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Kdo smí sdělávati měřické plány předepsané stavebními řády?
, Daná otázka sta:la se aktuální pro civ. geometry, zejména v diobě dnešní hospodářské
tisně; zajímají se o ni též obchodní a živnostenské klomory a OOBto jsou nuceny o ni rozhodovati autonomní i státní úřady.
Nepřihlížime-li k plánům staV'ehním, jichž vyhotovení přísluší civ. inž. pro architekturu a stavby po,zemni a stavitelům, rozerznávají platné stavební řády v podstatě diva
druhy měi'i,ckých plántl., a to: p lán y p o I o ho v é (polohové plámy mě,;t a. obcí) a p 1á n y
p o I o h o p i s n é na úpravu a rozděleni pozemků na stavební místa (plány rO'Ldělovací=
pmrceliační, up,rlllvovací = regulační a pilány svahoměrné).
P o I o h o v é P lán y, jeJž dle ustanOlVoní otavebního řádu českého i moravského má
míti kwždé město, městečko a každá os:ailll.o sobě uzavřená, sestávají ze dVlou částí: e v iden ční are g u I ač n í. Polohový plián e v i den ční obsahuje situační a výškové znáz·omam přítomného stavu pozemkové a majetk'OIVédržby a stavebně diiležitý(]h poměrd a
skutečností v olooi a jest úředním zjištěním skutečných a právních poměrů pntomných pro
území celé obce. H, e g u 1 a ční (upravovací) část polohového plánu IIJJá;za účel stanoviti
progu-am pro budJoucí vybudování a rozvoj území do pliánu pojatého, zejména ohledně
směru, polohy a svahu veřejných ulic a náměstí, aby bylo vyhověnJo potřebám zdravotnictví, bezpeČlIlé a s,na.dné chůze a j~zdy a požadavkl'l.m v příčině olp-ašhvaci. Grafické znázorněni z a m Ý š [e n é h o rozdělení pozemktl. na jednotlivá staveniště nepa.tří do plánu poll()hy a nesmí býti tam aní zakreslováno, neboť [pi'ÍlSlušnéparoo[ační řízeni podmíněno jest
vfilí vla,f;tníka. (Boo. č. 7691/1929.)
P o I o h o P i sn é p lá ill Y po 110zumuplrutných stav,ebních řádtl. možno rozděliti rovněž ve dva druhy, a sice: PQIOlhopisnéplány.r ú z d ělova c í (parcelační), t. j. plány na
rozdělení pooenJlku v ú~emí již regulovaném a polohopisné plány up r a v o va c i (regulační) - viz český stav. řárll Dr. Schlée - jimíž j,sou plámy na rozdělení pozemOCuv území
dosud nereguJJovaném, které se souča.sně s p·arcelací reguluje. PIány s vah o m ě r n é zhotovují 810- pouze terukráte, nejsou-li sva1JJOIVé
poměry již zeeaa zřejmy z plánu polohopisného.
Z ustanovení stavebních řádů plyne, že oibce mají nejen právo, nýbrž i povinnost
poříditi SIi správné polohové pIám.y. P o v i n n o s t obcí se vztahuje na pořízení polohového
P!lánu e v i den ční ho, pT á v o pak na pořízeni plánu r e gu I a čn íh o, který jest VŠltk
1.3Namnýpouze ohledně směru, polohy a niveau ~ře,jnýc:h ulic a náměstí. Po schválení
nadřízeným úřadem nabývá polohový plán ptrávní účinnosti veře~é listiny. Z řečeného vyplývá, že ipilány·polobové nemUiSiÍbýti současně též plány regulačními, a že jlsou jimi jen
potud, pokud regulace je v nioh skUJfleč.nězakreslena lli b~la schvMeIlJa. Zpravidla bývá.
plán polohový (}á,stečně regulačním, a to pouze v mÍlStech za.ikreslené a schvá1ené reguila.ce.
.
Na<prortitomu nepřísluší obcím oprá,vnění dekretorvarti z vlastni iniciativy p o I o hoP 1 S n é plány na rozdělení pozemktl. (plány rozdělovací a upravovací), poněvadž tyto za~3Jhujíbezprostředně do právní sféry vkl<;,tníků pozemktl. do tě'chto plántl. pojatých, ukJádaJíce jim do budouooosti omezení v CLisposicis jejich pozemkovým vlastnicitvim, což podle
z:isady vyslovené v § 864 ob. obč. zák. a § t 09 ús,tJa,vnílistiny CSR. jest podmíněno. zá..
lmnným zmocněním. Toto zmocněni nelz.e. však vyČís.ti z ustanovení staveibníoo. řádd o parce1ačním nzení, k t e r é j e s t pod min ě n o v lllí v 1a.s tni k a. Obce mohou pouze za
určitých okolnoStí, jako při podání stav,ební žádosti, vymáhati pa.rcelaci na vlastníku pozemku. Též polohopisné (pIlányrozdě101V'acia upra.vovací nutno předkládati ke schváJlení
okl"esnimu, p'řípadně zemskému úřadu, aby nabyly právmí účinno~ti jako veřejné liatmy.
Vedle plánů zde již jmenovaných zoo teťJ!mická praxie také i d e o v é p lán y r e g ul a 15n í, pláIDy komunikační a hospodářsiké, ideové návrhy na úpravu a za,staveni dftležitýcl1
měsltskýeh částí a pod. Plány' tyto nejsou polQhovými, nebo polohopisnými plány po JlOZurnu stavelmích řádft, nemaJi opory v pliatných řádech 8Jtavebnícbia bývlLjí zpravidla. podkladem pro vyipraJOOva.ní,doplněni nebo změnu regulačni ČiáBti polohového plánu, který
jest dílem toohnicko-právrufm (zasahuje bezprostředJně do prá.vní sféry majiteltl. pooemkft),
kdežto ideové plány diLužno.považovati za. dílo tec!hnicko-umělecké, případni:! technlcltohospodálřské.
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Otázku, kdo jest oprávněn sdělá.vMliplány POIOM'véa poilJohOlPisné
plány rozdělovací
a upravova.cí, stavebni řády neuvažují. :ae'šení její třeba hledati v jiných ustanoVE,nichplatného právního řádu. Pokud se týče plánů pOlohových,
jest otáaka. tato upll"avena.MPOň
pro Moravu nruři7J8nímbývalého místod11žitelstvína Moravě ze drte28.čérveII1lce 1895 (zemský zákon č. 65/1895)o tom, kterak jest polohové p!Lány.sdělávati a doklady opatřovati.
V § 13 prohlašují se Bchválené plány poloho,vé za ve,řejnélistíny a z § l<1 jest jaslliO,že ke
~otovení pJ..ám'l.
polohových jsou oprávnění jen cWilni geomertři.Pl"Ojeho důležitost uvádím
c1oslovné'znění § 14:
.
"Kezhotove'ni plánů polohových a j(',jich lropH,Jež určeny jsou k předloženi zemskému výblortl (nyní zemskému úřadu), jsou opnávn.1ID:ijen úředně autorlsovaní civilní
techník,ové, podle vykázaného působiště jednort1ívým jejich kategoriím, dle ustanovení zákla.dních předpisů pro zavedení soukromých techn~ků dle 'laJřízeiI1Í'
c. k. státního ministe,r·
stv:t z~. dne 11. prosince 1860, č. 36.413, pak nařízení minísterskéhoze
dne 8. listopadu
1886, č. 8152. (Toto poslední a částečně i nař. z r. 1860 bylo zmšeno a na.hrruz,enomin. nař.
ze 7. května 1913, č. 77 ř. z.)
..
Obcím, které mají svůj v[astní úřad stavitelský, při němž jsou ustanoveni kvalifikovani tec,t1:miikové,
jest dovoleno plány polohové od těchto orgánů si dáti zhotoviti."
V~e()becněpak jest oprávnění sdělá.vati plálIlypoloihOlVé
a p·odoh~pisnévyhrazeno civ.
. geometn'l.mnálezy nejvyššího sp'l'ávniho l;oudtl (zkráceně: Nss.) z r. 1904, Budw. č. 2389/1904,
a z r. 1909, Budw. č. A 6696/1909.Z nálezu Nss. ze dne 19. února 1904, č. 1813 lBudw.
XXVIII., roč. 1904, str. 204, č. 2389) cituji:
"Sděl1ání p o I o hO'P i sn Ý c h plánů po smyslu platných řádit stavehnícnpředpokládá
úř. autorisaci pro takové měřické p!ráicea nAI'Jísluší stavite,lům. Z uvážení, že ku přezkoušenI a s,chválení pLánů p o I oh y pOlVolanéúřady SlVá rozhodnutí na základě stávajících
sit).lačních a výškopisných poměrů v p o 1o ho p i s n Ý c h plálIlech vyznačených učiniti
m1.ts~, vy]pJývá, že k úče,lu tomu předložený plán p o I o h y s'e j;ako práce převážně do
('boru ,geometrie spadaj.icí jevi, kte'fá příslušným úředním s,chváleiI1Ímnabývá platnosti
úřední listiny a tudíž sděláná jeM předlpoklidá úř. autorisaci pro práce zeměměřičské
v prrávě označených smě,roch, kterrá však v oprávnění mÍiStra sta.#A.ského ani dle zákona
z 26. prosince 1893, č. 193 ř. z.., ani d!epředchozích příslušných předpisů obsružena Theni.u
Z tohoto nález,u Nss. !llo~no vyvoditi náeledující poznatky:
1. 8děI:ání v š G C h plánů (vyjma stavebních) po smyslu plaJtm.Ý'chstavebních řádfI,
t., j: plám'l. p (}I o ho v Ý c h a p o 10 h o p i sn Ý c h pJá1ll1 rozděllovacích a upravovacích
předpokládá úř. autoriSMi pro prrá0e zeměměřiěské a přísluší tudÍlž c i v i 1ním
g e 0m etfl'l. m.
.
2. Předmětem plánů polohovýCJha poJohoplisnýcih,uvedených v citOlVa.ném
nálezu, jest
zobra:zeIIÚstá.vajících s i t u a ční c h (směr, poloha) a výš k o v Ý c n (výškové koty, svah
mveau)poměrfi. Jellikož dle ustanovení stavebních řádů mají !býti v plánech polohových
ip6lohopisných znázorněny sitwčni i výškové poměry stávající i navrthované, Jest zřejmo,
~~,~yto plány jsou obsahOlVěi pojmově identické s plány v nále~u Nss.
,.3.
Stavební řády předpisují, aby od obecniho za.stupitelstva usnesené plány polohy a
echválené p[ámv polohopIsné byly předloiženy ke zkoumálIlía potvrzení :riadříz,enémustavehn~mu úřadu. Tímrf:oúředním schválením nahývají dle nálezu Ns,s. polohOlVéa polohopisné
plány platnosti ú'ř ed' n í listiny a tudíž sděl:íní její předpokládá úř. autorisaci pro práce
zerp.ěměřičské v mávě OtZnačenýcihsměrech (sitwčních a výškopisných - viz též § 13
z. z; mOll".č. (15/1895).
I.
. . 4. Charakter veřejné (úřední) listmy vyžaduje, a.by,byla 'z,řízenaněkterým veřejným
úřad.ém,;nebo veře.jnou o'sobou' v předf'psMé formř, aby P0i8kyto~aJa.úplný obraz t.oho, ('A)
jést.v ní úřadem nebo veřejnou ooobou "yznačeoo ne~9 (lo~vědčen0,;t aby požívala plné
pt\vodnosti. Podle nále'LuNss. musl povola.né úřa<ly učiniti svá. roz,hodnutí na uik1adě stá.vajících situačníoh a výškQlJisnych pomělrů v polohopisných plánooh vvznl1,ooných- tedy
na základě jejich' obsa.hu. Jest tudfž saffiQzřejmé, že sděJ.áiV'ativeřejné 1ílstny s tímto obsahem'jsou oprávněny pouze ve.tejné
osoby
- org-&wy,' jakými jsou civ. geometři
podle § 39 vlád. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n.,
,...,...'
. .. . ,'5. Předpolklao.á-ll vyhotoveni polohovéhoa'polohopisnéhO plánu úřední :mtorisaci pro
priM: ~eměměřičské, QJyne z toho, ž,e a~istátní a autonomní úřady nejsou oplláNněnY8děláva.ti'tyto pláJny v oboru své vla.stní p-dsobno:st4,némaji-li ~půs'Olbilosti dle § 51 zák.
č. 177t1927Sb. ·z. á Ii.
.
.(Dokončení přlště. - A snivre.)

.Ukázky . 1Ípravyobecních h~atlic ve

spojení se scelováním.

Ing. Lad. KoŽoJŠek,.měř:r~lI:

.

c:,QbecAndlerkl1(' so~dnL okres' Pro~tějov, ~ido""rokll 1907 kolonie obce.
Slatinky, má úhrmíou Výměh!r.··ka~~!áilni .jen, 3.2há 3~ a. .
,
..'
,1\1, "D1e~ředJtí.ho,,~,íl~;tt)pi~u,.mor~"V8k;\1Jc.I:0Jjcí'.z/:rbku 1~24 má. ~n~lerk~
85třomovmch Clsela·400 obyvatel, tn'a\erská·· Slatmka pn katastra1I:u .. vy.

j'
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mere 803 ha - z toho 331 ha lesů - 118 domovních čísel a 606 obyvatel a
sousední Třebčín při katastrální výměře 390 ha celkem 116 domovních čísel
a 485 obyvatel.
Do scelování zahrnuté hospodářské pozemky o výměře 19 ha 9 a náležely 43 vlastníkům, z nichž bylo usazeno
v Andlerce
9 s výměrou
2 ha 37 a,
ve Slatinkách
1"
48 a,
ve Sla.tinicích
12
"
7 ha 10 a,
v Třebčíně
14"
7 ha 41 a,
v Lutíně
2"
61 a,
ve vzdáleném okolí
5"
75 a,
veřejný 'statek Andlerky"
37 a.
Více jak % do scelování zahrnutých pozemků patřilo usedlíkům z TřebCllla a ze Slatinic. Tyto obce přihlásily se k úřednímu scelení .y roce 1922 a
1923 a byly současně scelovány.
S přípravnými pracemi technickými započato bylo ve Slatinicích v září
roku 1926, a to odhadem pozemků. Při tom seznal operující technik, že žádoucím a vhodným úpravám pozemkové držby, jak ve Slatinicích, tak i v blizkémTřebčíně,
brániti budou vklíněné pozemky obce Andlerky. Zapůsobil tedy
na účastníky scelování, bydlící ve Slatinicích a v Třebčíně - pokud vlastnili pozemky také v obci Andlerce tím, že jim přednesl výhody z možného překatastrování
a tak sobě zajistil zákonnou nadpoloviční většinu, nutnou pro pravoplatné zahájení úředního scelování v Andlerce.
Ostatním vlastníkům pozemků v Andlerce nezbylo nic jiného než se připojiti.
Provedením scelení v Andlerce pověřen jsem'byl z jara 1927 jakooperující technik Třebčína, takže nadále tvořily obě obce jakousi operační jednotku a postup prací scelovacích děl se ze společného hlediska. Bylo jen samozřejmé, že jsem v dohodě s operujícím technikem obce Slatinic k tomu
pracoval, aby přespolní vlastníci pozemků v Andlerce byli, pokud to poměry
vůbec dovolí, překatastrováni
do svých sídelných obcí výměnou za účastníky,
usedlé v Andlerce, pokud tito. vlastnili pozemky ve Slatinicích a Třeběíně.
Po těchto záměnách byl konečný počet účastníků na scelování Andlerky 34, z nichž bylo usazeno
v Andlerce
22 s výměrou
11 ha 08 a,
ve Slatinkách
2
"
1ha 07 a,
ve Slatinicích
4
"
3 ha 23 a,
v Třebčíně
3"
2 ha 47 a,
ve vzdáleném okolí
3
"
1ha 07 a.
Záměny pozemků při scelování provádějí se na podkladě odhadu půdy.
Způsob odhadování pozemků popsal podrobně úřední odhadce agrárních úřadů
na Moravě Ant. Kraus v Zeměm:ěřičském Věstníku, ročník 1921.
Stávající ,síť cest doplněna založením cesty spojovací k železniční zastávce Lutín-Třebčín a několika cest~mi hospodářskými.
Před vypracováním návrhu na nové rozdělení pozemků podal místní
výbor /scelovací spolu s výborem odhadním protokolárně
své dobrozdání o
tom, kterak postupovati při vyšetřování
nových náhradných
pozemků, aby
bylo možno oprávněným přáním účastníků vyhověti.
V Andlerce je koncentrace drobného lidu dělnického. To vysvětluje
onen živý ruch stavební - Andlerka má dnes už asi 110 domovních čísel a snahu všech účastníků, na scelování získati při scelování staveniště
buď
při silnici, vedoucí do Slatinic, all13b.opři .seyerní ,cestě spojov,ací" vedoucí do
Třebčína. '
' ,
, ,)
Jak z přehledných mapek (obr. 1. a 2.) vidno, uskutečnilo se v Andlerce
~načné pňblížení pozemků, což neobyče jně přispělo k uspokojení účastníků na
d
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scelování, projevenému tím, že pn normovaném vyložení scelovacího plánu
v prosinci 1930 nebylo vůbec námitek ani stížností.
Zemská komise pro agrární operace scelovací plán obce Andlerky potvrdila a tím se stal pravoplatným.
Na podkladě potvrzeného scel. plánu vyhotovena pro účely katastru
nová mapa katastrální, seznam nových parcel včetně přečíslovanSrch starých
parcel ze scelování 'vyloučených a výkaz nového pozemnostního stavu držebnostního a pro pozemkovou knihu kopie mapy katastrální a ná,vrh na úpravu
zápisů v pozemkové knize. Podotýkám, že i dnes, po provedeném scelování,
má obec Andlerka pozemkovou knihu společně s obcí Slatinky, a v jednotlivých vložkách zapsány jsou parcely katastrálního území Slatinek i Andlerky.
Nové zaměření částic ze scelování vyloučených provádí orgány zem.
fin. ředitelství.
Úpravy obecních hranic provádějí se vždy při sce,lování dle různých
okolností a potřeb místních v menším či větším rozsahu. Při .scelování osamocených obcí brání rozsáhlejším úpravám množství protichůdných zájmů
jednotlivých účastníků naJ scelování a je mnohdy třeba velké výmluvnosti a
bystrozraku operujícího technika, než se podaří usměrniti tu spleť zájmů
osobních.
Při současném scelení více sousedících obcí je daleko více možnosti rozvinouti otázku vzájemných úprav obecních hranic. Tu záleží více na shodě
a porozumění operujících techniků, pracujících v jednotlivých obcích. Prvním příkladem rozsáhlých úprav obecních hranic při současném scelení jsou
nám obce Náklo, Mezice, Unčovice, Rozvadovice, Cholina, Dubčany a Odrlíce
na Litovelsku (celkem 5000 ha), scelené v roce 1909, s jejichž vyobrazením
setkáváme se často na různých výstavách hospodářských (viz obr. 3. a 4.).
Úprava obecních hranic obce Mezic uprostřM hořejšího komplexu - je
přímo uchvacující.
Už zběžný pohled na přehledné mapky obce Andlerky před a po scelovaní (viz obr. 1. a ~.) nás přesvědčuje o tom, že se obecní hranice Andlerky
podstatně změnily, zejména proti Třebčínu, jehož pozemky před scelováním
dosahovaly namnoze k neoploceným zahradám Andlerky. Je pochopitelné, že
tento stav nikterak nepřispíval k dobrému sousedskému přátelství. A za této
nálady díky. vytrvalosti operujícího technika - dohodly se obě obce na
znázorněné úpravě svých obecních hranic .
.ye věci změn obecních hranic vydal Zemský úřad v Bmě směrnice
Okresním úřadům oběžníkem ze 4. ledna 1930, č. j. 581/II/1, ::li doplnil je dodatkem, č. j. 31.958/IIj1, dne 14. června 1930, pojednávajícím
o změnách
obecních hranic v důsledku prováděného scelování.
Dle toho mají Agrární úřady podávati návrhy či žádosti za změnu
obecních hranic takto doložené:
1. Opi,sy protokolů o příslušném usnesení obecních zastupitelstev, vyjádřeními obecních finančnich komisí, vyhláškami a případně i námitkami,
byly-li jaké podány.
2. Situačním ná.črtkem s vyznačenou novou obecní hranicí (vedle hranice sta,ré).
.
3. Agrární úřady sobě samy vyžádají a k žádosti přiloží příslušné vyjádření Archivu map katastrálních, Zemského finančního ředitelství a Vrchního zemského soudu.
Protože zpravidla půjde o změny obecních hranic, na nichž se obě obce
dohodly a při nichž se katastrální výměra nemění, odpadne řízení za účelem
vypočítání případného odškodného za úbytek obecních příjmů. Kdyby však
šlo o změnu obecních hr~njc., kterou by se zmenšila yým,ěra katastru jedné
obce, sjedná Agrární úřad příslušnou dohodu s obcí o odškodném v prvé řadě
sám, takže i v těchto případech nebude třeba vypočítávati odškodné. Teprve
kdyby se Agrárním úřadům nepodařilo sjednati patřičné dohody o odškod-
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ném, musel by Okresní úřad dle pokynů oběžníkem 581/II/1-1930 daných,
stanoviti příslušné odškodné.
Takto doloženou žádost předloží Okresní úřad s odů.vodněným návrhem
Zemskému úřadu k vyjádření a rozhodnutí.
Tato reglementace projednávání žádostí o změně obecních hranic nevyhovuje potřebám Agrárních úřadů zcela a nabyté zkušenosti snad s dostatek
odůvodní pružnější formy řešení. Agrární úřady postupují při úpravách obecních hranic ve shodě s výbory scelovacími, takže asi nebude rozporů tam,
kde více obcí současně sceluje. A přece hořejší směrnice dávají obecním výborům možnost, se svými finančními komisemi postaviti se proti sjednané dohodě výborů scelovacích třeba i z důvodů jen nepatrných plošných roodílů.
Nový scelovací zákon mohl by i v této věci přinésti zjednodušení a
ulehčení.
Résumé.
Re@e,mljrement
de la [H'opriété
foneiěre
dans
la com·
mu n e ď And I e!l"k a. La commune Andlerka au district (dep31rtement)ProotěJo'V(MoravW) flut remembirée en 1928, ou, les circonstanoos pour le, rembremoot étaient tre-s curieuses
qua.nt. au:c propriétaires. On procédait aU'x ,"l"lmdscnanglemerntsdes propriétées tel que les
propnétaires furent en ma-Sila,déménagé de la c,ommuneAndle!l"kaaux oommunes voisines
aussi a l'état ne lI'emembrementet réciproquement. Le'!!limites de la commune furent aussi
cha.ngé en large mesme au profit de 1a commune Andl8lI'lka.Aux participants du remembrement de Ia: commune AudIe'rka on d,onnait le's fonds de ,telTe remembrré tout pres au
voisinage.

Urovnání a centrování stroje za nepříznivých podmínek.
(N o v á li p r a v a Si t a t i v u.)
Dr. Ant. Pokorný.

V minulých letech jsem prováděl přesné zajišťovací a vytyčovací práce
měřické, zpravidla v nepříznivém terénu. Vzhledem k jich spěšnosti nesměl
jsem je ani pro nepříznivé počasí odložiti, ale samozřejmě je musel provésti
s největší přesností. To vše jim vtisklo zvláštní ráz.
K těmto pracím jsem neměl zařízení pro optické centrování, ale je~
zcela obyčejný theodolit a stativ s olovnicí. Ostatně po optickém zanzem
jsem ani nijak netoužil. Jest jednak drahé a pak obzvlá.šťě, je-U malé zorné
pole, práce se jen zpomaluje. Uvažoval jsem proto, chtěje se dané úlohy
zhostiti, jen o centrování mechanickém - s olovnicí. Učinil jsem tak na základě vlastních zkušeností, získaných praxí a pokusy a; s nimi plně se kryjících údajů, které sdělil Karel Liidemann z Freibergu v článku "Úber die Genauigkeit der Ablotung mit dem Schnurlot bei der Zugmessung" (Zeitschrift fiir Vermessungswesen, 1931).
Dosíci v centrování přesnosti 0'15 mm, které jsem potřeboval a která je
prakticky nejvyšší dosažitelnou mezí při použ.ití olovnice, možno jen za nejpříznivějších podmínek. To je tehdy, když bod ostře a pečlivě je vyznačen a
dostatečně těžká olovnice visí na přiměřeně tenké niti v naprostém klidu.
Již i slabší vítr působí nepřijatelné odchylky a je-li silnější, nepomůže zpravidla ani chrániti proti němu olovnici deštníkem neb jinak, poněvadž pak se
zase tvoří rušivě působící vz.dušné víry.
Jel,ikož splniti první podmínky přesného centrování bylo snadné, zbylo
mi postarati se o to, aby olovnice i za větru zůstala v klidu. Ale to nebylo
vše. Zároveň s tím jsem musel ještě pamatovati na nějakou úpravu, která
by mi umožnila rychle postavit~ statilv do správné polohy i v terénu, kde je
málo místa a tak prudký svah, že i měřič se stěží udržuje v rovnováze. Poněvadž jsem byl venku v poli, nemohl jsem projektovati nic, než úpravy
zcela primitÍJvní, neboť na něco jiného nebylo ani pomyšlení.
Oba požadavky se mi zdařilo uspokojiti zcela jednoduchým, lehkým a
levným zařízením, připojeným ke stativu. Dnes je vyrábí firma Frič a možno
•
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je dodatečně přidělati, ke kterémukoliv stativu. Jak je viděti na obrázku,
skládá. se celé zařízení ze dvou trubic, horní a dolní, které kryji při postaveném stativu niť i olovnici před větrem. Horní konec horní trubice je opatřen
závity a našroubován na hlavu středního šroubu stativu, na němž je též závěs
pro olovnici. Dolním koncem zapadá
horní trubice do horního konce doln
asi na 15 cm, a to tak, že je možno ji
ješťě volně zasunova,ti a vysunova,ti.
Dolní trubice stojí na zemi. Aby však
bylo možno podle olovnice centrovati,
je v dolní části dolní trubice, tedy při
zemi, ve stěně vyříznut otvor asi 5
až 6 cm vysoký a 3 až 4 cm široký. Netřeba snad podotýkati, že osa obou
trubic ztotožňuje se s prodlouženou osou
středního šroubu a že tedy stojí kolmo
k hlavě stativu. Aby se usnadnilo stavění stativu, je k horní části dolní
trubice pevně připojeno pružné pero.
To se vine spirálovitě nahoru, obepínajíc dolní část horní trubice. Jeho
druhý konec je k ní možno připnouti
a to dle potřeby buď níže nebo výše.
Celou výzbroj doplňuje již jen krabicová líbela, připevněná k hlavě stativa,
podle níž se stativ urovnává.
Pracovati s takto upraveným stativem je snadné a není k tomu třeba
delších zkušeností. Hned napoprvé se
pracuje dobře. Postup je tento. Střední
šroub (neb podkladnou deštičku) zařídíme do středu centračního otvoru hlavy stativu a dosti pevně jej k ní přitáhneme. Nato zcela zhruba odha,dneme,
do jaké výše nad terén asi přijde hlavu
stativu a podle toho připneme konec
pružného péra do příslušné výše horní trubice. Potom dolní konec dolní trubice postavíme na zem tak, aby bod, nad nímž máme centrova,tLÍ,byl v jeho
středu. Mírně nadzvedneme všechny tři nohy stativu a nakláníme sepnuté
trubice i s hlavou stativu tak, až libela přijde do urovnané polohy. Nato
spustíme nohy stativu k zemi. Při této práci pružné pero nadlehčovalo stativ, který jsme drželi, takže jsme mohli věnovati pozornost jedině libele. A
zároveň pak váha sta,tivu, působíc přes pružné pero, tilskla dolní trubici
k zemi, takže se nemohla sesmeknouti na stranu. Nyní tedy hlava stativu
je vodorovná a stativ stojí přibližně centricky. Potřebujeme
jen za,raziti
nohy do země. Proto vypneme pružné pero a zarazíme je, ale tak, aby i potom zůstal stativ ve správné poloze. Abychom to dodrželi, sledujeme při
tom zase libelu.
Pak na stativ pos,tavíme stroj a přitáhneme jej. Poněvadž hla,va stativu je vodorovná, stačí jen ma,lé otočení stavěcími šrouby a již je urovnáno. Tedy velice rychle. A poněvadž stativ byl stavěn již centdcky a nemohl se z této polohy sesmeknouti, je i velice přibližně centrováno. Centrování bude tedy také rychlé a provedeme je takto: Nazvedneme dolní trubici
a olovnici, která přirozeně je sotva ve správné výšce, snížíme neb zvýšíme
tak, aby její hrot se ocitl v žádoucí poloze. Je to lehce možné, poněvadž
bylo na to pamatováno a k olovnici byla dána tak dlouhá niť, že uzel se ne-
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nachází jako obyčejně nahoře, nýbrž asi pod dolní třetinou nitě, tedy v. místech, která jsou po nadzvednutí dolní trubice lehce přístupná. Po zařízení
olovnice ve směru svislém spustíme dolní trubici k zemi a natočíme ji tak,
aby vyříznutý otvor nebyl proti, větru. Pak uklidníme olovnici. Nato centrujeme v jednom směru. Otočíme dolní trubici o 90 o a centrujeme v druhém směru. Samozřejmě, že ani v této druhé poloze není otvor v trubici nastaven proti větru. Jestliže je vítr prudký, chráníme otvor dvěma až třemi
užšími prstenci z celuloidu; které jsou nasunuty na dolní konec dolní. trubice. Prstence vždy posuneme tak, že otvor je celý zakrytý a je ponechána
jen zcela úzká spára, abychom mohli dobře pozorovati hrot olovnice. Tak
ani vzdušné víry ani v nejmenším nemohou rušiti olovnici. Někdy sta,čí
úhrániti otvor se stran pouze dlaněmi. Chránění otvoru proti tak silnému
větru' však příchází již poměrně zřídka.
Vidíme, že centrování je skutečně rychlé. Ale mimo to nám ještě naše
zařízení zaručuje, že nikdy a ani,žbychom o to zvláště dbali, nebude překaženo centrováni z toho důvodu, že pro omezené rozměry
centra,čního
otvoru nebude možno již dále na stativu přemístiti stroj, jak se nám někdy
může státi, obzvláště v prudce svažitém terénu, kde odhadnutí správného
postavení stativu je ztíženo. Ještě nutno podotknouti, že obě trubice jsou
z aluminia. Pro transport není třeba od stativu
trubice odpojovati, nýbrž
pouze dolní trubici vysunouti nahoru, což umožní sepnutí noh stativu. Také
vzniká výhoda, že olovnici nesnímáme a necháváme I ji při transportu uvnitř
trubice, pouze ji obalem chráníme před otlučením tak, že nemusíme se před
započetím práce zdržova,ti s vyjímáním a zavěšováním olovnice. Proti vysmeknutí je niť olovnice zajištěna.
Ještě lepšího zdokonalení možno docíliti, připojíme-U k otvoru v dolní
trubici malé zrcátko pod takovým sklonem, abychom mohli polohu hrotu
olovnice pozorovati přímo od stroje, tedy aniž bychom se skláněli k zemi.
To práci ještě více zrychluje.
Na základě uvedeného snad dobře neoceníme výhody popsaného zařízení. Ty lépe vynLknou, když přehlédneme, co bylo jinde až dosud vykonáno,
aby se práce v tomto směru zrychlila a zlepšila. Jest to na příklad francouzský stativ s vrchlíkovou hlavou, která umožňuje rychlé urovnání hlavy stativu do vodorovné polohy .• Je poměrně dosti složitý a usnadňuje sice urovnání, ale ne. centrování. Dále zařízení pro optické centrování,
připojované
nyní zejména k Wildovým strojům. Umožňuje centrování i ve větru. NiJjak
však nenapomáhá rychlému urovnání a ani přibližnému centrování. Konečně
zejména v Německu konstruované stativy s velkým centračním
otvorem,
který rozšiřuje možnost posunu stroje při centrování. To centrování sice potlěkud usnadňuje, 8Jle zase nepomáhá při urovnání stroje.
Proč byly všechny tyto konstrukce prováděny? Proto, poněvadž zdlouhavá práce při urovnávání a centrování stroje nemllže obstáti v dnešní době.
Získati zlepšení bylo cílem při všech úpravách. Dařilo se to, ale jen částečně.
Možno tvrditi, že popsané jednoduché zařízení ze dvou trubic, nejen částečně,
ale všestranně jako žádné dosud práci zrychluje a činí ji nezá,vislou na počasí a terénu. A pak, co je ještě cennější. Ono naši práci téměř úplněmechanisuje. Můžeme ji vykona,ti s minimálním vypnutím pozornosti.
Popsané zařízení pro centraci se mi osvědčiLo. Pracoval jsem s ním i za
těch nejhorších podmínek a vždy jsem dostal, jak mi ukázaly kontroly, bez
kterých jsem se nikdy neodvážil měřiti, přesné výsledky. Za dobu celého půl
roku nenastal případ, kdy by něco selbalo neb se ukázalo v určiltém směru
jako nevýhodné.
Byly však případy, kdy již vítr byl tak 'silný, že otřásal i sta,tivem a
strojem. Pak bylo nutné ovšem ješ,ťě další opatření. Proti větru jsem postavil
pod sklonem asi 60 o lehkou stěnu asi 2 X 2 m z větví a dřev, mezi nimiž
byly menší mezery. Tím se podařilo kompaktní pl'oud větru rozbíti tak, že
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sice probíhal dále, ale jsa roztříštěn neměl již škodlivé síly. Kdyby stěna
byla plná, jistě by ji byl vítr srazil. I tato krycí stěna se osvědčila. Náklad
na její zhotoveni nebyl žádný, poněvadž potřebné odpadky materiálu jsem
měl vždy po ruce.

Zprávy odborné.
Přípravy k IV. mezinárodnímu kongresu a výstavě fotogrammetrické v Paříži 1934.
Mezinárodní fotogrammetrická společnost, v níž jsou sdruženy fotogrammetrické společnosti: německá, rakouská, belgická, španělská, finská, francouzská" maďarská, lotyšská, norská, polská, rumunská, švédská, švýcarská a československá, rozeslala program
IV. mez i n á rod n i h o k on g r e s u fo t o g r a m m e t r i c k é h o, který bude konán
v Paříži v roce 1934 na podzim a spojen s mez in á rod ní v Ý s t a vou f o t o g r a mm e t r i c k o u, uspořádanou v rámci XIV. mezinárodní výstavy letectví.
O e s t n Ý v Ý bor:
President francouzské republiky, předseda ministerstva, ministři zahraničí, zemědělství, obchodu a průmy;sllu, národní osvěty a umění, financí,
vnitra, námořnictví, veřejného zdravotnictvi, veřejných prací a státní podtajemniknárodni osvěty. Pro t e k t orá t převzaly mimo presidenta Painlevé, ministra války a le, tectví, vesměs vedoucí osobno'sti ústavů, sborů a podniků vědeckých, uměleckýeh, vojenských, politických, průmyslových, samosprávných, technických, námořních, nakladatelskýeh a novinářských, v celku 67 vynikajícíeh osobností veřejného života.
1. Organisace kongresu: Kongres s výstavou konati se bude řízením Laussedatovy
sekce francouzské fotogrammetrické spoleČnosti. Účelem jeho jest, shrnouti studie a
práce ohledně metod a látky pozemní i letecké fotogrammetrie a jejího využití. Sdru-žené fotogrammetrické společnosti se vyzývají k účasti a k ohlášení počtu kongresistů
z každého státu a jmen členů pro práci v komisích a přednáškách.
1. Ř e di tel s tví k on g r e s u: Oestný přědseda: Prof. Dr. E. Doležal z Vídně;
předseda: generál Perrier, člen Akademie a president Mezinárodní fotogrammetrické spo"
lečnosti v Paříži; předseda výkonného výboru: Roussilhe, generální tajemník M. F. S.
v Paříži; členové výkonného výboru: Brunel, Clerc, R. Danger. Hubert, Labussiere, - LebeHe, Lemoine, Lioré, Moreau, Talon, Vignerot. - vesměs v Pa.říži.
2. Z práv y , j e dno tli v Ý c h k o m i s i: Zprávy o fotogrammetrických praeich,
vypracované jednotlivými společnostmi fotogrammetrickými, třeba zaslati do 31. března
1934 redakci "Meziná,rodniho fotogrammetrického archivu" k vytisknuti a rozdání členům kongresu. Podle usnesení sjezdu ve Vidni 1932 se doporučuje, aby zprávy byly redigoványfrancouzsky,
anglicky neb německy, pro zprávy v jiných jazycich připojiti
překlad neb výtah v jednom ze tří zminěných' jazyků.
3. R o z v r žen i k o m i s i: Na vídeňském sjezdu r. 1932 byla vědecká práce pro
kongres rozdělena do 6 pracovních komisi a jejich yedeni &:věřeno7 státům. Komise, 1:
pozemni fotogrammetrie - Švýcarsko, komise 2: létecké fotografování - Francie, komise 3: topografické využití letecké fotografie - Německo, komise 4: různé užiti fotogramllletrie - Rakousko, subkomise 4 a): architektura - Španělsko. subkomise 4 b):
chirurgie, kriminalistika - Německo, komiSe 5: technická výchova -všech stupňů - Polsko, komise 6: bibliografie, slovník, poznámky - Maďarsko.
•
4. V e den i k o m i s í: Každý stát, pověřený vedením komise. může žádati zřízení kanceláře, nejméně presidenta a tajemníka. Výkonný výbor rozhodne, zda je třeba
vedení rozmnožiti o vicepresidenta a zpravodaje, po případě překladatele. Až dosud jsou
ustaveny: komise 1: předs. Baeschlin, tajemník Dr. ZeHer, komise 2: předs. Labussiere,
místopředseda Jarre, taj. Brandicourt, zpravodaj Franck, komise 3: předs. Dr. Langendorff, taj. Dr. Liischer, komise 4: předs. Dr. Hasselwander, taj. Dr: Kohnle, komise 5,:
předs. Warchalowski, komise 6: předs. Oltay, mistopředs. Medvey, zprav. Dr. TarczyHornoch, taj. Ing. Redey.
5. O r g a n i s a cep r á c e k o m i s i pře d k o n g r e sem:
Výkonný výbor doporučuje tento postup: Kancelář komise vypracuje dotazník a rozešle jej fotogrammetrickým společnostem. Předsedové těchto společností vráti odpovědi před 1. lednem
1934 a připojí všechny vhodné publikace, seznamy, výsledky atd. Komise připraví před
1. dubnem 1934 zprávu pro kongres s programem. Během dubna zašlou se zprávy presidentu kongresu pro redakční výbor "Mezinár. fotogram. archivu" k tisku. Zprávy nemají být přes 10 stran "Archivu". Podle zpráv upraví se pracovní program kongresu.
6. P r á c e k o m i s í běh e m k o n g r esu. Podle předběžného pracovního programu shrne každá komise všechny poznatky pro projednáni, po debatě a změnách
vypracuje konečnou zprávu pro plenární zasedání kongresu ve formě návrhů a požadavků, podle nichž se rozhodne postllP práce pro příšti kongres.
7. Po ž a d a v k y jednotlivých komisí se přečtou v závěrečném sezení kongresu
a vytisknou v "Mezin. fotogr. archivu" spolu s konečnou zprávou o kongresu.
8. P ř is p ě v k y. Každý účastník kongresu zakoupí si za 125 fr. lístek, který ho
opravňuje ke vstllpU na kongres a výstavu a za který obdrží veškeré kongresové
pllblikace.
'
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9. Pod l' o b n o s t i 01' g a n i s a c e k o n g l' e s u budou později oznámeny zvláštním oběžníkem.
10. K o l' e s p o n den c e. Říditi na presidenta kongresu generála Perriera, rue
Galilée 4, Paris 16.
II. Organisace fotogrammetrické
výstavy. Výstava rovněž bude řízena Laussedatovou sekcí francouzské fotogrammetrické společnosti. V)'hodného umístění dostalo se jí
díky ochotě "Syndikátní komory pro letecký průmysl" v Paříži.
1. Ř e d i tel s tví v Ý s t a vy: čestný předseda: Prof. Dr. E. Doležal, Vídeň;
předseda: generál Perrier, Paříž; předseda v)"konného výboru: Balleyguier; místopředseda výkon. výboru: Duchatelier; tajemník výkon. výboru: Gordonnier; členové výkon.
výboru: Barnier, Granet, Jarre, Janicot, Lebelle, Lemoine, PoivilIiers, Volmat.
2. V Ý s t a v n í pře d m ě ty:
a) pomůcky, specialisované pro fotogrammetrii: přístroje, letadla, laboratorní zařízení, přístroje pro využití, četbu a kontrolu snímků, stereoskopy, zvětšovací zařízení,
restituční přístroje, pomůcky ke zkoušení přístrojů, a vyhotovení plánů i k jinému využití fotogrammetrie atd.
b) Práce, vyhotovené pomocí fotogrammetrie: topografie, katastr, studie veřejných prací, výstavba měst, architektura, meliorace, důlní průmysl, archeologie, zeměpis,
astronomie, meteorologie, aerodynamika, balistika, zkoušky medicinské a anthropometrické atd.
c) Vědecké studie a výzkumy.
3~ Při h I á šky. Vystavovatelé, kteří podají přihlášky před 31. prosincem 1933,
požívají přednostního práva na volbu umístění. po tomto datu budou místa přidělována
podle volnosti. Výstavní řád bude vydán pOzději. Rozhodnutí výkonného výboru budou
konečná.
4. Cen y. Za 1 m2 půdy 350 fr., za 1 běžný m stěny 140 fr. včetně prací s postavením stánků, jich přípravou a oddělením. Z těchto cen podstatná část bude přidělena
sdruženým fotogrammetrickým společnostem v M. F., S.. Cena za stanoviště letadel
(140 m2) 25.000 fr.
5. Ú č a s t v Ys t a v o vat e lůn a k o n g l' esu. Vystavovatelé mohou si zakoupiti listky pro kong-resjsty za 125 fr., které jim zaručují stejná práva. Pro zvláštní podniky (exkur3e) budou vydány zvláštní vstupenky.
6. K o l' e s p o n d e Í1 c e. Říditi na presidenta výstavy, rue Galilée 4, Paříž 16, mimo p~ihlášek, které třeba zaslati generálnímu kom1saři výstruvy tamtéž. K tomu vydala již p l' a c o vn í k o m i s e 2 (Francie) program podle 1., 5. a. 6.: '
Po dohodě presidenta kongresu s předsedou 2. komise bude určen druhý místopředseda ze státfi, nezastoupených ve vedení komisí.,
Z p l' a vod a j o v é různých fotogram. společností pro otázky 2. komise až dosud
určení: Za Německo: Dr. Aschenbrenner, Mnichov, za Rakousko: prof. W. Dock, Wiener
Neustadt, za Švýcarsko: Ing. Schneider, Bern.
K o n g l' e s o v é s c h ů ze: 2 obecná shromážděni>-zahájení výstavy, 3 návštěvy
podniků, zvláštní návštěva výstavy, 4 pracovní schůze, účast na schůzích komisí 1. a 3.
a na exkursích.
Vy h o"to ven í p o vše c h n é z p l' á vy: Komise vypracuje v doporučených lh~tách zprávu a spolu s návrhem programu zašle ji redakčnímu výboru "M. f. archivu".
Zpravodaj 2. komise žádá fotogrammetrické společnosti, aby do 1. ledna 1934 zaslaly
svédilčí zprávy pro zprávu povšechnou, a to podle směrnic: A. Předměty leteckých
snímkil., B. podmínky letecké fotografie pro různé předměty snímků, C. metody leteckého
snímkování, D. letecké pomil.cky, E. vlastní přístroje fotografické, F. laboratorní pomůcky, G. povšechný úkol využití leteckých fotografií, H. práce pozemní. Odpověděm
třeba připojiti: publikace, seznamy dodavatelil., konstruktéril. a cen, dosažené výsledky
co do hodnoty, přesnosti a ceny, snímky, zkoušky, plány, výpočty, údaje o výzkumech
atd.
N á vrh pro je d n á ní n a k o n g l' e s u: 1. schůze: Projednání povšechné zprávyl. 2. schůze: Zvláštní prohlášení, otázky ke studíu, 3. schil.ze: Obecná porada, předání
pozadavkd, 4. schil.ze: Přijetí požadavků a redakce zprávy pro závěrečnou schil.zi kon:
gresu. Členové, kteří si přejí přednášeti neb učiniti zvláštní prohlášení, dají se zapsatI
předem u uvedené komise.
K o r e s p o n den c e: Říditi na předsedu 2. pracovní komise M. F. K., Labussiere,
rue Galilée 4, Paris 16.
Rri'mái'.

Literární novosti.
Pnsu,dky •

• Dr. Fr. Če c h u r a: Magnetick4 deldinace v Podkarpatské Rusl pro epochu 1932,0.
Zvl. otisk ze "Sborníku prírodovedeel~
klubu v Košiciach", svltzok I., 1932. Prof. Č cc li u r a předkládá již čtv r t o u zprávu o výsledcích měření magnetické deklinace, provedeného na území čSR. Prvé dvě se týkaly měření deklinace ,v čechách (viz "Rozpravy
II. tř. Čes. Akademie, roč. XXXVI. - č. 35 a roč. XXXIX. - č. 4 a 6), třetí pak mag·
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netického
měření v zemi Moravskoslezské
("Rozpravy,
roč. XXXIX.
č. 53). Provedeným magnetickým
měřením vykonal prof. Čechura velice záslužnou práci, jíž umožnil vyšetření
p o vše c h n é h o charakteru
zemského pole magnetického na území našeho
státu. Hlavní význam deklinačních měření Čechurových, vykonaných z podnětu a za patronace státního ústavu pro geofysiku, spočívá v tom, že byly spolehlivě zjištěny a zakresleny porušené obla8tě. Tím získáno bylo vodítko pro účelné další zhuštění sítě stanovískové a vytvořen spolehlivý základ pro budoucí podrobné mapování magnetické *), na
základě jehož bude možno sestrojiti správnou mapu, která bude podávatí věrný obraz o
rozložení zemského magnetismu na území ČSR. Pro·f. Čechura použil ve svém měření, které
vykonal v Č ech á c h v létech 1925-1927, v zemi Mor a v s k o s 1 e z s k é v r. 1928 a
na Pod k a r pat s k éRu s i v r. 1929, Hildebrandova
universálního
teodolitu
se zrcadlovým deklinatoriem
Schmidt-Neuma,yerovým
a jako časoměru zprvu Brockingova
lodního chronometru, později pak přesných kapesních hodinek fy Lange v Glashiitte. (Pozn.
Stejným způsobem bylo provedeno měření i na S loven
s k u v r. 1928/29, výsledky jeho
však pro zatím nemohly býti publikovány.)
Zvolený pracovní způsob magnetického
ma,po·
vání, postupující po částech od země k zemi, vyvolal v něm. odborných kruzích námitky
. (viz Gerlands Beitrage z. Geophysik, B. III.- A Schedler, "Zusammenfassende
Bearbeltung u. Darstellung
der magnet. Deklination in Osterreich, Bohmen usw. zur Ep. 1930,0"),
proti nimž však vystoupil a správnost užitého postupu odůvodnil prof. Dr. V. L á s k l!o,
ředitel stát. ústavu pro geofysiku.
Rš .
• J.:ng. Theodm A n i k i n: Praktické vytyčovací tabulky. Nákla.dem vlastním (Prta.ha
XII., Chodská č. 8). Cena brož. Kč 39'·-, v ceJ'Oplált. vazbě Kč 42'50. Rro stud,enty 25% sleva. Titbulky jsou uroony pro vytyčování kruhových oblouků při komunikačních
stavbách
a obs:l.huji hodnoty pro stanJovení délky tečny, vzdálenolsti ob1:OIUkuod bodu vrchioLového,
souřadnic vrcholu a délky oblo'uJku, d<íJle hodllloty !pro určeni úJllu tečen bez úhloměrného
stmje, hodnoty pIlO vytyčování klruhových ohloukll. souřadnioorni pravoúhlými
i polMními.
Je tu naznačen postup vytyčování kruhového oblouku, je-lJi pn'lJsečik tečem nepří,SltlJiPIlÝa
postup při vytyčová,ni oblouku parabo1ického. Doplněk tvoi'í tabulky
mocnin, logaritmů,
převodně tabulky míry metrové a sáhové, jako~ i tabulka d'Opustných 'odchy1ek TJodle instrukce z r. 1904. Vytyoovací tabulky jsou vypočteny tak, že v prvni části, t. j. při stanovení záklarlních prvkll. ob10ukii lze jich použít u ohloukii s poloměrem do 500 m, při vytyěO'VÓinímavoúlhlými souřadnicemi u oblouků s polloměrem do 6000 m. PI'O příruČ110u formu
budou tabulky vítanou !pomůckou při sUničních i vodních stavbách.
F.
• Dr. Hans D o o k : Rechnerische uud zeichnerische Auswertung terrestrischer stereophotogrammetrischer
Aufnahmen. NakJ. Kar] Gerrold's eohn. Vídeň, Lipsko 1932. Stran 100.
Cena brož. výtisku 48 Kč. Autor, který se dhuhá léta zabývá pozemni steroofotograllletri~
shrnuj,e v uvedené knize metody na zpracování
pO'lfflllních snímků na stereokomparátoru, z nichž mnohé sám vy;pmcovaL neho k nimž upravil a zdokonalHpomůcky.
Kniha; je
1>éIS,tav,enatak, aby kaJždý, kdo potřehuje He s jejím obs3.hem Ise'znimiti, jí snadno porozuměl.
Autor začíná proto podstatou ster~osk(\pie, přecihá:zí ·pMt k stereofotogirametrii,
vy1wětluje různé druhy snímkii a uvádí výsledné 1'0V11roeprO· &tamove.ní souřadnic bodtl.. Pak
pojedMvá, 'o ste,reoskO!P'ickém měření snímků, jež předvá.dí na stereomikrometrn.
Seznamuje
čtenáře s p.řiswoji. a to ·zevrubně s Pullrichovým
s,tereokomparátorem,
jeho justováním
a
přípravou
pil'o mělření snímků, stručněji
popisuje
8Itereokomparátor
Hugershoffův,
zato
se ale zmiňuje o vše'Ch jeho lJloslf'dnícll zdokonaleních.
Pro začátečníka js.ou rpodána i potřebná vysvětlení o zjevech, ;jei mši stereoB<lwpický
dojem při proměřovw
snimktl.. Další sta tě js:m pruk věnovámy popisu metod na zpracováni
snímktl. na stell'eokomparároru. Metody počet'Úlsou
podány krá.tce, zato velmi obšírně je
pojedná,llJo o' met,odách grafický(\h. Autor začíná op·ěIt;pop&sem zařrzení příSŤJ11ojů,t. j. rýsovaci desky s pří10žníky a otočným pravítken
a logaritmicJkého kruhu provedeného podle
vlastnilho náwhu, ,jakož i popisem zpll.sobu jejich u;potřebení. Pak ukazuje, jak mOŽnO užitím těchto pomll.cek zpracovati snímky norrn Uní i se stooenými
osami, buď lN'čovánÍm
polohy a výšky jednotlívých
bodll., nebo při souvislém
se,s,tl'Ojování vrstevníc. Ke konci
uvádí způSiob přepočít.áJv:j,ni soud'adnie skloněných snímků na souřadn!ioe snímkii s o$a.mi
vodOO'ov:nými, lak.ož i ylastní grafické řešení tohoto přepočtu použitím rý~ovací desky. Ke
konci je připoleno řešeni snímků se zrcad.el:nými obrazy předměltii.
Kniha, která má ráz pa'aktické phručky, je psána velmi srozUII1Jiltelně,mA mnobo obráoz.ků a obtížnější vj'lSvětlellÍ jsou d.OiPlněna příkliady. To, že místy jsou uvedeny tou nebo
onou me,todou docílené výkony, ukazuje, že kniha byro. psána na podklad.ě prn.kti.ckých
poznatkii. Pro ty, kdož se chtějí láJbkou hlouběji zabývati, jsou připojeny v textu ve1mi
četné odkazy na odbomou literaturu.
Piker.

Odborná pojednaní"

časopisech.

Pozemkovl!. reforma, čis. 7 z 1933.Ing. A. P a vel: Z ankety o scelovánl pozemkÍ!. v našem stiti.
Joumal del Oéom~trel ExpertI et Topographes Fran~als, čls. 158 (prosinec) z 1933. T a I a m On-

*) Magn,etieké jna,pov'ání na územ! rak. uh. říše vykonali
K. Kr e i I v r. 1848-1845,
magnetické
mMení) v r. 1918.

J. L i z n a r v r. 1889--1894 a A. Se h e dle r (doplňovací
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·M o n s s a r a t: Urbanisme. M ar t in: La stéréophotogrammétrie
(Resultats numériques d'expériences aux grandes
échelles: F. O a n li;e r: Le cadastre dans l'lnde Fran~aise.
Sborník čs. společnosti
zeměpisné, seš. 7 -l't z 1933 Or. Fr. Č ech u r a: Sestrojováni magnetických
map. Dr. los. Stě h u I e: II. sjezd geografú v Bratislavě r. 1933.
Oeodezlst Č. 5-6 S k I jar: Mechanisace topografických prací. N u v a rj ev: Oeodésie ve službách Oněpros!roje. Š e j ti es: O dyoj~kupinových metodách při řešeni podminečných rovnic. Šat u n o v: Vyrovnání souřadmc tng. bodú nelogantmlckým zpúsobem. Pe t r e n k o: Nová metoda pro sestaveni tachymetrických tabulek.
Oivitijarov:
Řeieni ú ohy Pothenotovy
postupným přibliiováním.
Trofimenko:
Korrbinovaný zpúsob
určenf astronomické šířky. B i n der: Konkurs na projekty Velkého sovětského geografického světového atl.su.
N a z a r O v: Vyhotoveni a vydáni lesnlch map Sibiře. S mi r n o v: justirovka transformatoru
systému Luftbild.
O ru ber:
Fotogrametrické
zařlzeni na vzducholodi .Oraf Zeppelin" za letu do Ameriky. O t P uš t ě n i k o v:
Přesná nivel: ce Zeissovým nivelačnim strojem. Bar i n o v: Zk ouška děliciho stroje fy Heyde č.9l't59 ve zkušebnl
laboratoři délkových mír VIMSa. O o I g o v: Momenty perodických signálú.
Oeometarskl ! geodetskl glasnlk r. 1933. Čis. 2. N ov a k: Zeissovy továrny v jeně. (Dokonč. v čis.3.)
Č Is. 3. Milešovit: Nejvýhodnější rozděleni úhlových tižnic v základnové síti (víz c. 4,5).
·č· Civilně zeměměříčská praxe a stavebnl inženýři - Návrh pravidel mezinárodního svazu zeměměřičú.
19. 4. Zakládáni pozemkových .kníh. M I i n.a r: Vektory, jejich význam i použiti v geodesii (víz Č. 5).
P.M.O. Organisace udržováni katastru. S u k o v i é: Zivot i práce geometra na dědině. Stavovské uvědomění geometrú. D r a k u I i é: jaká by měla bý'ti v budoucnu polygonální siť i kombinace.
Cls. 5. K r a I j : Na schúzi v Řlmě. Baj r o: Jaká by měla býti v budoucnu polygonálnl siť i kombinace odpověď a doplněni č'ánku p Ol: kuliée.
Schwelzerlsche
Zeltschrlft
flir Vermessungswesen
und Ku'lurtechnlk,
r. 1923, Č. II: B a I ten s perg e r: Grundbuchvermessung
und OUterzusarrrnenlegung
des Ktntons Wallis. li. Z o II y: Les Bases géodésiques
des Mensuration.
dans le Canton du Valais (a čis. 12). H. Alb re c h t: Oie Absteckungfarbeilen
fur die Orei·
rosenbrUcke in Basel (a čís. 12).'
F. S.
Osterrelchlsche
Zeltschrlft flir Vermessungswesen,
r· 1933, Č. 5. Dr.~.'S: c h e dle r: Zum Problem der
Seilenrefr: ktion. P n c S u ba y: Crubenfelder mil spharischt r Abgrenzung.
F. S.
Zeltschrlft flir Vermessungswesen
z 19,3; Č. :!1. B o tel: Untersuchungen
Uber die zulllssige OrOBe der
Oebiete bei Koordinaten-UmloTrrUJ li;en nach trig. Form. 24 (a čis 2~). Mi t tel s ta e d t: Eine neue graphische
Tafel fUr Yierecksteilunli;en.
Č. 22. Wedemeyer:
Eine neue TeilstricheinteiJung
an Feinnivel,ieren.
Ostermel e r: Ober die Koinzidenzgenauigkeit
des Kombínationsmikroskops
mil optischem Mikrometet nach Heckmann. Boe c k I e i n: Die Herstellung und FortfUhrung amtlicher Lbersic tskarten in Bayern, insbesonde.e der
Landgerichtsund AmtsgerichtsUbersichtskaten
la čis 23 24). Č ~3. M a u e rh o ti: Umlegungen und Arbeitsbeschaffung, Č. 24. Me r k e I: Zur Theorie des an einen unzugllnglichen trigonomettischen
Punkt angeschlossenen Pol. gonzuli;es. Lip s: Zur Darstellung
der Halbrnesser des ErdeJlipsoids durch die Hillswerte c und e'2.
- Literatura, obsah ročnlku 1933 - (LXII).
F. S.
AlIgemelne
\ ermessungs.Nachrlchten.
1933. Č. 39. Se h I Itl: Berechnung der Koordinalen fUr Klein·
punkte mil der LJoppelrechenmóschine
.ThaJes-Oeo". Kohr: Hilfstafel zur Zentrierung eX2entrisch gemessener
Richtungen.
C. 42. Mi t tel s t a e d t: NochmaJs die KonvergenzrraBe des Vierecks. Č. 44. B I a 1.\: Maschenweise Ubertrali;unli; von Koordinaten einer selbstllndigen lilteten Trianguli-erung in das System einer selbstlindlgen neuen Triangulierung
und umgekehrt (a či •. 45, 46. 47). Č. 45. L Ude m a n n: Zur Entwicklung.geschichte
der neueren li;eodHtischen Dnrpelb Id-Entfernunli;srresser.
C. 4~ K o h r. Beitrag zUr Fehlertheorie des einfachen
Vorwlirtsabschnittes
mil Hilfstafeln zUr Berecrnung des mittleren Punktfeh'ers, mit1lerer Koordinatenlehler
und
der mlUleten Fehlerellipse
(a čis. 49,50). Č. 51- 52. Ber rot h, Triangulation
ohne trígom. SignaJb,uten.
Se e I i g' FiJ!entt'msli;renze bei W?sserlliufen.
. F. S.
Mernleclbas
un Ku turfechnlkas
Vestnesls, čís. 9-10 z 1933. Vegners:
Návrh na sozdělenf přfspěvku
při melioraci pozemků. Z i z i k i n s: Zeměměticské úlohy. Dan g u I i s: Extrémnl jižnf bod trfangulace Struveovy.

Hraniční zeď a úprava hranic. ZaIopkYJlě tvrdí, žie hraniční zeď byla společným V1lastnictvim obou st.ran již od rpťl.vodníhol"o.zdělenijednotného domu v r. 1885, že ji bylo do polovice užíváno oběma sousedy, že obě strany jI 'Z'ároveň· opravoVla1y, lk3lZdá svou polovici
udrž ovaJa,. že při stavbě plotu llt14 bylo ve dvoře pře'sně dbáno stwrých hranic a že žalovaní teprve v poslední době na jaře 192'7,opravujíce svůj dům, stloukli omítku nejen s celého
domu, nýbrž zasáhli i do jeji stěny pře s p o lov i n u spoolečné zdi, a to tak, že otloukli
z čáJSti její "s o k 1", smamalí zalíčeni zdi a po sunuli dešťovou IOurU do jej! poooviny tipo,
lečné zdi, takže si osobu.ií nyní právo užívati společné zdi přes polQvíc. Ne;:,porno jest, ~o
oba sousedící, dlomy tvořily pfivodně celek l'i že byly rozděleny roku 1885, takže 8Iporná ~ecr
zůstaJa hranicí mezi oběma realitami. Již z to ho je vídno, že ne'jde o obnovu nebo QPTavu
hranic po l10zumu §§ 850 a:ž 853 obě. z. (.••
- doslovu II., 2. novely) a že řízení nr-,sporné nepřichází tu vůbec v úvahu. Jde naop3k o právo spoJuvlastnické k přepážce ,po rozumu
§~ 854 až 858 obč. zák. e'porná zeď jest nepochybně jednou z přepážek, jak jsou vyjmeno·vany v § 854 obč. cik., a jest nelSpomě ve spoluvlastnictvi obou stran p'ldle téhož paragrafu, protože žalovanÍ neuplatňují žádné. ze 'Zákonnýc.h domněnek v § 857 obč. zák., podle
nichž by byli výihradníl'.ll.ivlastníky 'Zdi. Pro 'takový ,připad stanoví § 855 obč. cik., ~e mohou
oba pro sebe užívati spOllečné zdi až. do polovi(:e jejich .tlollšťky. Avšak zákon stanoví
v ~ 854 a 855 jen právní domněnku. za hr!1niění zeď jést stejným dílem ve spoluvlastnictví
sousedů, a že tedy každý z niclí mi1že jí užívati až do polovice její tloušťky, n~vylučuje vš.ak
protidůka~u, že pomě~ 8:poluv1astnictví jet\t jiný, a 1pOOuka.zuje
sám v § 8M, posledni věta.
na pomi1cky, které zakládají opačnQU domněnku. A o takový připa.d tu právě jde. A to je·st
vlastním předmětem sporu, neboť žaloV-anitvrdí skutečnosti a. označují pomůcky, 'Z nichž
vyvozují. že hraniční čára neide středem tlotl~ťky zdi. nýBrž: v oné polovině tloušťky, která
jest na stram.ě iž~obkyně. (Rozhodnuti z 26. března 1925, Č •. R. II. 74/25 Sb. n. s. č. 4848.)
"
L
. .' . iHzení o úpravu hranic n e n Í pod IÍ1 i n k o u, aby
u p I a t n ě n byl
v I a s tnlcký
nárok
k přesně
vymezené
plo!íe pozemkové.
.
d
V žalobě se praví, že pozemek ě. parc. 849-j,eetjako veřejný statek :(úvoz) zapsán v se2Jl1amU1. aže M'oh pi'Hét() úvozové cest~, o jenož M.st se vede SpOT;-j8lSt jeho oouMstkol1
o
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žaloba doIIl.áhá se toho, aby bylo zjištěno, že obcipřislllJší právo vlaJSltmickéna celém hřehu
mezi úvoZem a Fiousedními pozemky žalovaných a že žalovani jsou povinni to uznati. Pořad
práva je t.u vyloučen, ježto, rozJloda.;.lití,zda pozemek jest statkem vei'ejným, přislu~l slprávním úřadům; o držbě, vlastnIctví, služebno8te~h a právu náJemním rO'zhodu;ie však soud.
Žalovaní namítli ovšem, že věc I'ati'i do říZ91í mimospOIrného ve smyslu §§ 85(0 až 853
obč. z., p<lněvailž se jedná o spornou hranici. Mistním Ohledáním bylo zjištěno, že hronice
meú pozeII1kem zo,lující obce a pozemky ža1cIl'aných jsou neznatelny a popřeny. Avoak obec
nežádala o ŮJpmvuhranjc J1·odle§ 850 a násl. obě. zákona, kteráž se provádí na základě poslední pokojné držby, neh dle v.)lného uváženi rozdělením (§ 851 olbč. 'z.), n~-br2;pod:Jila w,lohu o uznáni svého vlastnictví k celé ploše břehu mezi úvozem č. parc. 849 a pozemky
žalovanýc·h, tvrdíc, žeruž 88m plochy té od nepamětných dob vlastnicky užívala, že také
předchiidei žalovaných v držení jejich pozomků s,e obmezorvaH, jejich užívaní a7. po horní
okraj břehu, že však žalovaní asi až do % svrchní části břehu zarazili kůly, tvrdíce. že jest
jejich vlastnictvím. Běží tedy o spor o vlastnictví k !přesně vymerzene ploše pozemků podle
§ 366 obč. zákona, ikrte,ré,žtovla.st.nict;ví mimo to prokazova.aa. obec tím, že dle smíru z roku
1925 bylo ujednáno, 'že ža10vaní ne~mějí napH.tě nikdy již po:rost na břehu vyseká,vati.
Řízení podle § &50 a násL oM. záikona zavádí se jen na žádost s01lJ&edůa má za účel prozatímně odkliditi spor o hranici stra.novellim nové h:ranice dle poslední držby a dle, volného
rorzdělení. Zaloha domáhá se všal;:.trvalého vyřízení S,POruna podkladě prokázaného plráva,
a má za účel zjistit starou hranici. Dle § 851, odrst. 2. obč. Z., a za předpokladu § 4, II. dílčí
novely, jest každé 5traně vyhra'zeno, by své lepší práV'o uplatnila &porem. Z toho nelze ni-'
kterak nutně vyvozovati, že takovému s!P"yrumusí předcháze,tj ř~zení o úpravu hranice.
Nelze rozumně seznati, proč by ,vlastník mus'l nezbytně napřed 'P,odrobiti Sp,řízení ne5pornému, joo rozhoduje o hranici jen n:J,podkladě držby, kteráž třeba není ani pořádná, ani
poCltiv:í.,a ktelré jilŽ zprvu neuznává, aby tepr ve pak p~'okázal srptoremsvé právo.
Rozh. Kejv. s. z 1. zMí 1\)26, č. R II 240/26 Sb. n. s. 6230.
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K anketě o asistentském zákoně. Minist3Tstvo školství a národní osvěty s,volalo na,
20. prosince 1933 anketu, k niž pozvalo zá.at;pce profesůrskýcih sborů vysokých škol pražských a zástupce spolku asistentů. Projednáv(Ln n:i.vrh na úpravu as~ntských
poměre,
žf;d:ajících naléhavě řeš~ní.
V přip;oj-:métabulce uvedeny jS10Uvysoké šikoly teohniekého směru, počet systemiso
vaných míst a poče!t asistentů sloužícich dMe než osm let.
Mají služebních roků
/, více než

Počet
system.
míst

Počet
asist. přes
8 let

habilit.

I nehabilit .

10

Če8;ďt~ch.,Praha

208

25

9

16

12

1

1

1

Čes. tech., Brno

70

7

5

2

4

1

Zeměd.• Brno. "

25

1

-

1

1

--

Něm. tech., Praha .

79

7

1

6

4

1

1

-

Něm. tech., Brno

62

22

6

16

2

6

6

4

Báňská, Příbram

22

1

Vysoká škola

Z toho

I

15

I

20

I

25

. ~1'"

-

1

-

-

-

-

Z přehledu vysVÍtá,' že jsou tu asistenti. jicM služební doba je delši než 25 let. Tito
asistenti. nejsou definitivními státní:rm úřeďl).iky, jejich existence není zajištěru1 a jejich plat
nel:!yl,po osmi letechzvyšůIV'án. Při pře,stupu!lJ!>istoo.ti\.do stJáJtmslu~by nejsou' ~apoěítávána.
do' postUJPu aSistentská hita, ztrá-vená na vysoké ško1e.
.. . }f. anketě bylo jednráno taikéo výměně asil3<tent1J..
v s:1orv'amskýchstátetch.Podwrovati
ji a pracovati o sblížení slovo,nských národů, na ,poli vědeckém, má, s,mz ~lovllATlských
asis,,ten.ti\..Olooy jeho mají se státi asilStenti z Bul;hars;ka, 9eskosloYens:k~ JugosilaVie, Polska a.
snad i s()vě~kéh()Ruska. .
'
.
.
ADk~ta..byla četně nll;~tíven~, požadavJ;-yasistentů upraveny .apředlo~eIlY ministerstvu škQilgtvik úvaze.'
.,' Vk.
PřédoAšky z oboru zeměměřičského inženýrství, vydané ÚSltřední rvydaV3.oo1skou'.kO'misi při ůellkém vys. UČeIIlitechnickém v Praz,e n., Ka.rlovo nám. 14 (vpředu uvedena
vždyČfflla·'~ilil:.'F'v· záVONe pak krámská): i,1
,~./..
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Dr. Č e n sk ý: Tabulky, Vazba cihel zdiva Kč 28 (39), Otvory ve zdech 20(27),
TeS'3lř.a truWář. vazby dřev 29 (40), Č í ž e k: Encykl. poz,em. stav. 35 (40), Dr. F e 1ber:
Tecill. mechanika r. 29 (40), Zákl. kinematiky 27 (37), Hydrau1ika 37'50 (52), Dr. F. Fial a:
Geodet. počtářství II. 26 (36), Kaa-tograf. zobrazování 33 (45), Dr. H a u e r: Enc. inž. stav.
kJonstr.dopravní 30 (41), Her z á n : Einc. 811Javeb.
inž. 40 (54), Hl í dek:
'fupograf. měření
25 (35), Dr. K u b e c : Prá.vo veřejné r. 24'20 (23), Právo velř. II. 14'50 (18), Zeměd. právo
správ. 26 (48), Zeměd. práNO a 1'01. 16 (25), Zákony komasační 7 (10), DoplňJky a změny
k m. d.zeměd. práva 7'50 (11), Ne c h I e ba: Enc. lesnictví 18 (22), Pe tří k J.: Agrár.
o]')e,race13 (18), Nivelace 11 (14), Úvod do katastru daně {poz. 6'80 (9'60), Zák. evid.
r. 1883, 1894, 1896 8'30 (12), Stavba měst 11 (15), Doc. Pot u žák:
Letec. fotogrametrie
30'50 (42), Dr. Prokeš:
Nástin nauky O' ooměd. 8 (13j, Dr. Quadrát:
Ohiem.metaJlurgíe r. 30 (49)" Dr. R a c e k: Einc. ínž. stav. vod. a kult. 17'50 (24), Dr. R y š a v ý: Měř.
podz. pl108tor37'50 (48), Geodesie nÍJŽší.I. d., 54 (75j, S P á I a: Pru~n(\st a pevnost s dod.
24 (32.50), Dr. S v o bod a: Opt,íka geom. 12 (18), K o pec k ý: Poznámky k pedOlogii
8'50 (12).
StatistiCká data o !počtu osob zúčastněných v zemích převážně německých Ve V3'koEech zeměměřičskýlch podává Ing. H. B I u m e n ber g' v čís. 45 z 1932 Allg. V€liI'IllessungsNaehrlchten. Vybí:ráme z nich některr-.%
čísla (a pfipojujeme doplňovací pozná..'nku).
Počet
Stá

Německo
Gdánsko

t

země-I pomoc-I
měřičů. ných sil celkem

Švýcary

1000 km2

1929

5090 116.409 21.49911 468'8

1930

Memel1931
Rakousko

Rozloha
státu v

1931
1932

13

33

46

Počet
obyvatel
ve
100.000

Poznámka doplňovací:

Počet zeměměřičů
na

1000 km2

I

na

100.000

obyvatel

624'1

11

8

1'8

3'6

7

4

2

3

4

5

9

2'4

104

261

202

463

83·9

65'3

3

4

413

484

897

41'3

38'8

10

11

Olba státy výzoomné v oboru ěinno&ti zeměměřičské, t.' j. Německo a' šÝýc8lrY, I!ll} 7Jhruoo.vmto - v pn1měrlOOhp<>čtůzeměměřičů na 1000km"1L 100.000 obyv. sobě ;pňb!l'i·
žují. Malé státy (Gdánsko, Memel) mají nižší průměry a co se Rakouska týče, n&ní zde
statistika přesná, nehoť nejs.ou do ni prnvdépooobně poÍl\;ticivílní zeměměřiČii.Ve f'ranciJ
dle RAné Dangell'ltje~t 2370 kolegii a :Připadá tudíž na 1000km2 rozlohy více než . 4 a na
100.000 obyv. asi 6 zeměměřičů, oož je číslo malé.
V čSR. (rozloha. 140.394km', 13'6 mil. obyv.) jest činno na 1600 zeměměft.Čd,tedy
připadá jich na 1000km', resp. 100.000obyv. 3JSIÍ 12. Je jich tedy v čSR. oproti Francii činno
relativně téměř dvakrit více; oprOlti Svýcarsku je průměr (l máJo vyšší, :tle opratlNě·
m~ku má ČSR..při 100.000obyrv. o 4 kolegy vice, kdecžto na 1000km' je U!3Iazen!koro
slÍiCJný počet.

I tyto Gifry jsou v rozpOJ'lUs n:horem, že potřebujeme ag.itovat pt'o zvýšeln[ pootu
posluchačů zen\ěm. inženýrství: Máme na: 100() po&1uchačů oproti 1600 prakticky činných
zeměměřiČŮ.Kdo je všechny umístí?
Bit
Dlstaněnf tabulky pro přesný výpočet vzdálenosti míst zem ě Pod k a r pat I k é,
uspoiíádané podle silnIo státních i zemských a cest vicinálních i obecních, Si preh!edDlOu
mapou země sestavil Jas. Horák, vrch. oficiál pozemkového katastru v UŽl~.
Velmi
prak1tická přÍiručklll,která j1t;tě vyvolá patřičný zájem kruhd civilních! i vojenských.
Ing. E. Jelínek.
Zavedení metrického systému v Perstl. Nový perský zákon o mírách a. váhách, jenž
byl právě srhv:lJen šachovým podpisem, zlLvAďfdo rperskllho systému měr a V'ah 8Y~nl
metrický a. decimálnf. Základ pro dé1kovou miru tvoiři 1 gÍl\,Z o délce jednoho mOOm.1
se rovná 10 grc, 100 centimetrům II. 1000 milimetrdm. 1000 gtiazů tvoří 1 kilometr a 6000
giazd 1 ferseng. Talké čtverečné (pIQšné) a krychlové IDÍiry jsou zbudovány na ~
(= metru).
Ing. E. Jelínek.
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