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Zeměměřič jako soudní znalec v p~ávu civilním
u nás i na Slovensku.
Ing. Miroslav
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ID
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(Dokončení.)

Znulečné
či poplatek
znalecký
ustanovuje
soudce
sám nebo soudní úřadovna, nevázáni tarify jiných úřadů ani Inž.
komory, jen dle soudních norem a předpisů, proti čemuž znalec
má do tří dnů právo stížnosti "dohlédací" u přednosty dotyčného
soudu, nebo do 14 dnů může podat stížnost k vyšší instanci. Znalečné
obsahuje náhradu prokázaných nákladů a výdajů znalcových včetně
cestovného a stravného, odškodnění za ztrátu času a odměnu
za práci.
Podle mých zkušeností doporučuji vždy pře dem vyjednati se soudcem uznání tarifu inž. komory (jinak je pravděpodobno snížení účtů až na polovičku, zvlášť k protestu stran),
a požádati soudce, aby pře d termínem komise nařídil straně
žádající znalce, nebo oběma stranám na polovic, složení přiměřené
zálohy k rukám přednosty soudu, z níž honorář znalce usnesením
soudu akceptovaný či upravený, zaplacen bude hned po dodání
dobrozdánÍ. Znalec má právo žádati zálohu, kterou soud vyúčtuje
stranám při vynesení rozsudku. Nemístnou shovívavostí v té věci
nastává možnost, že znalci bude zaplacen honorář, až rozsudek
nabude právní moci, což v případě odvolání k vyšším instancím
může trvati kolik roků! Pisatel má sám dva takové případy znalecké pro politický úřad, oba čtyři roky staré, vedle několika
mladších pohledávek za soudní znalectví, poněvadž nařízení soudu
některé straně, aby zaplatila honorář znalce do osm dnů, to neznamená ještě, že má znalec peníze v kapse!
Znalec je povinen včas omluviti se soudci věc vedoucímu
ústně či písemně, proč nemůže v určený den či vůbec dostaviti
se k soudu. Při opozděné či neuznané omluvě ručí za náklad
zmařeného jednání a má dostati trest pořádkový;
odmítne-lÍ po-
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dati dobrozdání bez dostatečného důvodu, může být ještě zvlášt
trestán soudem pro svévoli. V obou pfipadech ručí i za všechnu
další škodu, kterou stranám způsobil zdržením či zmařením provedení důkazu.
Na Slovensku
dle práva uherakého, tamže dosud platné4o,
lJJltanovuje stálé znalce sedria (= krajský 8oud), podle minister·
ského nafizení č. 7128/1897 J. M. Soud je však povinen ustanoviti za znalce osoby, na nichž se strany shodly, i když dotyční
nejsou znalci stálými. Oproti našemu právu je tedy soudce omezen
souhlasným přáním stran a může jen zmenšiti počet znalců oběma
stranami žádan)'ch, a nemohou-li tito vykonat svoji funkci v určeném terminu, může vedle nich či místo nich jmenovati znalce
svoje - podle uherského civilního řádu soudního, článek zákona 1.,
1911, § 350.
Mimo znalce (experty) v civilním řizení soudním, jichž organisace byla zde popsána, existují -- u nás stejně jako na Slovensku - znalci soudni v řízení trestním, pak znalci veřejné správy
pro funkce: vyvlastřlOvací, stavební, vodní, horní, lesní, honební,
celní, živnostenské, finanční (daňové) atd., taktéž stálí znalci jako
orgány veř~iné. I tu mohou se mnohdy zeměměřiči dobře uplatniti.
Předkládám ukázku *) svých znaleckých dobrozdání (t. zv.
"odborných mienek"), ze své čtyřleté činnosti na Slovensku, která
osvětlí složité a neurovnané poměry tamějšího katastru a může
snad prospět kolegům, zamýšlejícím tam pracovati. Jak známo,
má toliko župa bratislavská a většina župy nitranské nové plány
katastrální a na nich založené vložky pozemkových knih po našem
z.působu; ostatní Slovensko má jenom "bárky" (archy) pozemkové
s mapami a skizzami hodnoty často pochybné nebo žádné. Při
malé početnosti našich civilních geometrů na Slovensku a všeobecném zájmu o práce pozemKové reformy byl odbor soudního
*) Pokládal bych za IÍspěch,kdyby moje ukázka z praxe slovenské upozornila povolané kruhy na nemožné poměry tamějšího katastru. K tomu zjistil jsem
osobně, že tak zvaní "vložkáři" pověření na míst3 samém (v dědině) zakládáním
nových vložek knih pozemkových tam, kde během války či po válce bylo provedeno
nové měření katastrálné, nemají v jich instrukcích předepsánu současnou
spolupráci evidence katastru, ač nikdo z nich nemá kvalifikace zemi'měřičské,
a oestovní program evidenčních kolegů mohl by a měl pojmouti obce, kde budou
vložkáři. Opomenutí toto má v zápětí celou řadu nesrovnalostí a ehyb, jež
stanou se dodatečně předmětem evidence a oprav v mapách i knihách pozemko'1ch.
Pokud
nebude
pořádku
v katastru,
je hypoteční
úvěr
ne m o ž n ý, k tomu nestačí dobrá vůle vyjádřená zákonem a usnesením správní
rady hypoteční banky, záložny či spořitelny, které podle svých stanov na
n~kataBtrované pozemky bez knihovních vložek p!ljčiti nesmí, a předpisy ty bez
otřesení základu reelního ústavu peněžního změniti nelze! Tak má slovenský
sedláček naději, že ještě jeho pravnuci budou se na ohromné úroky dlužiti
u cizopasných lichváři'!, kterých je tam naseto jako máku i v nejmenší dědině.
A bez levného dlouholetého úvěru na investice do půdy, do strojů i staveb,
jest vzestup drobného slovenského zemědělství nemožný.
Za své praxe poznal jsem poměry téměř ve všech župách Slovenska
a došel k názoru (který ovšem nikomu nevnucuji), že r y c h Iá r e a m bul ne e
S d ovol e n o u m e n šíp
ř e s n o s tí délkovou i plošnou, odpovídající hodnot~
stávajících map kommasačných, segregačných, a pod., při výpomoci postradatelných zeměměřiěů z Čech i z Moravy, umožnila by bez nového měření
asi za pět roků uspořádání kat/lstl'u, jež dalo by se kvalifikovati dostatečným
a mohlo by býti podkladem pro založení prozatímních knihovních vložek
a tím získati aspoň provisorní
uspořádání držby pozemkové!
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zna1ectví opomíjen a ponecháván i nekvalifikovaným osobám. Při
naprostém nedostatku pramenu pokusil jsem se proto sám bez
vzoru sestaviti směrnice postupu pro znalecké dobrozdání, a kritika
pro jejich zdokonalení bude mi jen vítána.
Znalecké dobrozdání zeměměřičské.
ad č. P. 2453/1918.
S I u gen contra H i rs c h, Vala,šská Bela..
1 ,příloha (plán).
Okresnímu

soudu

Na úřední vyzvání, na podkladě zjištění věci a zaměřen~ na místě
samém za přítomnos'i ohou pravotných (sporných) stránek·)
při &oudní
komisí dne 20. 'láiří 1922, podávám tuto odbornou mienku v povolené
lhůtě ,jednoho měsíce sp'wshou
o uznání ,a vyrovnání přiloženého účtu.
Obsah žafoby: Slugen Ondrej žaluje Hirsch Eduarda na vydání
parcely číslo místo~isné 1587 ve valašsko-beLskomchotáru
(katastru)
v "trati na kríž", kterou prý on, žalo,bce Slugen, koupi! vo verejnej
licitáciji v roce 1898 od mlynára Rudnay Dionysía, jenž do té· doby
parceIu právem vlastnickým ·držel a skutečně užíval. Proto má ji Slugen
přípsánu do vlastnktva
také v 'pozemlvYVéknize.
Obžalovaný HíI1sch odpomje z důvodu jeho pořádné a po'ctivé
držby, na,byté právem nájemným od dědíců Prajzák Alexmdra,
je,hož
otec rolu koupil asi ,před 50 roky od Rudnayských, a 'po celé půl století
také ji P'rajzákovi užívali.
Znalci bylo dáno úlohou ulltálit na tvári miesta identitu pozemnoknižné parcely č. 1587 s rolou, kterou žalující o'značil komisi venku
ja<ko :s'pornou a nárokovanou, a kterou žalovaný skutečně užívá.
K disposiei jsem měl: pozemnoknižný operát u okresního soudu,
t. j. protokol, hárky (arc.hy) a škky z roku 1857, k tomu byl mi předložen na notářském úřadě místním komasačný elaborát z roku 1905,
potvrzený,
který ve V. Bele wve se ",segregačným'"
jež'to účelem
!>ce~kovacího pokračování tehdejšího byJ,ov prvé řadě vyloučení a odděleni ,panských parcel drobných, porůznu roztroušených mezi sedláckými.
- KatastráIné
mě,ření v této obci právě se 'provádí a dokončuje, na
jeho podkladě v pťištích letech budou telP'1'Vzakládány knihovní vložky.
Přeměřením skutečný'chdélek
a šířek, výpočtem plošných výměr
a po,rovnáním jic,h s nákresy a zá,pisy veřejných úřadů, ve smysIu obecného zákonnika občanského a s ohledem na meze zákonně dovolených
odchylek podle výnosu ministerstva financí z 28. července 1907 a dle
vláJdního nařízení z 12. května 1922 číslo 148 Sb. z. a n., došel jsem
k těmto výsledkům :
SegrcgačnámaprJ
**) v <1osti za(jhovalém stavu jest j e d i né grafickézo,bra,zení
tohoto územÍ. sdělané na podkladě ,odborného zaměření.
Dlužno ji vždy posoudit kontrolnímiměrami.
'přepočtením ~loch a porovnáním zápisů, ježto koma,sačné mapy .a .knihy bývají velmi rozdilné
jakosti i v různých partirch téže obce, ,podle kvalif:ka:ce a svědomitosti
soukromých zeměměřičů, kteří je do války prtlvá.děli téměř bez úřední
revise od,borně-technioké.
K tomu intravilán či vnútrajšek dědiny nebýval scelován ani měřen a jest v mapách koma,saěných mnohde okopírován 'ze stal'šíc,h, třeba soukromých nákresů .
. V našem případě jedná se o extravilán či vonkajšek dědiny,. jenž
měl býti Illaipován správně. Při celkové neurčitosti hraniěných mezí na
*) Ukázka tohoto dohrozdání má sloužiti
historickýoh zemích, k'eří se z3.jímají 'o poměry
Proto je psána česky s použHím místnich výraQ;ů
spisech,
•• ) Repro.dukce sit. plánu je zmenšena na

Y
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k informaci kolegům
slovenského katastru.
uvedených v soudlnich
polovicL

svahovitém terénu hor5kém, spla'chovaném občas ,přívaly vodními, nezjistil j~eJ? nepřípustnych
diferenci v měřeny'ch délkách oproti mapě
segrega.cne. V poloknize (zkrác. ,polová = polní kniha, t. j. náš parcelni
protokol) jest však omyl ně :p6psána parcela ,č. segr. 1348 o' v;Vměře
1129 O J pro Sékel laz, ačskut~čně
jest ve staré držbě Prajzák Alexandra.
Ježto
žaloha
spočívá
vyhradně
na
podkladě
p o zem no k niž Jl ýc h z á ip'i s ů, jež 'se segregačnými nikterak
nesouvísí, i parcelní čís:la mají odlišná, aniž existuje nějaké "pomvnávajúci
sostavenie parcel", může
nám tu p'os!oužit
elahorát
segregačný
jenom
za
orientační
pomůcku,
pak
jako
s v ě ,d e k s k u t e 'č n é h o s t a v u v r o e e měř e n í 1 9 05.
Pozemek žalobcem venku uká.zanJ" po eelé hran;ci tvoři na mapě
skupinu segreg,ačných parcel čísla 1344 (a b), 1345 (a b), 1346 (a b). 1347.
P.olokniha segrega,čná uvádí jednotlivě výměry těchto parcel a ,připisuje
vše'chny Prajzák Sándorovi do vlastniCtva.
Součet jich ploch souhlasi
podS'tatně s m;Vm kontrolním měřením, p r a v ot n á 'v Ý m ě r a o bnáší
ve skutečnosti
16110°,
kultury role.
Pozemnoknižný 'pTotokol číslo 31. má v hárku 'č. 441 'zápis z roku
1908, jímž Slugen OndrejovipHpIsujise
do vlastnidva
parcely čísla
místopisná (někde ,JokaIisa,ční" zvaná):
1567, 1568, 1582, 1586, 1587.
Z jioh výměr ,zapsa,ných tamže. zajímá nás hlavně p 10 c h u, z a ž a 10·
vané
paTcelyč.
lok. 1587=lk.
j. 2000".
Jest nám zjistiti
totožnost její s nehnutedlností
(nemovit,osti), kterou naš.í komisi označil žalující na místě ,samém, kterou žalovaný skutečně užívá a oře, a
kterou jsme vynašli na ma,pě i v knize segregačné pod čísly parcelními
1344 až 1347 segr.
Pozemková kniha nemá však mapy kre8Jené v určitém měřítku podle
odborného zaměřeni v přirodě, má .ienom šklcu *), t ..i. ruční náčrtek bez
měřeni sdělaný podle oka před 65 roky na ry'Chlo, neho nezručným
(a nepode!J}san;Vm)kresličem. Bylo hy· protooo'zúčelno,
kontrolou délek
a ,šířekchtft
porovnat s,kutOOnost ,se :škicou'poz. knihy. Podle ni nelze
ustálit v 'P~írodě, kam až parcela 'sahá, t. j. nelze určit hranici její a
důsledně jest nemožno stanovit či porovnat výměry lparcel dle pozemnoknižného n:ÍiČrtku. V hárkách téhož operátu zapsané výíměry jsou jenom
zhruba přibližné, získané odhadem ploch v poli od oka, což zřejmo již
ze zaokrouhlení' IPočtu sáhů na stovky; s tou nejistotou možno vzít ona
čísla v úvahu.
Srovnávaci
metodouzjišťujem
proto -další důvody pro i proti
ídentitě :
1. Tvar
a 'poloha parcely:
ve sku'ečlIlosti i ve skice trojúhelník, jehož nejkratší strana tvoří severní hrani'ci. Pozemek zabírá
menší západní část role mezi ,dvěma járky, oddělenou ,chodníkem od
východniho velkého 'l"01e č. míst. 1588. Značné zkreslení škicy vzniklo
per s p e k t i v n i kresbou svah ovitého terénu místo projekce na horizontální rovinu. K'I"eslič stál asi při práci na jihozwpadní vyvýšenině,
odkud ,se ~ravotné území v pohledu podobně jeví.
2. Skutečná a pozemnoknížná kultura role s,ouhla,sí.
3. Výměra skute,ěná 1611 O ft sporného územ i odlišuje se od po7,C'mnoknižných 1800 O o v me.zichzběžného
odhadu neodborníkem, na
Slovensku obvyklých.
4. SOUJwdé hraničící vo všech stranách 'Pravotné plochy jSlOu
zapsáni také v pozemkové
knize jako vlastníci parcel sousedicích
s č. míst. 1587; jsou to na zálpadě obecni járek (suché koryto vymleté
vodními přívaly), pak 8lugen a Podskoč, na. severu opodál Podskoč Laz
(samota s několika budovami. původně rodinné ,společenství pastvisk
i hor vůkol), na východě Prajzák a Kuric, na jihuKomposesorát
(zemianské súdržiterstvo, asi naši starousedlíci).
5. Bylobyzáhodno
prozkoumat ještě originály' ,dokladů, na jichž
základě stal se zápis do lpozemkové knihy, hyly-li ve veřejné dražbě
roku 1898 prodávány a koupeny určité výměry, jaký,ch kultur a za
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Situačný plán
obce Valašská Bela, pre iderttitu pozemnoknilnej
I. Kopie pozemnoknižnej

parcely č. 1587.

škicy z roku 1857, list č.10, "trať nakriž"
bez meritka

II. Kopie mapy segregačnej
v meritku 1"=50°,

z roku 1905, list
t. j. 1: 3600

Č.
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Zamerané dňa 20. IX. 1922 na tvári
miesta za pritomnosti
stránok.
Dielčie čiary boly vyhraničené,
dopustná medza odchýlok nebola
prekročená, a správn,
plán provedený bol podplsaným.

~10.!"
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POZD.
Mena majitelov parcel sú
tu zapisána db úradných spisov

Inžinier
úradne
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Mirosla v Hampl,
autorizovaný
prísažný merni k.

jakou cenu, s: tím
Slugenem získaných.

porovnat dnešní stav i hodnotu vše clh lparcel
O tom nooosltalo se znalci listinných dokumentů.

Shrnuje v celek vše, o čem tu bylo uvažováno, projevuji svtlj
názor, že průkaz identity parcely pozcmlloknižné č. 1587 se zárukou
naprosté správnosti jes,t v tomto případě nemožný, ježto měř e ním
nelze škicu pmovnat se sta,vem skutečným v 'poli. Důvody mnou uvedené v předešlý'ch čtyřech 'odstavdch
nestačí k důka,zu pra:vdy, zavrhnout jich však nelze již Iproto,že par cel učí s lom í s t ,o,p i s n é
1587 ne,můžeme
v přírodě
umistit
jinam,
odpovídH poloze
hlubok.ých járků, které ani řadou roků se nepřemistilydo
sousedstva.
Nelze-li tedy z operátu 'PQzemnolrnižného ,:dokáUl,t identitu pmvotné
parcely s rolem označeným v Ipřírodě, možno přece totožnost onu zhodnotit jako p r:1 v d ě pod o b n o u.
Résumé. Le géometre, possédant les expériences gagnées de son activité pendant plusieures' années, fonctionne comme géomi::tl'e-expert aus>i
cn ce qui concerne Ic droit civil. Comme l'expert il lui faut llvant tout
pl'cter son serment et touche po Ul' ses services son montant. Si le juge
le nécessite, celui·ci fitit appel au géometrc-expert et demande son opinion
sur l'objet disputé. Son opinion serve au .iuge de base pour motiver et
donncr son arrct. Le parti opposant peut refusel' eet expert en raison de
scs préventions, des rapports de l'expert avec I'autre parti, des relations
des parentés, etc. Le géometre-expert
lui·mcme aU8si peut refuser pon
fonction en raison des motive s morals, de ses pertes matérielies ou celles
famillieres. En son fonction le géometre-expert doit ctre impartial et il lui
filut, aux pareils eas, étudier toutes les sourees de droit et dans son arbitrage mentionner tous les motives, devant Hre au profit ou non aux partis
intéressés, résultant de 131 réalité observée ct matérialisée.
L'auteur donne l'exemple sur son eompterendu expert résultant dc ses
éxperiences en Slovaquie, ou, le cadastJ;e et les Iivres ťoneiers ne font pas
I'accord ce que fait 131 fonction du géometre-expert encore plus difficile.

Fotog~ametdcké měření údolí Vltavy.
v posLedních několika letech dostává se úkonům

fotovyměřovacím větší a větší pozornosti v kruzích technických a
rok minulý a letošní podává další doklady o je,jich slibně
zrychleném tempu vývojovém v ČSR. Fotogra,metrie, jíž dosud
nedostalo se patřičného oceněni vzbudováním !Speciálních př,ednášek vícehodinových, vniká do praxe a to hlavně přispěním
a spoluprací centrálních úřadů státních: civilní firmy zaháJjily
svou činnost po zřízení oddělení ve Vojenském zeměpisném
ústavu a dík zá.jmům a pochopení min. v,eřej. prací provádějí
velké práce fotovyměřovací.·
V časopise našem bylo jich několikráte vzpomenuto. Věrni
této tradici, považujeme za časové referovati o posledních rozměrných úkonech české fotogrametrie - bohužel dosud jen
p o zem n í metodou prováděných - třebaže oficiální podrobné
zprávy z kruhu živě intel'esova,ných dosud vydány nebyly. Věc
časová zasluhuje časové zmínky, třeba jen v hrubých rysech
podávané a knIhy zeměměřické jistě se zá'mem sledují vše, ,co
s fotogrametrií - a tím více oS českou výkonností v tomto
oboru - souvisí. Takovou časově významnou akcí jest příprava
k budování přehrad na řece Vltavě a s ní spjatých úkonů
zeměměřických.
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Jedním z důležitých momentů, které při projektování
přehrad padají na váhu, je znalost kubatury vody a· k tomu
cíli je zapo,třebi řádných podkladů ve formě plánů situačních
a výškopisných, jak z údolí Vltavy, tak i přilehlých údolí. Min.
veřej. prací provádí proto Ředitels,tvím pro stavbu vodních cest
důkladné zaměření údolí ve trati od Kamýku po Štěchovice
(od km 110'0 do 162'3).
Mčřické práce byly zprvu prováděny ve vlastní režii,
jednak svěřeny byly firmám soukromým a též Vojenskému
zeměpisnému ústavu v Praz,e. Ředitelství pro stavbu vodních
cest, navazujíc na pi'edválečná měření povltavská, užilo k vypracování plánů metody ta c h e o m e t l' i c k é, resp. i šta.flování ato V úse{)ích km 125 až 127, 138'5 až 140, 150'5 a,ž 155,
158 až 161'2 (viz skizzu obr, 1. a srovnej se speciálkou), tudíž
v celkové délce hlavn:ho údolí 11'2 km, Vypracování plánů
'l úseků ostatních zmíněného pásu, 'Zadáno bylo jednak firmám
;.Joukromýma to firmě Ing. M. Duchoslav v Praze a firmě Autokartograf (Ing, Kruliš, Ing. Pfeffermann-Záruba), j,ednak Vojenskému zeměpisnému ústavu.
Firma Duchosla,vova a Vojenský zeměpisný ústav použily
k zaměření vltavského údolí z větší části p o zem n í st e l' e 0f o t o g l' a m e t l' i i, firma Autokartograf podjala se snad řešení
svěřené úlohy metodou fotole·teckéhoměření.
Dle podmínek
bylo nutno dodati originály (s kopiemi) v měř. 1: 1000 s 1 m
vrstevnicemi a zmenšeniny těchto plánů v měř, 1: 2880, Prvé
plány sloužiti mají co podklad pro práce inženýrsko-projekční
(hlavně k zjištění přesného kubického obsahu projektované
př'3hrady, k čemuž ovšem třeba provésti i zaměření dna řeky
příčnýmiprofily) ; plány zmenšené na měřítko katastrální budou
použity k zjištění privátnfch ploch, přehradou zatopených a
tudíž k event. vyvla,stnění nutných. Dodaný elaborát musil býti
uveden v souhlas s partiemi dř1Ve již tacheometricky vypracovanými a co se týče přesnosti předepsáno, by chyby nevykazovaly větší dife,renc,e,než jak jsou přípustny při pmcech tacheometrických.
Firma Ducho,slavova zhotovHa na základě polního měření
(fototeodolit a, pHslušná výzbroj Zeissova) autogrametricky
(stereoautogra,fem) v r00e, 1924 plány pro úsek od km 118'2 až
124'6 (Bučilské proudy) ,; z partií dalších v km 110 a,ž 118'2,
124'6 a,ž 125,127 až 138"5, 161'2 až 162'3, zadaných v roce 1925,
brzo budou plány dodány (nestalo-li se již tak mezitím, co řádky
tyto píšeme). Celkem te,dy bylo firmě Duchoslavově zadáno
území 8'2 + 19'4 = 27'6 km dlouhé.
Voj e n s k é m u zem ě p i s n é mu úst a v u přidělen byl
úsek v km 155 až 158, ležící asi půl hodiny nad, osadou Stěchovice. Polní prác,e vykonány v roce 1925 a hotový elaborát
předán ředitelství vodních c,est na jaře 1926. Práce ty provedli :
velitel fotogrametrického oddělení štkpt. Jos, Pe t,e r k a a
kpt. geom, K. J u rač k a, používajíce vesměs příslušné výzbroje
firmy Zeiss, kt.3rá jest v majetku Vojenského zeměpis. ústavu.
lJzemí, ve kterém byly vypracovány plány Vojenským
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zeměpisným ústavem, není nějak zvlášť výhodným pro užití
metody: je mnohde úzké, hluboce zaříznuté a zalesněné. DiIsledkem toho byla, volba základen zna,čněztížena, jak co se týče
potřebné délkly, tak i volbystanovísek
fotografovadch.
Malávzdálenost protilehlého srázného území od základny (mnohdy
100 m) byla příčinou, že obraz plotny neposkytl dosti obsáhlý
plánový materiál a nezřídka vyvolána byla nutnost vypra~ovati
určité partie v měřítku větším, než bylo, žádáno a pak je zmenšovati. Okolnost poslední byla zpusoh€na tím, že v měřítku
1 : 1000 nelze na stereoautografu
postaviti 4ákladnu větší než
78 m. Polní práce byly v postupu,. zdržovány také tím, že občas
bylo zapotřebí prosekávatí v lesním porostu výhled na protilehlé stráně.
'
Celkový obvod, který Vojenský zeměpisný ústav zaměřil,
obnáší 144 ha; z toho však fotogrametricky zpracováno asi 5/6,
kdežto zbytek měřien tacheometricky. Údolí přidělené opatřeno
bylo trigonometrickou
sítí, množst,vím bodu polygonálních a
pomocných, . které sloužily pro bezpečné spracováni stereogramu. Celk'em vypočteno na 120 bodu, měřeny dvě kontrolní
základny, kt,eré byly připojeny na katastrální
kresbu. Třeba
uvésti, že v bodech polygónálních je započten i polygon, položený
na zvláštní přání zada,vatele v údolí řeky, jehož dat použito
bude pro účely Ředitelství pro stavbu vodních cest, a které
tudíž nesloužily přímo k vypracování plánu fotogrametrických.
Práce polní trvaly skoro dva měsíce, kancelářské
přes
tři měsíce, po odečtení jiné úřední č.innosti, která nesouvisela
s daným úkolem. Počet stereostanic činil 45 a při tom na sedmi
stanicích brány dva případy (normální a stočený), na 38 stanicích pak tři případy (normální, vlevo a vpravo stočený), takže
pruměrně dodala jedna stereostanice materiál pro plán z obvodu
asi 2·6 ha.
l\1atlá ukázka *) této zdařilé a svědomité práce, a, to
z úseku v km 155, je podána ve zvláštní příloze tohoto referátu.
U srovnání s tacheometrickým olánem (viz ukázku na obr. 2. a)
jeví fotogrametrická kresba (viz obr. 2. b) nápadně bohatou propracovanost terénních forem ve všech detailech, jak svědčí
zběžný již pohled z partie při km 157'2 a,ž 157'3 (obr. 2.) vybrané namátkou.
O převaze elaborátu
fotogrametrického
netřeiba tudí'ž
plýtvati slovy, třeba však poznamenati, ž,e,by se doporučovalo
provéstidukladné
srovnání fotogrametrických údaju v)Tškových
(situačn(ch) s výsledky přímého co nejspolehlivějšího měření.
Vzhledem na vélké měřítko, v němž plány byly provedeny, bylo
by srovnání toto počinem, který by pro vědu i praxi byl velmi
záslužným a jistě nenákladným už proto, že základní nivelace
a polygonisac,e je vyřešena. Stačilo by v několika místech vzíti
profily, t. j. odnivelovati body ve výškách celých metru, fixovati
je kolíky a pak př,esně (štaflováním) zjistiti horizontální vzdálenosti. Vynesením profilu takto zjištěných a srovnáním s pro*)

projevilo,

RedakiCe děkuje ministerstvu
veřejných prací za ochotu, již
svolivši k reprodlukci ohra~ovýClb. příloh toihoto referátu.
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fily v elahorátu fotogrametrickém získán by byl materiál cenný,
který by i pro pozd'ější dobu (při novém zadávání) sloužiti mohl
co měřítko přesnosti plánů firmami dodaných. Že takovéto profily bylo by nutno vzíti na více místech vzhLedem na různou
hodnotu fotogrametrického plánu (v partiích úplně holých,
mírné či více pokrytých porostem, svážných či strmých), plyne
ostatně z povahy měření fotogrametrických. Že by se podobnou
cestou dala, zkoumat kva.Iita plánů různých firem, jimž práce
byla zadána, j,est samozřejmo.
Vypracovatelé plánů fotogrametrických
byli smluvně
Vázáni, dodati krom originálu a zmenšenin plánu též kopie
snímků (v levé stanici pořizených), do nichž automaticky, při
konstrukci
stereoautografem
byly vyzna,oeny perspektivni
vrsteV-ruce. V takto doplněném fotogramu dá se snadno tudíž .
poznati poloha záplavové křivky a okolnost taj jest ku prospěchu
nejen při vypra,cováni projektu, nýbrž ke konání vodoprávního
řízení, při č>emži interesent-Iaik pomocí snímku z,ská lehce představu o čáře příštího zatopení. Takový snímeJ{skýtá mnoho dat
pomocných k vytyčení této záplavní linie, hlavně v území
strmém. Na obr. 3. předved'cn snímek, doplněný perspektivními
vrstevnicemi a, to z partie, která je zobrazena, v příloze.
Přátelé fotogrametrických úkonů. shledávají v posledních
měřeních povltavských, které provádějí se z popudu min. veřej.
prací, v,elký zisk pro českou vědu a praxi technickou. Chvályhodným jest též počin Vojenského zeměpisného ústavu, který
neváhal vzíti na se část, těchto prací, aby ukázal, že jeho oddělení fotográmetrické vytvořeno bylo v dobré úvaze. Ceští
důstojníci zpracovali samostatně plány pro technické úČoel,e,nemaJlce na zřeteli nic jiného, než fedrování moderní složky
geodesie, propaga,ci moderních metod. Dokázali svou zdatnost
osobní a zdatnost metody, ale podepřeli tím i snahy, směřující
k vytvoření obsáhlé státní instituce fotogrametrické, vybavené
větším personál,em, výzbrojí pro měření pozemně- i leteckofotogrametrická.
Referát měl by bJ',ti doplněn zmínkou o leteckofotogrametrických výkonech při Vlta,vě. Refef\entu nedosta.lo se však
dosud informací o postupu prací tohoto druhu. Na jedno však
musí upozorniti: Nemáme dosud příkladu, že by podobné měř,ení
v takovém terénu a měřítku mohlo býti hospodámým. Ztrácíme
tedy předem naději, že by letecké fotoměření v daném případě
vedlo k výsledkům, jež smluvně třeba dodržeti.
V Brně v červnu 1926.
J. Růžička.
Résumé. Minibtere po Ul' les travaux publies exécute pour les cloisons
cle la riviere da la Vltava les mesurages planimétriques
et de hauteur sur
unc longlleur da 52 km et amploie a ce but surtout la méthode stéréophotogrammétrique. Une section da 27'6km de longueur '1 mesuré la comp~gnie
cle Duchoslav et un ~ecteur de 3km de longueur a mesuré le Service Géographique de ľArmée. L'auteur mentionne surtout les travaux du S. G.
de ľA. qui a effectué le mesurage sur une surface de 144 hectares dout
61e á la méthode tachéométrique.
SUI' le champ on a travaillé 2 mois environ (Ia triangulation et la
polygonation détailIée y compris) et les travaux de bureau exigeaient un
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peu plus de 3 mois. Quant aux stations stél'eóphotogrammétr'ques
il y en
avait au nombre 45. Vauteur recommande la comparaison du plan photogrammétrique
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Zprávy literární.
Recense.
1. Návod, jak provádětI na Slovensku a Podkarpatské
Rusi
unifikaci katastrálních operátů obcí, ve kterých jsou založeny vlOŽky
nové pozemkové knthy. Návod unifikaění. Výnos min. financí ze dne
4. listop,adu 1925, čís. 109.614/25-1II-6 h. Praha 1925. Tiskem státní
tiskárny. 66 stran textu a vzorce. Cena váz. 20 Kič.
2. Návod, jak prováděti na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi
nápralvu pozemkovéhokatastru
v obcích, pro které není ještě vložek
nových pozemkových knih. Náprava katastru.
Výinos min. financí ze
dne 19. I.ed!l1a1926, čís. 158.476/25-II1-6 h, vydaný v dohodě s mm.
spravedlnosti.
Pmha 1926. Tiskem státní tiskárny. 57 stran textu a
vzorce. Cena váz. 20 Kč, hrožovall1ý 10 Kč. Objednávky ohou ná,vodů
vYJřizuje archiv map :katastrálll1í,ch v B>ratislavě.
Oba návody jsou v první řadě určeny k potřebě úřední a ukazují
cesty k unifikaci a nápravě pozemkového katastru, převz,atého z býv,alého Uherska.
Již něk,olikráte bylo psáno v tomto časopise o neutěšeném stavu
ka,tastru IP·ozemk,orvéhov této části. ,r,epubliky a uva.žováno o nápravě.
V~tah katastru ke knihám pozemkovým na Slorvensku a, Podkarpatské
Rusi je též dobře znállD. OM instituce vyvíjely se wela samostatně.
Teprve v ,roce 1886, při zakládání vložek no,vých pozemlwvých knih,
vzat byl za základ! .kaj~astr, takže navzájem dosti dobře souhlasí.
Avšak původní katastrální
operáty a staré
po'zemkové lj.:nihy
(p.ozemnolknižné protokoly) spolu nijllJk nesouvisí. Je tu rOlzdíl v ,očíslování pareel, takže je těvko vyhledati k něk'eré parcele pozemkové
knihy příslušnou ,paNelu v katastru a naoipak
Převratem nastala, naší finMJiční správě úloha uvésti katastr clo
pořádku na podkladě pla1ném pJ:O země histmické, za účelem jeho
uniUkace ,a evidence.
Katastrální operáty obcí na, Slovensku lze tříditi ye dvě skupiny
podle toho, jakou pozemkovou knihu mají oooe. .zdllJnovou či staro'u.
Cesty k nápravě budbu dle toho poclsta~:ně rozdílné.
Ministerstvo
financí
vydalo řečené
dva náv.ody ok nápravě
katastru. První, t. z,v. "náv1od unifikační", obsahuje směrnice pJ:o unifik.aci katastru v 'oněch obcích, ve Ikterých jsou vložky nové pozemkové
kni1hy. Druhý, na;zvaný "náp,rav:a ka,tastru", platí pro obce se starou
pozemk,oiV'ou,knihou.
Návod unifika;čuí je roz,d,ělen na úvod, čtyři hlavy a 11 v:wroů.
V úvodě je výpocet katastrálních
operátů, jich uložení u různých
úřadů v bývalém Uhersku, vyHčien dnešní stav a ,cesta k nápravě.
Hlav!li 1. pojednává o vyhledávání
a sepiso,váni nesrovnalosti
mezi
katasllrem a vložkami llový{lh pozemk'o'výoh .knih, uvádí pomíwky pro
vyšetřování.
Hlava 2. o vyj3etřov.áni a odstr,a:ňování nesrovnaJbstí
jednwk v kanceláři ',a jednak v obei na místě samém. Hlava 3. jedna
o pracích kancelářskýcll následujících po vyšetření změn a nesrovnalostí, 00 pře1v101du
míry sáolIové na metrick,ou. Konečně hlava 4: jedná
o vyho,tovení nového ,písemného ()Iperátua pracích .závěrečných.
Celý návod je neobyčejně jasně a srozumitelně proop,raco,váJnaž
do všech podrobností, ú'patřen přehledll1ými a názornými vzorci; tvoří
tudí'Ž pomůcku velice cennou pro všechny, kte,ří budou prarcovati na
nápravě katastru.
Druhý náViod, krll/lce zvaný "náprava ka,tastru", týká se. obcí,
y niehž nejsou jještězaloženy
vložky novýc1h pozemkových klllh. Je
rozdělen na úv~, tři hlavy a VlZorce.
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Úv'ocL seznamuje zhuštěnou, ale jasnou formou s hi.storilCikýlm
vývrnem pozemkorvé držby na Slolviensku a Po,dkarpatské Rusi. Zmiňuje
se o značnýoh rozdílech oproti poměrům v histmkJkýeh zemích, hlavně
pwk piokud, se týče !pojmu hranic držebnostnLch.. je,Ži j80U vě!tšinqu
dosud neus'lálené. Držba se posuzuje ,p,o,dle plošné výměry zapsané
. v pozemkové knize, po případ.ě v listinách. Otázka hranic je vedlejŠí
a iíd'í se vtzájemnou dohodou držitelů. Dále mluví se v úvodě o t. 'zv.
obcích urbářský,ch, <O po'zemk,olvé držbě w nich, pak o komasaci. Dosud
ni,kde nebylo tak obšírně a jasně promluveno o všech otázkách se
stanoviska
zeměměí>i,okého, jalko v DOOltoúv,odě, který je nanejvýše
cenný pro správné podlOpení zápisů ve s';arých pozemkových knihá,ch.
Tím nabývá úV(),cli
V'elké ceny nejen pro zeměměřiče, nýbrž pro každého,
kdo hledá orientaci ve spletitých II1llJjetkovýeh p'O!lIlěreeh slovenských.
V hlavě 1. pojediná,vá, návodJ o pracíoh příplravných,' o sestavení
V'zá,jemnýchvzta,hů pa,rcel, zapsaných v katastru a protoko-Iech poozemnokni'žních čili o t.zv.
iden:Hikaci
parcel. VýsledJkem jejím budou
důležité seznamy a to: "Porovnávací sesta,vení parcelních 'čísel katastrálních a pO'zemnoknižníeh", uspořá,dDné arithmeEcky
podIe čísel
katastrálnj,cha
"Parcelní rejs'li'ik", uspořádaný arithmetieky podle čísel
pozemnoiknj,žních. Tyto diva seznamy jsou 'lJ:O'vinkami ve slovenském
kat astru. Vylíledání sO'bě od'po-vídajíeich par&ll má ,značný význam
všeobeúný, na př. pro poskyto,vání hypothekárního úvěru, pro provádění
pozemkové reťo'rmy, pro komasad, pro založení novýoh vložek pozemk01vý,ch knih atd.
.
V hla,vě 2. podávají se pokyny, jak ,zjišťovati stav držby mis'ním
šeti'cním a hla,va3.
pojednává o praeích kancelářskýoh
následujíckh
potom, o pi'eVio·dumíry sáhové na mefrj,okolU,vyhotovení no,vý(lh operátů
a konečně o součinnosti katastrálních
úřadů
při zaklácLání vložek
novýchpQ,zemkovýoh knih.
Připodenýeh 11 V/ňorců doplňuje vhodině "ext.
Sloh je velice plynný, jasný, sr,Qzumítelný, uspořádání
vzorné.
Oba návod,y, které ,znamenají také obohacení naší literatury
zeměměřické, nutno IS ,pov,dókem uvítati j~kQžto krok k východisku
z hědného stavu dosavadního.
-aD r. Ber n dit, D r. Se h u I z : Grundlrngen nud Gerlite teebniseher
Langeumessungen. Berlin, V'crla-g Jul. Sprínger.
Měření délek bývalo do 18. s'lo,leti oho'rem půso,b'llostí zeměměřičů,
leč rozvojem toohnioké l)1ráce azvláš.tě pokroky ve fysice a strojnictví
(~Ů'stalo se měření délek do nových směrů, takže je techni,cké měření
clél,ekzcela vyhraněným oborem vedle zemmněřičstvÍ. V z,eměměřičství
poclUžíváno nejprve latí dřevěných, pOlZdějí latí na konci 'Okovaných,
když poznány změny dřeva sesýehánfm a vlhkosti, užívána měř,idla
železná., když seznáno', že železo mění svou dél-ku teplotou, zjišťov.ána
teplota, ale í t'OwkálZ,a.!o se nedostatečným, ,kdy,ž V' lete0h šedesá''Ých
minulého stO'letizdištěné!. variace koefi<lientu t,O'z';ažítelností železa,
Techni,cké měření délek přijalo všecky nové objevy, jež jsou s to
zvýšiti přesnost. hl,edané délky a oba ·autofi snesli s největší péči
vŠechny ()rbjevy i metody, jíchž lze k tomu pOlUžívati.
Úvahy 'začínají metrem. jeho definieí jako měřidla mezinárodního
a uvádějí zjiěť'O'vání dél,ky jeho počtem vln světelný,ch, aby mohl býti
metr k,dykoHv se stejnou přesností definován. K tomu konci na,značují
stru'Cmě,op',j,cké metody pro vyšetření délky metru, jak je navrhli Fizea,u.
Fabry"Perbta,
Michelson s Benoitem.
Nato ,přecházejí k výV'o~itechnického měření dlélek, jež začíná teprv
v periodě, kdy začata, výměnná výroba str-OIjnic,ká.DváJdiíse, že počátky
ty sahají dlo r. 1715, kdy V'c fralllcouzských zbmjoV'ká,ch zaváděna tato
výr,oba, :která. však ,opět hyla opuštěna pro veliký náklad. který vyž.ad1ovala,ale ,o'pět vyskytla se pOizději Viameri-ckých zbrojovkách a zvítězila 11'0 zavedení fre~ovadch strojů a kdY'ž Brown a Sharpe sestroj-ili
šroubo'vé mi,krome"ry, čímž opa.třeny V'hodné a účelné pomůcky. Na výs',avě ve Filadelfii (1876) obievily se iiž pěkné výsloolky plfací· Pratta
a, Whitneye.
Jednotka metl"O!Váje definována, pro vše0ky stáfy metrové konvence pi'í 0° C, ale v dílně a při práci není nikdy tat,o teplota, nýbrž
vMy teploty vyšší.
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Proto německé normy strojnické přijaly za nO'I'málnou teplotu
20 o O, kdežto Anglie a Amerika Seiv€rní 62 o F (čili 1(; 2/3 o O), Sestroji-li
se tudíž železné měřidlo, které je při O o O přesně metr dlouhé, bude
se lišiti ,ptři dílenské teplo·!:i 20 o C již o 0'14 'mm čili kus 10 cm dlouhý
bude míti odichylku 141-'- (mikronů), co'ž je již hodnota nepřípustná.
Z těch'o důvodů žádá se, aby dHenské železné měřidl,o, bylo při 200 O
rovno přesně prototypu. čímž dosá,hne se toho, že všeoky wzměry budou
souhlasiti naV'Zájem nejen při J!o0 O. nýbrž i pí'i kaž.dé jiné teplo"ě,
pokud jsou predměty vyrobeny ze železa.
V těchto zásal(1;á<lh
vidíme pods'.atnou odchylku o,d nazírání geodeti.
ckého. Dále zahývá se spis měřítky kOll'Clovými,které byly nahrwzeny
poed1ěji měHt,ky čárkovými, leč v nejnovější době r,o'zšiřuje se opě,t llžívání kOlllco,výchměřítek, ,poněv,ad'ž lze při nich používati me'ody interferenční při srovnávání a tak dosíci rychlého a bezpečného, 'poro'vnání.
Sp:szahýv:á
se též čá,rkovými měřítky diř'evČiI1ýmia uvádí zriJěny
te,plotoua. vlhkostí prro rozmanité druhy dřev. Dále uvád!í fysiolog:eké
chyby oka, neboť jiná je pro levé a jiná pro pravé oko lidské. Uvádí
dále ro'zmaníté přís"roje pro odečítání m,jlých hodno't, pří č:emž dospívá
k ná,wru, ž'e presnost odečíta<CÍa pí'esnost odměřov:ací jsoru dva zcela
se lišící p'ojmy.
Dále uvažuje stroje založené na paká'Ch, na šroubu drobnom('rném
a na kombinacích o'ptických.
Dále zmiňuje s'e ostroljích měřicích. o !komparátorech LI: popisuje
rOL:manité str,oje dělid. Zmiňuje se, jak vyro<bil Rowland ke s'roji
dělicímu svůj míkrometrový šlroub, a uvádí. že výroha v.řetene trvala
tý,d.en, vyleštění a po.Jírování 91/2 týdne. Na, konec porpisuje některé
konstrukce in',erferenčnich komparato'rů a porovnává prá.ci s ními.
Kniha poskytuje 'zajímavý přehled všech metod a, příst rojil pro
přímé měření délek ve strojnietví užívaných, je 'zajímavou pro zeměměí'iče po mnohýoh stránkách a Thka,zuje cesty, p'o jakých kráčí přímé
měř'ení délek v jiných oborech technických.
Pk.

Nové knihy.
Voj e n s k Ý z e ID ě P i s n Ý úst a y: Výroění zprá.va za rok
1925. Svazek VI. Nákladem V. Z. Ú. v Praze 1926, v komisi F. Řivnáče,
Praha, Příkopy.
Dr. F. Rad o uš:
Nové směry vodohospodářského
podnikání
v ě('skoslovenské republice. Praha 1926. Cena 10 Kč.
O. St 1'0 h s c h TI e i der:
Lchr- und Taschenbuch der Klein~
messungen. Vídeň 192'6. Vydal F. Deuticke. Stran 145.
Archiv des Erdllli1gnetismus. Be,rlín 1925. Cena 8 M. Vyšlo
u J. Springera.
Die optische Dístanzmessung
und ihre Anwendung
bei der
schweiz. GrundJbuchvermessung. Curyoh 1925. Stran 88. Tři pozoruhodrné
přednášky, pronesené v březnu .1925 na sohůzi Spolku švýcarských
zeměměřičů.
Ing. F. M a l' ti nz: Der iisteITeichísche Grundkataster.
Vydala
Steiermiirkisohe Landesdruckerei
ín Gmz 1926. Stran 28. Cena šil. 1'20.
S. Th. T ho m p s on: Hiihere Mathem1itik und doch wrstandlích.
(Překla,d
z angJi.čtiny.)
Vydala
Akademísehe
Verlagsgesellschaft,
Li'psko 1926. Cena M. 6'80. •
A. S oh m i d t: Ergcbnísse der -erdmagnetischen Beobachtungen
in Potsdam und Seddín im Jahre 1923. Berlin 1925. Vydal J. Springer.
Cena 7 M.
Die Photogrammetrie
und ihre Anwendung
beí der schwcíz.
Grundbuchsvermessung
und bei der allgemeinen
L1<1ldesvennessung.
Sbírka referátů ze schŮJZe Spolku švýcarských
zeměměřičů. Vydala
Buchdruckerei Effingerhof A. G., Brugg. v rcce 19-216.Cena šv. fr. 4'50.
S'ran 156.
.
U. S. COllst aud Geodetic Suney, Washinton:
Hugh C. Mitchell:
Triangulation
in Mal'yland.
Annual Report of the direetor United States Coast und Geodetio
Survey.
.
G. C. Mattison:
Aerial suney of the Mississipi River Delta.
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Publikace

státního

V Moskvi'. I., II. a lIL

Le Corbusicr:

kolollislléního "ťdeckého institutu (Gosko!onit)
sVHzek.
UrlJanisnU'. Les Editions Cl'CSS & Cie, Paris.

Odborné články v časopisech.
Věstník
inženýrské
komory. Č. 15. Ing'. Kr e j z a a Ing. B.
«' 'i l' st: Rozmnnžování plánů. - Č. 16. Ústředna ČS. ob-ch. a živu. komor
o referent.ském ná,vrhu zá,kona o úř. aut. civilníeh inžen)'rech v ČSn. -O. 17. Dr. Ing-. A. S t e h I í k': Inžen)"r ve ,'prá vI',. Dr. H. D O c k :
Planung von Vermeosungsflugen.
Dr. Ing. A. Ti c h ~r: Zdokonalení
~l'OEbového mikroskOlpu.
Zprávy veřejné služby technické. Č. 15. Přesné nivelace. provedené
minis.terstvem
veř. prad v letech 1924 a 1925. Č. 17. Ing. G.
li l' dí č k o: Studijní p,řís,pěvek k ře~ení nádražní otázky v Praze.
Časopis čs. inženýrů.
Č. 16. Ing. E. S níž e k:
Stereotopometr
Prédhumeauův.
-,- Ing. H. H a II a: Stanovení ortometrických
vý;ek. -Č'. 17. Ing. E. Sní 'ž e k': Stereotopometr
PrédLumeauův.
(dokončení),
Milrniecibas nn KuEturtechJ)ik~s VestnesÍs.
Č. 5/6. Prof. B u c hh o I t z: Druhá '.iaIná schůze mezinárodní společnosti pro fotog-rametrii
v Berlíně. J. B.: Vznik pozemkového vla·3tnictví v Loty,šsku. -y. D u·e m a n i s : Dnešní stav meLorad v ~ŮSR. (ipokra-č.příĚ,tě). C. 7.-8. Ing. J. }<' a n ta: Pozemkovi reforma v CSR. (čáot). Prof. A. B u c hholtz:
Dftlúitost
ťotogrametde pro Lotyšsko. R. S.: Pozemková reforma
v Lotyšsku. M. TOll1sons:
Plallimetrov'\llí pomocí tabulek.
Tijdschrift vOJr Kadaster en Landmeetknnde.
(~. 4. H. F. van
R i e hl: Reconstruc.tie van een ;pnnt, dat .door het meten van richtingen
is vast.ge,legd. E i sen g a: Richt:ng~·coěfficiěnten
voor kleine azimnths. - W. S m it: De landmeetkundige
afdeeling van -de Vel'. v. Ned.
gemeernten.
The South Arrican Survey JournaJ, 1926. Čís. 1. Silělení a ozmímení
M. Sm u ts: ~Dějiny /!:eodesie v ji7.ní Africe. Zprávy o výročních SChflZích
Dopisy. - C. 2. M. Smuts:
Děiiny geodesie v jižní Africe. H. G. Fourcade:
Run mikrometru. L. I. Atkinson:
D"a nové pHstroje. (Pi·ístroí
pro sestrojování pHčných profilu a nivelační stroj). C. O. G i lb e r t: l\lěJoické
práce v Kenya. Zpráva o zeměměí'ičské mezinárodní feileraci v PaI-íži. Č. 3. Nekrolog Frank l\lolteno. M. S ln U to: Dějiny geodesie v jižní Africe.
'V. P. M ar a y: Ul'čov\ní severní č lsti hranice tl'ansvalsko-p0l'tngalské.
Va n der St e 1'1': Pr<ltínání vpI-ed v souI-aonicích počítáno strojem. 7.:právy
o v.ýročních schilzích.
Joumal
des
Géometres-Experts
Fram;ais,
červen
(č.
68).
H. L o ,s'c hne r: Le nouveau
Théodolite
Zeiss. R. Dan g e r :
Co-ngres national des Géometre,s italiens. - F. .J. P i II e t: La méthode
photoaérienne
Broch- W eymout.h. Č. 69. S az o n o v e t R u t ze n ':
Relation mat,hématique ent.re les éléments d'une exploitation agricole. ~
A. B ue h h o I t z: Le géometre en Lettonie. Č. 70. Congres International ·des Géometres. - Th. Dan g e r : Un rapport ·ďétude ďextension
de ville. - P. -de C a s t a n e d a: Solidarité et Féderation internationale.

Zp~ávy spolkové.
Ze spotku čs. měřických úředníků státních a státních podniků. Za,
stu,pováním Ispolku na Mezinárodním kongresuzeměměřickém
v Paříži
,pověřen kol. pan Ing. František Falta, měř. vrchní komisa,ř v Bohumíně II,
Sle'zsko. Kolegové, kteří by k jednání kongl'esovému (viz červencové číslo
"Zem. včstníku") měly vho-dné náJměty nehnávrhy,
nechť tyto laskavě
za,šlou v·čas úsHedí, ahy umožněno hylo jejich uspořádání
k event.
stanovení směrnic pro kol. -delegáta.
K hájení zájmů vy,sokoškoláků
ve věci systemisace
usneslo se
předsednictvo
Vysokoo'koJ,s,kého svazu utvořiti pracovní komisi systemisační, ve které zájmy naše Izastu,))uje kol. předse-da SŮra. Počínaje koncem
zálří rozesílá ;se první ČÍis!o "Věstníku vys. svazu" v nové úpravě za
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redakce prof. V. Vosky. Ostředí 'podnikne kroky, ahý "Věstnik" byl
každému ,členu na,šeho spolku za'síIá.n Ipřímo podle adres, dodaných svého
času odbočkami. Event. reklamace 'buďtež rpakřizeny
pHmo na sekretariát Vy,sokoškolského svazu Braha II, Vojtěšská 11.
Gd.

Mezinárodní kongres zeměměřičů v Paříži, jež 'se bude odbývati ~e
dnech 15. až 18. řijna, t. r. je významným jevem sta.vovského života a
proto hojná účast z kruhů čsl. jevi se nutnosti. Pokud víme, přihlášeni
k 'zájezdu a jednání ·sjezdovému j,sou: J. M. rprof. J. PeUik, rektor vy,s.
učení tec.hn. v Praze, 'prof. Dr. J. Ryšavý a Ing. Zuklín (co delegá:ti tří
spolků zeměměřických),
Ing. Ffirst (za inž. komoru), Ing. Kubík (za
měř. oddělení města. Prahy) a dále kolegové Falta, Krejza, Černý. Také
Ing-. Grabina, zástupce Ukrajinské .školyzeměděls,ké
v OSR. sjezdu se
zúčastnÍ. Z Brna p'řítomní budou redaktor Z. V. a prof. Ing. Filkuk"a.
Postrádáme naprosto pHhlá.škY kolegů ·ze Slovernska a koleg-ů z venkovských iPů;sobišt, ale očekáváme, že doda-tečně je,ště ,řada 'zeměměřičů
~jezdu se zúčastnÍ. Interesenty upozorňujeme na referát O Mezinárodním
sjezdu. uveiře,jněný v minulém čísle Z. V. a zveme po podání dodatečných
přihlášek naa·dre·su:
prof. Dr. J. Ryša.vý. Praha II, Kate,řInská 40.
Pravděpodobný
ISlpolečmý odjezd úča,s·tníků pmžs:kých bude dne
13. říj,na. Kolegové, připojte se v hojném ,počtu.

Z české vysoké ško'y technické v Brně. Profesorský
sbor zvolil
ministerstvo
školství
potvrdilo
volbu pro:tesora Ing. Dra Jana
No Y á k a rektorem
pro studijní
rok 1926/27 a děkany:
profesory
Dra B. Kladivo,
Dra K. Čupra,
Ing. A. Linshaue,ra
a J08.
S umc e.
Zeměměřič doktorem. Ko,lega Ant. P o k o r n Ý byl dne 23. června
t. r. prohlášen na Ka.rI.ově universi"ě d·oktorem věd přír·odních. Předložil disertační prád z oboru kartografie, ,pojednávaje v ní o obrazech
mer;c1iánůa. rovnoběžek v návrzích na po{~rohnou (novou) ma.pu území
českosloiVenského státu.
Z Masarykovy
Akademie Práce. Do předsecL'nictví Ústavu pro
stavbu měst při doplňovatCi V'o,lbě nOivě zvoleni:
předsedou Dr. Arch.
Vl. Z ÍJ, k l' e j s, 1. míst-opředsed'ou Ing. L. K u b í k. mag. vrchní měř.
riJ,un. II. mís',o'předlSec1ou Ing. O. F i e I' 1 ing·e r, dále Ing. Polka a
Zika. Do výboru zvoleni: Doc. Ing. E. Sniže,k, Ing-. J. Vanooek.
Mezi několika novými zahraoničnimiz n a '1c i Masaryk'ovy Akademie
Prá,ce čteme
jméno
proslulého
~ran00uzského
geodeta
,plukovníka
G. Per I' i e I' a,.
K v. Orel, vynálezc.e ste<remmtograíu.
byl německou vysok(}u
školou te·chni-ckou v Praze vyznamenán Iza svoU! činnost y oboru íoto-grammetrie titulem čes ''llého doktora věd: technic.kých.
Jmenování:
1. u městského
sta\nební,ho úřadu
v Brn ě :
Ing. J.Peňáz
vrchním měř. racJtou, Ing. F. Nov'otnýa
Ing. J .. čtV'Ttlík
;o,

m~

ffi~;

,

2. u měiS·t,ského stavehního
úřa·du v Br a t i 's I a v ě: smluvními
měř. úředníky: lesní Lng. M. Tihlárik, kolegové J. Špidla, V. Jakj;menko,
J. Zlámala
E. ZáporožaJJ.
Právo k u'žívání stavovského
názvu "Ing." získa.li kolego1vé:
B[)ř Č. v Kouřími, Hodk J. v Beregsászu, Kaschte A. y Chomut·o,vě,
Komzák A. v Radoníně, Lindner J. v Mostě, Peljoha. J. ve Fa.lknově,
Spalek M. v Brně a Šulc K. v Praze, Klubal A. v Jihlavě a Petrů A.
ve Vvškově .
. Autorisaci civil. zeměměřiče nabyli pp.: Karel Scha.rf v Litoměřicích, Alois Křička ve Val. Kloboucích, Ing. Andrej Naščá,k v Humenném. Josef Čurda ve Čty,řeeh Dvorech u Č. Budějovic, Josef Narvánek
iV Bohunicich.
Za redakci zodpovídá Ing. J,o•• Rtlžička. N akladatel: Spolek č.,_ko"lovenlllk,\tch

Ti.kem Polygrafia v Brně.
zeměměMč& v Praze.
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