy veřejné služby technické.
O. 2. Dr. Sem e rád:
Sjezd
mezinárodní fotogrametrické společnosti v Berlíně. - O. 4. Ing. P i s k ač:
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Dosavadní výsledky provádění zákona o stavebním ruchu. J. P I i č k a: Vodní stavby k účelům retenčIlÍm v Čechách.

Č. 6. IljO",
"

Časopis čs. inženýrů. Č. 1. Ing. Dub e n: Zdravotní a inženýrské
podminky
rozvoje slovenských
měst. - Ing. Sní ž e k: MezinÚodní
kongres zeměmě'řický v Pařílži. - Č. 4. Ing. U Iry c h: Svážná území.
Pozemková reforma. Č. 1. Ing. Leg e r: Pozemková reforma a
scelování pozemků. - Č. 2. K. Ve i t h: Komasační zákony stavební.
Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, č. 2 z 1926. Pe t r :
O rovnici Pellově'. - Týž:
Poznámka k americkému výpočtu určitých
integrálů. Z e len k a: Konstrukce
kuželosečky z pěti dvojic bodů
sdruženych. - Lib i c k y: Dvacet let teorie relativnosti.
Przegl~d mierniczy.
Č. 1. S i e n k i e w i c z:
Vady organisace
prací scelovacích. - Bit tne r: Katastrální
plány haličské jako podklad polyg. síM. - Ke p i ň s k i: Zeměpisné souřadnice varšavské observatoře.
Č. 2. K u c,h a. r z e w s,k i: l\1ěřické písemnictví
polské
1910 až 1925. - K I u z n i a k: Přesné vyrovnání polyg. pořadu.
Tijdschrift
voor Kadaster
en Landmeetkllnde.
Ú. 1. H e i nes:
Eenige opgaven van het ex amen voor landmeter.K I u v e r s: Een
Amerikansche radeermachine.
Schweizerische
Zeitschrift
technik.
Č. 1. B o s s ha r d t,:
R o e s gen:
De l'abornement et
Internat. Photogrammeter-KongreB
gen beim Heliotropieren. (Dokonč.
schweizerische Landeskarte.

fiir Vermessllngswesen
und KulturDas neue Reduktions- Tachymeter.
des réseaux de polygone. - Ha r r y :
in Berlin. - Č. 2. Lan g: Erfahrunv č. 3.) - Č. 3. G a n z: Um die neue

AlIgemeine Vermessungs-Nachrichten.
Ú. 1. L ti dem a n n:
Ein
kleines Bussolentachymeter.
Č. 2. L ti dem a n n: Die Gtiteleistung
eines Auftragekreises
bei der Zulage von Aufnahmen nach Polarkoordinaten. Č. 3. L ti dem a n n: Ober die Genauigkeit
der Absteckung
eines rechten Winkels mit Winkelspiegel
und Winkelprismen.
Dr.
M ti II e r: Direkte Losung eines einfachen Rtickwartseinschneidens
im
Raume. (II. dí!; pokračování
v dalších sešitech.) - Č. 4. Dr. O t t e :
Bemerkungen zum Vermessungswesen
in China. - Č. 7. Dr. A c ker I:
Versuchsmessungen
mit dem WHdschen Distanzmesser.
rEO,IJ;E31ICT
1'. 1926. Č. 23/24. F e I:
Radio-aviatická
mapa. S o lov.i ev: Kernův tacheometr. - Ve r e in: Nový přístroj k vytahování rovnoběžek. Per e v c z č ik o v: Stavba trigonometrických
signálů. - Z výroční zprá,vy hlavní a,stronomické observatoře v Pulkově
za r. 1925. - P a v lov:
Astronomické práce v r. 1925 v severní části
irkutské gubernie. - Č. 1,2 z r. 1927. Nekrolog
N. O. Ščetkina.
Č e bot are v: Geodesie mezi jinými pracemi na povrchu zemském.
- P a v lov:
O pravoúhlých
souřadnicích
(I). - U r m aj ev: . Nový
způsob určení azimuta. - N.: Nový francouzský komparator, sestrojený
v centrálním úřadě mír a vah.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen
(říšskoněm.). Č. 4. Mo n ti gel:
Die Genauigkeit der Tachymetrie. - L ti dem a n n: Der mittlere Zielfehler bei Winkelmessungen
fi.ir Kleintriangulation.
G i g a s: Ein
neuer Breithaupt-Reisetachymeter.
- Roh led e r: Stadtebauliche
8tudienfahrten II ,B,)ll~~m), -- ('. 5. 1\1, ZUl' ~'lliGllenberechnung <ks "ier
ecks. - Ar r e g e r: Der Doppelbild- Tachymeter Kern. - Reinigungsgerlite fiir glat.te Rollbandmasse. - Des s i n :tJber die rechUiche Natur
der Grenzverhandlungen.
Č. .6. BiI a s s: Einschneiden
nach der
Methode der kleinsten Quadrate mit Bedingungen fiir einzelne Richtungsverbesserungen.
- H e mp e I: Stadtebaugesetze
und Umlegung.
Mernleciebas an Kulturtechnikas
Vestnesis. Č. 1 a 2. Men z i n s :
O pravděpodobných
chybách v plošných výpočtech, odvislých od dat
vzatých
z přírody. D a u g u I s: Baltická
geodetická
komise. Konference německých geografů ve Vratislavi.
Vi.
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Zp~ávy odbo~né ..
Pohranl~ni katastrálni

parc:ely.

V pláJnechi kata,st,rállnkh čas,to najdeme tak zvané 'pohra,nični !>arcely, puvodně vždy .řeky neho .c.esty a silnice, které vyzna,čeny jsou
v ohou sousedních
ohcích. Katastrárrní hranke
jimi jdoucí tečkuji
s'e od oka up!rostř,ed pa,rceJy. J~ch výměra v puvodních početních elaboráte,ch je udána polovični (srtejnou) plolCillOUv ka'ž,déz obou katastrá,lních obcí.
Ve, ,s,tolové instrukci z r. 1907č1ní 'se o těchto .pohran1čních parce,lá,ch zmínka v § 44, 54 a § 160, ods't. 2. a v § 1602,odst. 4.
DJe toho jest nařízeno, 'žesk,e
ta,ková pohmnÍční pa;rcela nálleží
'po~ovínou Iplochy do každ'éz
obcí, ale v přI<padě změny má ,se vzíti
vždycellou
plochou ,do počtu. Polovina plochy nově vy;pom,ené má se
potom d'o obcí ,dáti jalko konečný vý,sledek. Tyto po,lovice najdeme
v ohou 'sou8e,dních ob-cích označe,ny jako ,pohrani,č,ní pa,Dcely.
Během dohyod
puvodniho mffi'ení ohce tako,váto pohrani'ční parce,la mnohdy bY'la podrobena ,četným 'změnám. Ing. Nedoma v ZeměměřiČlském Věstniku v r. 1920, č. 3, uváJd:í četné přík1J1dy, jaké potíže
a neje,dnotnost pmxe vyvolává neiÚplnost předpis,ů o provádění změn
při pohran:,čních ,parcelách.
V'šim~o ,sli toho již ministerstvo financí a pwčetné
neshody v nazírání me'ZÍ Ú1ř,adyfinančními, ,soudy a úřady autonomními, jakož i mezery
v zákonných předpisech a instrukcí; vynesením z 3. května 1913, č. 1080,
nalřídilo, by ve,škeré ev:idence kataist,ru ,do p. podaly typkké přfklady, by
řáldnýrm zpusabem věc vyřídiJlo novým Višeohe'cným na,řízením za účelem
jednotného postupu.
P,ríčÍnu k těmto ne,shodám taik:é dávaly některé
evidence katastru ,do .p., které hez nále'žitého ,dů·vodu jaily Ise kons'truovati
v mapě katastrá<1ní - ideální hranici geomet.nckým půle'llímzcela
nepravidelné pohraniční :parcely, přes to, že nepravi,delnáJ ,plocha se rozpulením geomet,rkkým na dvě stejné plochy nedělli. (MM'kantní pfi'klad
je při dělení melzikruží.) V četný'Ch p1řípadech !bylo :hledání a vyznačování ideální hmni,oo nežádoucí a evi,dence ikatastru d. p. nebyly k tomu
nijak oprá>vněny.
A přecece,lé
vyře,šení zhytečně k{)ffiplikovlllIlézále~itosti bylo by
úplně Jednoduché Ip,Hdoplnění dosavadních předpi>su. Chybí pouze náiglledujtcí proopis *) :
"Pohr.a,nílČní ,pa,rce,la., !když se rozdělí na vke dHu, zŮistává, i nadále ,pohraniční IparMlou i každá nově vznÍ'klá jedí čálst. V'šechny :ty;to
nově vzniklé části musí 'Se' zná,zorniti na. l1s'te,ch obousousedJn.ich kata~
strá,Lních ohc.f. Pohran1ční pa,rce'la smí se ,slloučÍ'ti to!Uko s pohra,nj'ční
pamelou 13,te.jného,kmenového označení,co'ž
se mThsí provésti .současně
v obou obcich.
Každá 'Wlooa plochy a ik:uJtury pohraniční ;pame'ly 'se musí státi
souč.a.sně v obou olb:eí'Cli1J.
S.lučování jiných parcel neb ,dHů jich do pohraničních pail1cel .nebo naopak není dovoleno. Kmenovlé !původní o'Značení parcely 'se illesmí měniti."
Bližší vysvětlení
podává připojený obra.z: Je-li pohraniční parcela v obci Vrané označena puvodně č. k. 200 a v obci Újezdě' Č. k. 985,
200 200 200
tu dělením vzníknou v obci Vrané Č. k. l' 2' 3' totožná na co do tvnru
985 985 985
plochy, kultury a knih. majitele s č. k. l' 2' 3 z kat. obce Újezd.
*) Redak,ce uv,e1ře:iňuje tento refe,rát očekáva,jíc, že vyvolá Jím
zájem všech kole,gů, ze'jména těch, kte<ří ot,álzkou tou jsou přímo interesováni, jlllko ku př. orgány doz,orčí, kolegové v ú<řadech vodohospodářský'ch, evidence ka,tasrtru, a'J1chiv kat,. plánů a j. Řádnou ohs,ružnou diskusí by se dodlilo ná:zoru ,definitivního, kte'rý hy mohl býti podkladem
pro jednotnou ,pra,xi za dos,avaJdn.ic:hpřed/pisu lil též vodít,kem při 'se,sta,vení
p.fislušný,ch paragrafu pfiš1t,ího měřič,ského zákona, resp. instrukcí.
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Tímto na.nzením, k:te'ré by v ,zá.jmu jednotnosti mě>lo vejítí v platnost, by ovšem Ipojednou z je,diné :pohraniČJlí 'P'a.rcely moh[o povstati
i vedle sebe pohrani,oních pa'l'cel něiKol1k. Zdálo by se sice" že ,pohraní'ční

Itarý

stav.

Parcely v katastrální

~.j-

nový stav.

obci Újezd označeny kroužkem.

:parcely nemohou Ipodle sebe býti ,dvalkráJt nelbo víookrát, ale r07)děIime-li
kulturu
nějwkou, ,ku ,př. le,sl povstane
vedle sebe také lesů několik.
Rovněž ta.k všeoony díly pohirani,ční pal'cely j>SIOUa musí i nadále zůsta,ti :parce,lami pohraničními,
jina:k' to vede k nemo,žnos,tem.
O. M.
Pracovní program agrárních úřadů na Moravě I pro r. 1927. S techni'G!kými ,pmcemí 'za účellem ISlcelení hOSl:piOdiá.řskýTch
:pozemků bude IEl:tos
zaipočwto ev obvodě 'politické sprá,vy:
1. IHolelš'ov: v obci Přileopy 's,e 304 ha, 76 účalstnÍJky.
2. K'I'Oměříž: v 'obcí,ch B,ařice se 329 ha, 82 úča,stní1kyl, Střižovice
se 479 ha, 137 účastnÍiky, Trá.vnik s 524 ha, 137 účws,tniÍky.
3. M. Třebová:
v obdch Bomtín se 768 ha, 183 ÚlČllistniky, Cetkovilce s 854 ha, 248 účas,tníky, Uhřice 'se 649 ha, 138 účal8tníJky.
4. Prostějov:
v obcích Oehovice s 712 ha, 211 účastníky,
Mostkov1ce se 431 ha, 125 účws1tniJky, Stichov~ce se 396 ha, 141 účwstnÍiky, Stařec:hovi<Cese 349 ha, 230 úČllistníky, Služín se 309 ha, 149 účastní,ky, Tř,ebčí:n
se 391 ha, 126 ÚČ3.lstnDky, Vřesovi'ce Is,e 618 ha, 153 úěastniky,
Výšovice
s 588 ha, 167 úČJastniky.
5. Pře'l'Ov: v obcích Beňov Is,e 675 ha, 3,17 úča8!tmíky, Če,!čice se
410 ha, 114 účwfltníky, K1enovi'ce se 799 ha, 228 účwstniky,
Lobodice
s 537 ha, 188 úěastniÍiky, H. MOtltěuice s 983 ha, 438 účastnílky, Oplocany
s 530 ha, 257 účalstniiky.
V te1chnickýTch pmcích,
započat,ý'C1ť již dJříveza.
účelem soolení
hospodá.řský:c,h pozemků, se le,tos poilúaJčuje v obvodu politický,ch správ:
a) Bl1llo-venko'V: v obd OstrovaJČice ,s 574 ha, 115 úěais,tníky.
b) Ho,lešov: v obci Všet.uly se 432 ha, 265 Ú1ČJastníky.
c) M. Krumlo1v: v obci Rouchovany
s 1212 ha, 250 úěastnjjky.
d) Prostějov:
v obdch Čeloohovice s 523 ha, 290 Ú1časÍJlikY',Dl'žovice
se 731 ha, 179 účastníky,
Slatinice
se 744 ha, 219 účastniky,
SmI'Žice
s 1253 ha, 449 účastníky,
Stude:nec s 200 ha, 56 účaJstnjjk'y, Vra.hovke
SIe 618 ha, 305 účastníJky, Žešov s 52,9 ha, 1119 úČ3JSltníky.
e) Přelro'V: ,v obcích POlpoVÍ1ce ~e 160 ha, 62 úČaJstníky, PředimoSltí
se 406 ha, 179 účastníky,
Rokytnice 'Se 729 ha, 171 úěastnÍikY.
f) Doh. Hl1a<diJště: v obc,i Tlum8JČově s 1598 ha, 435 účastn,iky.
g) Znojmo : v obd Přímětice s 820 ha, 1213 účwstníky.
Agrární
úřwdy na MomvězaJČ'ínají
1\ technickými
,pmcemi nově
v 21 obcích o výměře 11.635 ha a .pQJk'ra.čují v t'eCihnický~h porwc.ich v 15
ohdch o výměře 10.332 ha. Při ,tom dislponují ve tJřec,h technickÝ'ch od-
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děleních s 36 agrárními
techniky (z nichž je 12 geometrů) a 21 pom:
techniků.
Lng. Kožoušek.
Vládní předloha o reformě studia zeměměřického
na tříleté oddělení zeměměřického inženýrství obsahovala ustanovení, že dosavadní
kurs na německé technice v Praze nebude přeměněn na oddělení, nýbrž
zrušen. Okolnost ta vyvolala akci německých kruhů a vedla. k tomu,
že jednání o návrhu v kulturním výboru senátu bylo odloženo. Důsledek
toho je, že koaliční strany budou se návrhem znovu zabývat ve směru
politickém.
Železničním zeměměřičům dosta.lo se dle nedávno publikovaného
služebního řádu téhož postupu a postavení jako kolegům státním ve
smyslu loňského platového zákona. Zprá.vy novínářské, které zařaďovaly
zeměměřiče železniční mezi úředníky dopravní (II. služ. třída), postrádají naprosto podstaty.
Činnost čs. Voj. zeměp. ústavu je velmi příznivě posouzena v časopisu The Geographical Journal z ledna roku 1927, v referátě Mac Leoda :
The Military Geographical Institute of Checho-Slovakia. Uvádí v něm,
že zřízení V. Z. Ú. je významnou událostí ve vědeckém rozvoji geografie a kartografie Evropy a zvlášť chválí zařízení reprodukční
(fotografické), jež pova.žuje za lepši než v ústavě vídeňském. Obdivuje také
dokonalé provedení map v měřítku 1: 25.000 a 1: 75.000.
Referát
jest otištěn i v ruském překladě v časopisu Geodezist,
Č. 2 z roku 1927.
Lesní hospodářství
a meliorace
na Ukrajině.
Ukmjina
má
3,806.790 des. le,sni půdy; po revolwci tato bya,azestátněna
a rokem
1923/24 ,začiná stáJt přidělovati lesy wlnikům. Má býti plřidlěleno 1,404.510
de;s,jatin (40 %) velŠke'ré lelsní 'ploClhy, 'z toho 913.977 des. má se 'používati
jako lesní držhaa
490.533 des. má se ,pfizpůsohiti k pěs,továilli polní~h
ikultur. K 1. Ú>IJ.oru1926 fakticky ,bylo ,pi'idě1erno rolníků:m 1,046.149 des.
- V 'celém: území Ukrajiny 'z,a léta 1922-1924
odvodněno 26.534 die's.
a z,a mk 1924/25 IzV'ětšern.aodvodněná plo0ha. půdy d'o 36.000 des. Základem úspěšné práce bylo zvýšeni počtu melioračnich družstev:
v roce
1924 bylo jich 480, aJ.e již v roce 1925 - vÍJCenež 1000. V. Tjutjrmnyk.
PříseŽ!llí zeměměřiči v Halíčí. P,olská V'lálda v červnu 1926 vydala
n3Jřizeni, ;podle ikteréJho n3Jhývá ,pWsobnosti ,zálmn o přeměně autorisovanÝ'ch ,civi1ních geometrů ~na ",pnse1žnÉl'zeměměřiče". Po~e raik'OUISkooo
zákona, p~atného v HaUči, autorisace
nabý1va! 'ten, ikldo pmkáJz3JI se
zkouškou z n~žši a vyšší geodesie na ,vytsolkéškole, ,získal praxi a prodělal sp,eci,eíLnizkoušku u místod:TŽitel,ství. Nové n3Jřfzení přine1sil:oř3Jdu
změn. Na autor1sačnil'Jlwusku mají ipiTá,vovýlhJr8ldněz-eměměři,čtí inženýři;
tohoto práva nemaji inženýři ,dopmvní, vodní, horní a le&ní; tito ,poslední
mohou výmineěně se podTOlbiti 'z'kouš,ce jen se 'sNolenim miniis,t,el~sltvana
i(l'er'WíIlálnížádost. V ,celém Pol&ku jiSIOU
dvěz-kušeibní íkomise, pro přísežné
zeměměřiče: ve Va'ršavě a Lvově .. Poslední ikomisez-řiz,ena IPro vše'chny
ukirajin,ské země pod PolS/k:em (HaJHč, Volyň,P1dIa,še,
Oholmština).
V,še,ch příiselžný,eh 'z-eměměřičů Ukrajinců v HaJličisotva bude 13, .počitadío
v ,to 6 ve Lvově.
V. TjutjunnY'k.

Zp~ávy spolkové.
Moravská odbočka Spolku čs. měř. úředniků státních ,a st.átnkh
pod.ni!ků k'onala svoji řádnou vaJlnou hmmadu dine 13. února 1927 za
účasti 46 členů. BY'la to Ipotěšující ,skutečnost, že ko,legové ne,litova1i
dlouhé >Ce<sty,jako na př. ko:!. StQll1ůlkaz- Opavy,ad'OikáJza1i svou přitomnosti zájem o spolek Po 'zaihájení ik:ol. Trávni,čkem ;p,ř1kroč.eno k dennímu
!pořadu. Kol. jedruttel na.stínil ve ,své 'z-právě činnost 'Slpowkuza minulý
'l'ok, iV,z-pomněldů:lež1tý'ch událŮ'slti ja:ko : odhlasovánízák'ona
op'Ožitcích,
reformu ,studi,a;, účast na mezinálrodiniim kongresu geod. v P<ařiži a j.
S potě'šernÍiIn přija1ta zpráva, že kolegové od řeilite1ství státních drah
ipřistoupNi! z,a :členy n3JŠelhospoil:ku. V závěrnzprávy
vyz-vaJ k'ol. jednatel,
aJby Menové byli si vědomi svý,ch istavovských ,povinností a hleděJi vždy
a V1Šudesvé funk'cioná:ře v jejioh práJci podlporovat. V n3Jstavších volhách
zvoleni pro rok 1927 následující funkic,ionáJři:
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Pře,ds,eda: koL KTátký, místopď'edseda: kol. Falta, ,pokladník: kol.
Tráv~íček, jeooa,tel: koL Vrba, člooové výhoru: kol. Mař~k, Kožoušek,
Pe~sem ;
náhra,dnkí:
kal. Stodulka, Norvotný, Bartůněk;
revisoři: kol. Krup'icl:1,a Haup,tma,nn ;
delegá,ti do ústď'edí: kol. T:rá:v;nÍlček,Vrb3J, Fa>lta.
Ve volných ná,vrz~h wSlllleseifiozaslati 100 K,č Věstn~ku VysO'koško,Lského ,Slva:zua zvýšiti členské rpďiispěrvkyna 50 Kč ročně.
V debatě pwk promlouvá;no očasov~ch
o,tázikách, jako sys,temi,saci,
reformě Ipazemkové daně, reformě spráNy 'a pod., načež 'slchŮ'zes~ončena.
Jan VI1I.ra,t. č. jednatel.
Zápis o IV. valné hromadě zájmové skupiny měřičské při Spolku
čs. inženýrů a architektů,
odbor Praha, konané dne 19. února 1927
o 17. hod. v ústa,vu prof. Petříka.
Poněrvwdž předseda. Ing. Mandys je vážně nemocen, před;sedáscih:uzí
místopře,dseda Ing. Zu<k:lin.Přečten a s'chv:i!lenzáipis o minulé valné hromadě. Poněva,ď!ž í jednatel Ing. ,Pulp't je nemocen, podává 'PJ101Í. Petřík
krátkou z,plfá:vu o ,činnosti skwpdnyza uplynulý rok. Praž,ská sku~ina
jakožto zájmové ústředí měřičské ve S. I. A. diohodla se ,se skupinou
brněnJs,kou na vy:sláni n,á;sle,dujíck,h řeční:ků pro odborné lp>řednáŠJkyl1a
inženýf8 kém sjezdu v Mladé Bole,slavi v r. 1927: Z Brna: Ing. FHkuka:
Zeměměřič a pozemkové VIWSltilÚctvi,
Ing. Peňá,z: ZeměměHč a stavehní
vývoj měst, Ing. Růž'i<íka: Fotogrametrické
měření v míru a válce.
Z P.rahy:
Prof. Dr. Ryšavý:
O p,řesné tacheomet,rii,
Doc. Dr. DUSil:
O vektorové geod.esii, plk. Hlídek: O topogra,fii, I,ng. KlřováJk: ZáJkladní
siť trignometrická
v ČSR., Ing. Švec: O přesné nive'laci na území čSR.
Dmle se vyjednává s Ing. Farkou 'zeskup'iny hr:atis1a,v:ské o rp~evzetí přednáJšky: O komwsa,čních ,pmclcih na Slovenslkupodle uherského pdva.
Př:'stupuje se k vol1bám, při nichž z vol e n i aklwmaJCÍ: př e dsed o u min. rada Lng. Fr. M a n ody 'So,mistopředsedou
Ing. Fir. Zuklín,
civ. geometir, jednate1lean Ing. Aug. Sed[ec.ký, měř. vrch. komis,aď', za.písov3lte,lem Ing. B. Kormwnďa, zástupcem 8lkwp'inyv odiboru Praha a v Úistď'edi
prof. Pet.řík, da,J.šími členy výboru rpmlf. Dr. Ryšavý, Ing. V. Sům, měř.
vrch. radia, Ing. J. Souče'k, měř. mda, I,ng. J. Brand}, mě:ř. vrch. mda·.
Vol n Ý n á 'v r h: Ing Zu:klín na,vrhuje, alby hyla zahájooa a.kťe
k iz~skání ďal.ších ČI1enů a oznamuje, že sám vyz,ve členy Jednoty civ.
g>eometrů k přils:tupování.
Prof. Petřik oznamuje, že mini,ste,rská ra.da se usnesla na návrhu
zákona na IfOIzšwení,studia z,eměmě'řičského na t,ři roky. Návrh je, nyní
předložen senátu Námdniho 's'h!romáždění.
Poněvadž da~šÍ'Ch návlrhů není, 'končí Ipředlsleda.jící schůzi.
Věnování. Archivu Spolku ,s,tátnkh měřic>ký,c:h úředníku v Praze
daro'val 'pan vreh. měř. rada Ing. A. Teme,l 'zmenšené album fotografií
evIdenčních geometrů všech korunních zemi bývalého Rakouska. (origi.nál
alba byl roku 1895 z vděčnosti o·dev,zdán d<vomímu 'ra,dovi min. financí
ve Vídni Alexiu Dan:ze:rovi, vzácnému p'řÍ'zniv:ci a ušlechtilému 'pod~orovateli našeho s.tavu). DáreÍ srdečný dík.
, Z Jednoty čs. úř. aut. civ. ~eometrů. Jednota čs. úř. aut. civ.
geometrů konala XIX. řádnou val n o u schůzi v Praze v sobotu dne
5. března t. r.
Schůzi zahájil o 4. hodině, odpolední kol. Fiirst za přítomnosti
28 členů. Po uvítání
přítomných
zmínil se povšechně o jednotlivých
bodech programu a současně podal stručný referát za Čechy. Zmínil se
o našich zájmech na pozemkové reformě,' dáile promluvil o nestejnoměrném rozdělení civ. geometrů v repul.rlice a zdůraznil, že se nyní
jeví větší konsolidace lIIJezi kolegy. V dalším nabádal, aby mezi civ.
geometry byla uplatňována
náležitá kolegialita,
zvláště v případech
vytyčování
a vyměřování
hranic jednoho kolegy po druhém.
Kol. Prokůpek
přednesl povšechnou jednatelskou
zprávu za minulý rok 1926, která byla valnou schůzí po zodpovědění některých dotazů schválena. {Návrh zákona o civ. technicích, reforma studia, tarif
na práce komasaě,ní a na práce zeměměřické, spojené s poz. ref. lesní,
mezinárodní kongres' zeměměřičů v Paříži atd.). Rovněž schválena předl
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nesená zpráva pokladní kol. Frítschem. Revisor účtů (kol. Škach) si
vyhradil dodatečné přezkoušení účtů, jelikož mu nebylo doposud možno,
8 kol. Fritschem
se o době revise dohodnouti.
Kol. Janč přednesl obšírnou zprávu za Moravu, zejména zmínil
se o činnosti Pracovní sekce Inženýrské komory v Brně, o volbách do
představenstva
Inženýrské komory, o omezování autorisací zeměměřičů
podle § 15 atd.
Kol. Talaš podal zprávu za Slovensko, pojednav o některých aktualitách slovenských, a zejména o rozvrstvení
civ. geometrů na Slovensku.
O reformě studia zeměměřického
podal detailní zprávu kolega
Zuklín. Přednesl, že alespoň bylo do dneška docíleno toho, že podán
sená,tu vládní návrh zákona na rozšíření studia zeměměřického na šest
semestrů
se dvěma státními zkouškami a prá,vem promočním. Schůze
za daných okolností vyslovila souhlas s tím, že byly alespoň tyto kroky
učiněny, a současně' vysloveno přání, trvat1 na. našich oprávněných po·
žadavcích v této otázce dále.
Poté přikročeno k volbám nových funkcionářů. Volby provedeny
aklamací za souhlasu všech přítomných. Za předsedu zvolen opětně kol.
Ftirst, za místopředsedu
kol. Zuklín a kol. Janč. Dále zvoleno bylo
12 členú výboru a dva revisoři účtů. Ustavující schůze výboru se bude
konati v sobotu dne 2. dubna t. r. v Praze. (Obecní dům u Prašné
brány, pokoj číslo 5 v mezaninu, o 5. hod. odpolední.)
Členský příspěvek stanoven na 50 Kč ročně jako doposud. Návrh
kol. Faltuse, aby příspěvek obnášel 75 Kč a aby všichni členové Jednoty
.se stali současně členy Spolku čs. zeměměřičú a tomu ahy jako obdobně
kol. státní, bylo odváděno za každého člena ročně 25 Kč, a za to že by
'Členové již obdrželi Zeměměřičský Věstník, byl přikázán k detailnímu
projednání pracovnímu výboru Jednoty.
Na návrh kol. Faltuse usneseno, aby se na Moravě konala alespoň jednou za rok členská schůze Jednoty. Další zařízení přikázáno výboru .fednoty.
Po prodebatování
několika volných návrhů, týkajících se interních věcí Jednoty, schůze skončena.
Zapsal Krejza a Prokůpek.
Skupina měřická bratislavského
odboru S. J. A. Zápis o valné
schůzi, konané dne 16. března 1927. Předseda
kol. Zemánek zahájil
schůzi o 8. hod. 20 min. a podal zprávu o činnosti, při čemž uvedl, že
nutno je činnost skupiny za uplynulé období posuzovati z toho hle·
diska., že v mnohých
zá,ležitostech zásadních bylo postupováno
souhlasně s odbočkou Spolku měřických úředníků státních a státních podniků, jehož činovníci jsou členy zájmové skupiny měřické. Zpráva předsedy byla vzata na vědomí. Jednáno bylo pak o přednáškách pro sjezd
S. 1. A. v Mladé Boleslavi a bylo usneseno, vyslati na sjezd kol. Farku,
který uvolil se přednášeti ,,0 komasačních pracech na. Slovensku podle
uher. zák. čI. XXXIX. z roku 1908". Sdělení kol. Cingroše, že p. vrch.
mě:ř. rada Ing. Ba,še připraví pro sjezd přednášku ,,0 uherském pozemkovém katastru u srovnání s katastrem rakouským", bylo vzato na vědomí a výbor odbočky bude s p. Ing. Bašem jednati o přednesení této
předná,šky v Bratislavě, kterouž přednáškou by skupina zahájila činnost v novém správním období.
Ve volbách zvoleni byli aklamací:
Předsedou:
kol. Cingroš.
Členy výboru:
štěpánek, Zemánek, Talaš, Slavík, Srba, Parýzek .
.Náhradniky:
Krištofík, Hrstka, Lhota, Kretz, Potůček, Chyba.
Za delegáta do odboru: Cingroš, za jeho zástupce Štěpánek.
Za delegáta do ústředí zájmové skupiny: Zemánek, jeho zástupce
Cingroš.
Po stanovení programu další činnosti byl přijat návrh kol. Hrstky,
aby skupina pořádala pravidelné měsíční schůze.
Po valné hromadě sešel se nově zvolený výbor, který pojednal
'0 sjezdu S. J. A. v Mladé Boleslavi a usnesl se požádati
odbočku Spolku
měřických úředníků státních o vyslání společného delegáta.
Jednatelem
skupiny zvolen kol. štěpánek.
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Různé zpt"ávy.
Vedením leteckého odboru MlNO.,pověřen byl generál dělostřellootva
Jar. Fa' j t Ir, 'p~islušínfk stavu llilJšeho. V nQiV1é
funkci své najde dosti p,říležitosti, ahy podipořiJ úkony fotole'teI0ké, jiehž je třeba 'ku provádě,ní
pr3icí vym:ěřovadc:h.
Poweihuje toho !zvlášť 'zvýšenou mě,rou Vojenský
zeměpLsný ús,tav; če,štízeměmě,řiči
s poc;hva,lou by uvítailí, kdyhy šéf
čs. letectva usnadnil t3iké tím í výlkony civilně-fO'togrametr1c:ké, jež dosud
v OSR. - bez nepatrných výjimek - nehyily sou8tavně konány. Úloha
nebyla by nelsIIJ3idnou, ale jestza.potřehí
orgauÍisova,ti odbornou výchovu
letcti-fotogrametrů
v duchu tom, ja:k to žádají specielně lete0ko-fotogmmetTická měření.
V nové zodpovMné funImi, nesoucí výzIt3JČný ráJz techni,e.ký, ,přejeme gen. Fajfrovi mnoh.o úspěchu.
.
Výsledek soutěže na regulaci města Freiburgu (Švýcary) je pro
zeměměřiče ,če&tný, neboť II. a III. cenu z'i&kaly lIlávrhy, vyprruwvané
ve ,spojooí :a,rchiteiktů s civilními geometry V i II a r d ,em a Fax e I[ e m.

Zpt"ávy osobní.
Ve stavu měiických úředníků:
a) na Slovensku staly se od 1. ledna do 28. února t. r. tyto osobní
změny:
I. Do &1už:by evi,dence pozemkového ka,tast.ru na SloveIIJsiku hyli
pfijati a tuto :&1užbuIÍllJstoupili:
a) měHčtíeMvorvé:
Hubert K'rča v Tornali, Jan GeisleO' v Uherské
SlmHci ,a fug. Josef Brušta v Košicioh;
b) ,&mluvní úředinici: Grigorij KO&eD!kov Brievidzi, Hryc Iv3!senko
v Humenném, Grigorij Pope.sko ,v Tomali, Viktor Štrom v Bardiiově, VladimíT L3Jbu:za v Žillině, Boris Belj3!ev v Dol. Kubíně, Fedor GOlllčarov ve'
Spiš&ké Nové Vsi, I'van Korž v NOvý(jlh Zálill(}ích, Petr VjáJzovec v Rim.
Sobotě, Ivan Majmský ve V. Kapušane1ch, Alexander Glozov v Levoči,
Niko1aj Ave!llllJTiu&v Lipt. Sv. MikuláJši, Ivan Pa,l'chomooko v Krurp,ině
a Nikolaj Karmazin v Seoovdch.
II. Ze sJužb~ na vlrus1tní 'Žá410s.tpropuštěn smluvní úředník Jak'ov
Dubmva v TrelIliČÍJne.
'
III. Thvale do >služeh triangulaJiSní kancellá;ře míniste'f'stva financí
přidě[ellli:
měřičtí kOll11iswři: Ja,ro&1av BooáJč, Tomáš Bmbie,c a
měřičtí adjunkti: TheodoT Buchinge,r, Antonín Kna,pp, Ka,rel Rosen,
baum, vši,chni z Trenčína;
b) na Moravě:
Do výslu~by
odešel:
v. m. rad::!, J. Tlusty v Jihlavě.
Pře 10 žen i: Ing. F. Houser z Holešova do Jihlavy, Ing. V. Persein ze židlochovic do Holešova., B. Muller z Brna II do Židlochovic, H.
Řezníček z Brna do N. Jičína, Ing. C. Slezáček z Brna I do Vel. Meziříčí,
V. Prudík z Vel. Meziříčí do Ivančic, Ing. I. Kvítek z Ivančic do Brna I
a Ing. O. Bobek z Brna I k archivu map katastrálních
v Brně.
Honorované docentury z fotogrametrie
pozemní a letecké na vys.
škole zemědělské v Brně· vzdal se Ing. J. Růžička.
Autorisaci úř. aut. civ. zeměměřičů získal: Ing. F. Vajgelt v Praze,
Ing. O. Pantůček v O. Krumlově, Ing. J. Bukva v Turč. Sv Martině
a O. Kodl v PlzIŮ.
Úmrtí. Re'P!fOid!ukčn.iÚls,tavminil8lterstvla financi v Pra:ze utrpěl těžkou
ztrátu úmrtím llJe~1zdatnějšihoze svých Tyt1c'ů-gTa!fi1ků,
Ipana V1rch.·techn.
oficiáIa Adolfa DyntaJra, který ,po v1elklé, těžké chorohě, kterousi
přinesl ze ,sihiřské anruba&e, :zeSll1ulV mužném věku 42 let dlne 19. Úillora t. r.
Tichý, ,skromný, nenál'oěný, umělec ve &vém oboru, byl vzáJcným
typem jedince, jehož mistr:né práice ihud()u vždy Ipe,vným a ,s,polehUvým
fundamentem .p:I'Odl:1Jlšízodlpovědinou prád měřiCJkého úředníJka evidenčního. POIhaibenhy<ldlIJe 23. února v olšaJnském krematoriu 'za velmi četné
účasti. Se zesnulým milým spoJuprr:acovlIlÍJkemrozlou,čj,l se ,pan vrchní
k'omi.sař Ing. Sedled,"ý. V 'za'S,tOUlpelllÍ
pre&i,dia minj,s.terst.va financí ZÚČ3lstHili sepoh,řbu ,pp. ministerští radové JUDr. Ltppa.nHký a štěo-ba.
Za redakcí zodpovídá Ing. Jos. RfIžíČka. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek če~koslovenskÝeh 2.směměNčfJ. v Praze.
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