ZEMĚMĚŘIČSHÝ

vĚsTníH

Ku 201etému jubileu Jednoty čs. úf. aut. civil.
geometrů v Praze.
Jednota čs'. úř. aut. civ. geome,trůiv Pmz€ konala na osl.a,vu
svého 20letého založení a trvání slavnostní schllzí v Praze dne
8. prosince 1928, v zasedací síní Inženýrské komory, Dit,trichova
ulice. Schůze byla neobyčejně četně navštívena, jak z řa,d členů
Jednoty, tak: zejména zástupci úřadů, korporad, odborných
spolků atd.
Schůzi zahájil o 10. hodině dopolední předseda. Jednoty
Ing. B. Fiirst, uvítáním přítomných llOistía členů.
Mezi hosty se nacházeli význačné osobnosti, a to: Min. rada Ing.
Dittrich za min. veřejných prací, vládní rada Ing. Heller za zemský
úřad v Praze, prof. Ing. Petřík v zastoupení rektora vysokého učení
technického v Praze a za profesorský
sbor vysoké školy speciálních
nauk, presídent Ing. Kalbáč za Inženýrskou komoru pro čSR. v Praze,
ředitel Ing. BIoch za Svaz civ. inž. zaměstnavatelů,
Ing. Jedlička za
Pracovní sekci Inženýrské
komory v Praze, Ing. Talaš za Pracovní
sekci Inženýrské komory v Bratislavě, .Jan Hora za Spolek posluchačů
zeměměřického inženýrství, Ing. Beneš a Ing. Pudr za Klub měřických
inž. hlavního města Prahy, Ing. Kubík za Masarykovu akademii práce
a za Ústav pro stavbu měst, Ing. Rajtr a Ing. Šulc ze Státního pozemkového úřadu, Ing. Macoun za Svaz úř. a.ut. civ. inženýrů v Praze, Ing.
Dr. Ryšavý za Spolek čs. zeměměříčů, Dr. Fiala, odborový přednosta
Státního pozemkového úřadu Ing. Špitál&ký, Dr. Ing. Čapek, Dr. Kraus,
redaktor Grund, Ing. Brousil, Ing. Faltus za odbočku Spolku čs. zeměměřičů a měřickou skupinu SIA. v Brně, vrchní techn. rada Ing. Sadil
za zemskou správu politickou, vrchní měř. rada Ing. Sůra za Spolek
inženýrů státní měřické služby, kapitán Lukášek za Vojenský zeměpisný ústav, vrchní rada Ing. Novotný, Ing. Štěpánek, prof. Ing. a poslanec Záhorský za poslanecký klub čs. strany nár. soc., Ing. Zadražil
za Spolek civ. inž. kulturních, atd.
Omluvili se a pozdravné projevy zaslali: Ministr veřejných prací
Dr. Spina, president Stát.ního pozemkového úřadu Ing. Dr. Voženílek,
president státní regulační komise Ing. Molzer, primátor hlavního města
Prahy Dr. Baxa, presidium správní rady elektrických
podniků v Praze,
presidium finančního ředitelství v Opavě, Berufsgruppe
der deutschen
Zivilgeometer, Klub poslanců čs. strany nár. soc., Klub poslanců čs.
strany soc. dem., min. rada Ing. Mandys, vrchní rada Ing. Bednář, Ing.
Fritsch, Ing. Filkuka, Ing. Dr. Skorkovský, Ing. Novák, Ing. Gregor atd.

Po krátkém pros,lovu udělil předs,ed!a sl.ovo sla,vno!st.nímu
řečníku Ing. Z u k I í n o v i, který ve g,vé obsáhlé a věcné řeři
př,ednesl velmi výs,tižně Vývoj povolání civ. geometra, a, jeho
Význam a důle.žito.s.tv životě veřejném, hospodářském a kulturním. Řeč jeho dop~'ovázena byla ča,stým projev'em souhlasu a

1929/1

odměněna byla dlouho,t,rvajícím potleskem přítomných. Pro značnOl~)~jí rozsáhlo<Slthude slavnostní řeč kol. Zuklína. uveřejněna
z.vlast.
Po řeči Ing. Zuklína přihlálsilo se ku projevu' vícezálS.tupcll
úřadů a odlYorných spolků. Z přednesených projevů na slavnostní :SChŮIZi,
ve k'terých bylo naší Jednoitě bbhopřáno k do,savadllí zdámé čiImo<s,tia k další činnosti 'srdečně přáno mnoho
úspědm a, zdaru, sluší uvésti zejména, projev pana, min. rady
fng'. Ditkicha, za. min.. veř. pmcí, pana, presidenta, Ing. Kalbáče
za Iuž. komoru, pana, prof. Ing. Pe:t.říka za .vys. učení technické,
]lana Ing. Macouna za Svaz civ. inžf8nýrů, pana, vrch. měř. rady
Ing. Sťuy za. Spolek inženýrů stáitní měřické rslužby, vrch. rady
Ing. Ben!eše za Klub měřick,ych inženýrů: hlavního města Prahy,
Ing. Fa1tus,e za. odbočku Spolku čs. zeměměřičů v Bmě, vrch.
rady Ing. Kubíka z,a.Masarykovu: akademii práce, Ing. Zadražila
za Spolek civ. inž. kulturních a Ing. Holuiba, cozarkládajídho
ťlena Jedno,ty za Jednotu čs. úř. aut. civ. geometrů.
Proj,e,v pana vrch. rady Ing. Belleše a pana vrch. rady
Ing'. Kubíka pro svoji zajíma,vost bude uveřejněn zvlá,ště.
Předseda, poděkova,l všem pánům za vřelé a pochvalné
projevy a kráttk:ým doslovem neobyčejně zdařilou slavnostní
schůzi ukončil 's přáním mnoha zdlarn v příštím desítiletí.
Odpoledne o 2. hodině konána byla jubilejní valná schůze
('lenů, na Které bylo funkcionáři Jednoty referováno 0' pr:iJci
JedllO>tyve prospěch sta,vu civ. geometru za uplynulých 20 let.
Detailní referá.t, o valné schůzi bude lweřejněn <samo,statně.
Xa. valné schůzi byl přija,t návrh vyboru Jednoty, aby prof. Ing .
•Josef Pe tří k a, Ing. Bedřich F ti r s t, dlouholetý předseda, J ednoty, byli jmenováni čestnYmi členy Jednoty, za z,álsluhyo sta,v
čs. geomet,rů.
Dále byl přija,t llá,vrh kol. Ing. Holuba, aby čestnými členy
J ednot,y byli jmenováni kol. Ing. Z u k I í 11 a, Ing. F r i t s c h,
jako zakrlá,dající členové Jednoty za, zálsluhy, k!t.eré O' stav civ.
geometru a o Jednotu samotnou si SVOUI neúna,vnou prací získali.
Zdařilá jubilejní oslava Jed~loty čs. úř. a.ut. civ. geometrú
zakončena, byla, téhož dh'e přátelským večerem ,se ,společnou
yečeří v representatČlrím domě hlavního města Prahy. Na, ve'čeru
tom bylo přítomno mnoho vý'Značných host,ů (zástupců úřadů a
korpora.eí, jakož i zástupců odbomých spolků), 'se svými dámami,
jakož i zna,č.nýpočet členů Jednoty.
Při večeru byla přitomnými hostmi znovu zdůrazňována
činnost Jednoty ve pros.pědl celého technického- staNU a, Jednota
kladena za vzm- jiným spolkům technickým, zejména po stránce
Ol'ganisační. Funkcioná.ři JedJ1oty, z,vlá.ště jejími zakládajícími
členy, bylo vzpomenuto počátkll Jednoty v roce 1908, a zvlá.ště
prvých pra.cí a úspěchů, na počátku ,získaných.
Hosté i členové Jednoty se,t,rvali v přátelské zábavě až
do pozdních hodin večemích.
Zprávu podává Ing. Pro k ů pe k.
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Résumé. U 11 i o 11 des
g é o III e t r I' s - ex per t s ft P r a g u I'
a fGté 11' 8. décembre 1928 11' 20ieme ann1versaire de sa fondation.
,\ l'assemblée solenn€lle ont pris part - les répresentants des ministeres .
•les services d'État, des écoles techniques superieul1e's, de l'Ac:ademie dr;
t.l'avaux Masaryk, dl' la Chambre de,s Íllgénierurs-expe'rts, des organisations
~les ingénierurs et des géometres d'Étalt. L'éxposé primcipal a tenu M. Zuklin, qui réferait sur 11' développement de 1a pJio~e,ssion de l'ingénieur-géometre et snr son importance
dans la vil' technique, économique et
publique.

1. K určení středni chyby v Hansenově
úkolu užijeme
~l1lalytické metody.
Začneme
stanovením
vlivu chyb v určeni
.směrníků, při čemž výsledek uebude záviset na absolutní orientaci,
neboť do počtu vstupují pouze rozdíly jejich.
A proto užijeme
specielni soustavy s osou x, jdoucí body A, B a počátkem O ve
ve středu úsečky A B, jejiž délka se rovnej 2 a.
K určeni bodu P (x, y) užijeme vzdálenosti m, n (vi7. obraz),
pro které

B
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nt = V -~.-----~
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(J2) ,
kde v == PQ je neznámá vzdilenost hledaných bodů P a Q.
Odtud plyne
nt ~ sin /31 sin (a2
(J2)
sin (a1
(Jl) sin //2
A,
-což je veličina určená přímým měřením úhlů, takže poměr v~dálenosU bodu P jej určuje jako příslušný Apolloniově kružnici, dan{'
rovnicí
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Dále však jest úhel AP B = a2 - a1 = w přimo změřen, a tím
bod P umístěn na kruhovém oblouku s daným obvodovým úhlem.
Je tedy
y
y
x-a-x-L-a
-----2-1
- == tg w
l-L~-1

x~ - a~

+

(3)
x2
y2 - 2 a y cot w - a2 = O.
Hledaná poloha bodu P je tedy průsek kružnic (1) a (3).

= a cosec w ft cosec w ± cot w r ft~ -

X

1 -- a f
1 Ý~f.l-"---1 cota ± ft cosec w
ft2
cot2 W
=ag
ft"

,/ ~

{

y = a f ft -

+ cot" w

+

Všecka čtyři řešení se ovšem neuplatní. Především jsou dvě
a dvě souměrná, a tedy lze je brát za aequivalentní. Mimo to
dlužno brát pro x horní znamení, což odpovídá běžné praxi.
Řešení pro bod Q se obdrží pouhou výměnou prvků, ležících
souměrně dle osy úsečky A B, tedy směrníku 11 a {J.1 a to ať je
PQ úhlopříčkou nebo stranou čtyřúhelníka ABPQ.
Přesnost,
určená členy většinou quadratickými, není těmito zvláštními případy vubec dotčena.
2. Pozorovatel, stojící v bodě P a Q, měří směrníky 'JI, 'JI2' 'JI!'
resp. {J., {)o2, {J.1 k bodum Q, B, A resp. P, B, A.
Potom jest a1 = 1)-1)1'
a2 = 1)-1)2'
úJ = 1)1-1)2'
{JI = {fl -{f,

{J2= {f2 -

X

{f,

= {fl

-

{f2.

Směrníky stiženy nahodilými chybami, jichž příčiny jsou
stejné, a proto jim lze přikládat stejné chyby li, jakožto pruměry
quadratické. Jim odpovídající střední chybu, místa P značme (J.
Uvažujíce posuny i chyby jako malé veličiny, utvořme diference souřadnic x, y jako funkce změn směrníků, berouce x a y
za funkce parametrů ft a ro, jejichž souvislost se směrníky udána
výše. Je tedy
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průměrné
čtverce diferencí (5), odpadnou
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K určení dalších členů derivujeme
nejprve dle f-t, což dá:

OX (
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Kapitoly o novém měření topografickém.
Část

v o .i e n

III.:

Československo.

s k Ý zem

ěpi

B

n Ý úst

a, ,1.

Nové měření topografické,
svěřené
voj.
z8mepIsnému
ústa,vu, nebylo lze vybudovati
jako výslednici
zkugeností topografického
vy měi;ov1ání rakouského.
8t1Ltním převratem
byla
vývojová
linie přerušena,
takže voj. zeměpisný ústav jest nucen
budovati
organisační
a technické
principy
nového
měření
1 : 10.000 a 1: 20.000, které se y' Ha·kousku témě'i; neprovádělo.
a zdokonalova.ti
je časmIl tak, aby resultát
vyhovoval,
pokud
lze, vgelll požrada,vkllm techniky
mírovlé a válečné.
Až dosud není vývoj ukončen.
Organisačně
postupovalo
~e Z}Jl'VUpodle původního
vyměřování
1: 25.000, nyní čerpá se
více z organisa,ce francouzsiké
a německé s dobrými výsledky.
Dokonalá
organisace
švýcarská
-- která bude s,truěně popsána
y konečné
úvaze proza,tím '-lZorem býti nemohla. Rovněž
technické
principy
nejsou
ještě definitivně
stanoveny.
Mimo
aplikované
motody rakouské,
která
je proza,tím
normována,
zkouší se metodv měření francouzského
a· německého.
V dohledné době lze' očekávati
normal'i!saci
nejlepšího
postupu
a
techniky
práce, takž,e eventuálně
uzákoněné
nové vyměřování
1 : 10.000 11 1 : 20.000 z.apo{;ne dokonale připraveno.
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Organisačně postupuje se nyní ve čtyřech údobích.
V prv'ém z<aměříse podklad geodetický, v druhém p'rovede se
podklad topografický, fotogrametrické měření a resthuce leteckých snímků, ve třetím vlastní měření topografické a ve čtvrtém
konečná úprava vyměřovacích listů.
I. Geodetický podklad.
T r i a n g u l.a c e. Triangulační
prá,ce astronomickogeodetického odboru připojují se na, základní trigonometrickou
síť
českoslo,-Ienskou, provedenou
t,riangula,ční
kanceláří
ministerstva financÍ. Zeměpisné souřadnice fj! a }"trigonometrických bodlI této sítě převádějí se na pravoúhlé rovinné sOllřadnlice prozatímní projekce zeměpisného ústa,vu.

Pro j e k c e. Kartografická subkomise, utvořená při čs.
komisi geodetické a geofysikální, nerozhodla dosud o jednotné
projekci pro území státu. Pro potřebu zeměpisného ús,tavu
byla tudíž z'-lOlena obecná kuželová, konformní projekce, ve
které provedeny jsou výpočty triangulačních prací zeměpisného
úSltavu. Pravoúhlé rovinné souřadnice každého trigonometrického bodu převádějí se na souřadnice zeměpi,sné fj! a }"a lze je
převésti na rov~nné souřadnice, event. projekce definitivnÍ.
část Besselova elipsoidu. procházející územím státu. protnuta jest
kuželovou plochou v rovnoběžkách 48 o 30' a 50 o 15' (obr. 1.). Rozvinutím kužele do roviny vzniká jediný souřadnicový
systém. jehož počátek zvolen ve středu jižního okraje speciální mapy 4260 Vsetín. Záporné souřadnice systému byly vyloučeny posunutím počátku o 1000 km
na západ a o 500 km na jih.

S O u řad nic o v á síť zavedena jest dosud v listech
nového měření 1 : 10.000 a 1 : 20.000 a bude obsažena i v nové
mapě státu 1: 50.000. Jeto
čtv'ercová síť, tvořená přímkami
ve vzdá,leno8lti 1 km, rovnoběžn,ými s osou x a y. Číslování souřadnicové sítě provedeno jest na okrajích vyměřo'-lacích listtl
(obr. 2.).
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N i vel a.c e. Výškový podklad nového měření tvoří přesná.
nivela,ce, prováděná! minis,terstvem veřejných prací a vojenským
zeměpisným ústavem. Vz-tažena jest na základní pevný bod
n Lišova (u Č. Budějovic), jehož výška. odvozena r:akouskou
přesnou nlivelací od J aderského moře.
U"ledené geodetické základy jsou podkladem nového topografického vyměřování. Jednotlivé vyměřovací listy ohraničeny
jsou poledníky a rovnoběžkami elipsoidu Besselova, list
1 : 10.000 v' rozměrech 3' 45" zeměpisné délky a l' 52'5" zem.
šířky, list 1: 20.000 v rozměrech 7' 30" zem...délky a 3' 46"
zem. šířky.
.
II. A. Topografický podklad.
Podstatné součásti topografiekého podkladu tvoří nyní
dvě složky: doplňujícítriangulace
(poJ.ygonální měření) a redukovaná situace map katas,tr:Uních. .
,
Vk'res~ení katastrální si,tlUac~.do vyměrovacíéh listů provádělo se ipnltI podle <l3estrojených rohů listů katastrálních.
Redukce byla však Pl;O nepravidelno1,l srážku papíru často nepřesná a vzájemná poloha trigoll,ometrických bodft, a zmenšené
situace někdy i značně nesouhlasila,. Bylo nutné zhustiti trigonometrickou síť podkladu geodetického řadou bodu triangulace
doplňující (v území zalesněn€IÚ' polygonálním měřením) a navázati je na ka,tastrálnísitua,ci. Pa,ntografování ;btastru lze
pak pl"O"\téstiimnohem přesn~ji, takže nové vyměřování získá
spolehlivou' a téměř úplnou situaci.
Zhuštění trigonometrickés.ftě doplňující tr1angulací (polygonálním měřením) má ovšem význam mnohem širší a popsali
jsme již při novém měření francouzském, jak se uplatňuje při
měření fotogrametrickém, res.tituci a při sestavování seznamu
pevných bodů. Podstaltně ulehčuje i vilastní měření topografa.
Obtížná grafická triangnla~e, která až dosud -- na podkladě
řídké sítě trigonometrické .:.- tvořila základ k zaměření situace
a. terénu, redukuje se na nejmenší míru. Topograf sná,ze proniká do n.epřehledných prosrt:orů a provádí vlastní měření
přesněji a spolehlivěji.
Doplňující triangulací zhus,tí se trigonometrická síť tak, že
na 1km2 připadá, nejméně jeden pevný bod, určený výškově a
sO'llřa.,dnicemi.Body s,e nestabilisují; mjišt.ěníprov'8de se navázáním na okolní katas.trální situaci.
B. Měření fotogrametrické.

Metody fotogrametrické nezasáhly dosud účinně do nového vyměřování. topogra.fického. Redukovaný katastr tvoří
dob~ý a dostatečně přesný podklad situační, takže není všude
nutné získávat,i s,ituací restitucí leteokých snímků. Teprv'8
letošního roku, při novém měřeni 1: 20.000 na Hlučínsku,
upLatnila se fo1.ogra.fická,restituce intensivněji a hospodárně.
Restituce kombinuje se zde s vlastním měřením topografa, neboť
počet bodů podkladu geodetického pro res,tituci nedostaooje.
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Topograf zvolí si na leteckém snímku čtyři jasné body, kter{'
y 'terénu graficky
zaměří, zjistí jejich souřadnice a zašle snímek
fotogrametri0kému oddělení k res,titueL
Hovněž pozemní fotogrametrie 'se dosud lleuplatnila tam.
kde tato meloda jest účinná a, hospodárná. Území dosud mapované v'YhovovaJo pozemní fotogrametríi jen velmi málo, takže
výsledky, v tak plochém území dosažené, nevyhovovaly by
přesnosti llového vymě1íování.

Z přístrojů disponuje fotogrametrické
oddělení pro pozemní fot,ogrametriistereoautografem
Orel-Ze~ss a pro vyhodnocení leteckých snímků a,u:toma,tíckým fotorestitučním pří'stroj-em
fy Zeiss.
III. Vlastní

měření topografické.

Provádí se v měř. 1: 10.000 v území hospodářsky nob
vojensky důležitém a v měř. 1: 20.000 vi území menší důležitooti. Dosud bylo zaměřeno v měi;. 1: 10.000 voj. s,třelnice
li Milovic, část Těšínska a okolí Mor. Ostravy, nyní pak započato s měřením brdské s.třelnice. V měř. 1: 20.000 měří se
letošního roku po prvé na, Hlučínsku.
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l' l' Ú l~e lopografa :-:;e~táváze zaUll'i'ení :-:;ituace a ze znázornění terénu ,Irstevnicemi, vý~kovými kotami a ~rafováním.
K výstroji topografa patří vympřovací list se vkreslenými body
podkladu
geodetického, topografického
a souřadnicové sítě,
s redukovanou katastrální situací ~t event. s fotogrametl'ickými
yr:-:;tev'Ilicemi.Dále měřiek}' stůl s' otáčecím zařízením, v}'škoměr
rakouského typu (obr. 3.), částečně zdokonalen~'. tachYllwtrické
htě a jiné pomocné přístroje.
Výškoměr proti franeouz~kému f,klimetru a německému Kippregelu
nedovoluje současné grafickě výkony n;t IllHiekém ~tole a komplikuje

tudíž způsob práee ;t ostatní výstroj topografa (obr. 4.). Podle dosavad,
ních zkoušek s přístrojem Kippregel, který se zvláště osvědčil při měření
v lese, lze předpokládati
postupně odstranění výškoměru a normalisaei
přístroje Kippregel.

Met O d a diktována
je podkladem
a llouzlvanými
pl'í:-:;t
roji. Záleží ve zhuštění sítě daných bodil základních gra.fickou triangulací
(grafickými pořady) a trigonometrickým
Illpřcním vý~ek tak, aby zaměření ;situacc a terénu mohlo býti
provedeno rayonováním a měřením vzdáleností. Poloha i "-'ýška
lJodú grafické triangulace určují se co nejpřesněji. Výškové
hodnoty jednotlivých měhmí nGsmí se odchylov<llti od aritmetického středu vI měř. 1: 10.000 (1: 2l1.(00) o 0'5 (1'0) m,
\' terénu plochém o 0'25 (0'50) m. Grafické po,řady se při přípustné odehy1ee 1 mm v trrénu volném a 2 mm v terénu nepřehledném vyrovnávají.
Z a měř e n í s i t ua c c. Topograf přezkouší polohovou
i'práVlllos,t l'(:dukov~ll1ého lGlit:,strn, zaměh nové situační podrobnosti a zakreslí vše ]HHlle seznamll smlnven,ýeh značek. Vzclá-
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lenosti měří se opticky do 400 m v měř. 1 : 10.000 a do 800 m
v měř. 1: 20.000. Přípustná polohová odchylka Jev přehledIlJém
terénu 0'3 mm, v terénu nepřehledném
0'5 mm. Le,teckých
BIlímků k snazšímu zakreslení situačních detailůpoužh1á
se
z důvodů hospodárných jen v území s hustou situací.
Z a měř e n í t e r é nu.
Terén znázorní se normá,lně
vrstevnicemi 2 m, v území plochém i vl:stevnicemi 1 m a 0'5 m
(obr. 5.). Charakteris,tické podrobnosti (terénní v!lny a p.) se
~rafují. VrstevniCe konstruují se zpravidla v terénu, buď. přímo
vodorovnou přímkou záměrnou, nebo interpolací podle vhodně

měřených výškových bodů. Vrstevllice, sestrojené při domácí
práci interpolací a podle terénního náčrtu, se ještě v terénu
přezkoušejí. Na lkm2 zaměří se podle, terénních poměrů v měř.
1: 10.000 .až 300 (v měř. 1:20.000 až 50) výškových bodů.
Důležitější body, z"'[áš<tě ty, které se použijí při kotováni ve
vyměřovacím listu, se kontrolují.
,
.
Pří 10 h y vyměřovacího listu obsahují všechny údaje ke
konečné úpravě listu a, k popisu názvoslo,,-IÍ, Mimo to·-- obdobně
měření fra.ncouzlskému seznam pevných bodů, určených
.výškov.e a souřadnicemi a v terénu lehce zjistitelných. O důležiltos.t! tohoto seznamu pro mírové práce "''Ylllěřovací a., pro
'úkoly válečného vyměřování. zmílliH jsme se podrobně při popisuměření francouzského.
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v Ý k o n n o s t v měř. 1 : 10.000 dosahuje v terénu jedno,luchém s řídkou situací až 8 km2 měsíčně, v terénu členitém
6 km2• V měř. 1: 20.000 dosaženo při letošních polních pra('ech 20 km2 v' terénu plochém a 15 km2 v terénu složitém.
IV. Konečná úprava.
Ve VJ měřovacím listu jsou zakresleny všechny body
podlkladu geodetického. Z bodů podkladu to,pografického jen
ty, ktm'é jsou obsaženy v seznamu pevných bodů. Znázornění
t,e·rénu doplní se výškovými kotami (3-6 na 1 km2 'Vl měř.
1 : 10.000, 1-3 koty v měř. 1: 20.000).
Vnější úprava
obsahuje název:
topografický
plán
1 :10.000 (1: 20.000), označení listu číslicemi a písmenami,
které vychází z rozdělení sekcí původního vyměřování
1 ~25.000, magnetickou deklinaci a, odchylku od severního
směru ,souřadnicové sá:tě a déJkové měřítko. Na ok:raSích listu
provedeno očíslování souřadnicov1é sítě, označení i'ohů zeměpísn,ými souřadnicemi (zeměpisná délka vých. Ferra a vých.
l'ireenwiche) a minutové dělení (obr. 2.).
FotoHtografícké vydání listů jest dvlOubarevné: situace
"'erně a vrste'Vnice hnědě (viz přílohu *).
7

Résumé:
C h a pit r e s s u r len
o u v e a u I e v é top o g r ap h i q u e. (3ilme partie: Tchécoslovaquie.)
L'exécution
du nouveau levé topographique
en Tchécoslovaquie
"st confiée a une institution
militaire: L'Institut
Géographique.
Le
procédé est le méme qu'en France a l'échelle 1: 10.000 et 1: 20.000.
II n'était pas possible de devolopper les principes techniques et
"eux d'organisation
comme résultats des expériences du levé d'ancien
Autriche. Par la subversion d'Etat la ligne de developpement du levé
topographique
fut interrompue et I'Institut
Géographique Militaire fut
torcé de créer des le commencement les fondements du nouveau levé
.l'apres ses propres expériences
et en profitant
des études du levé
trancais et aUemand.
Le procéc1é est organisé dans tro-is phases. En prémier lieu on
"xécute les travaux de triangulation, basés sur le réseau trigonométrique
tondamental,
établi par le bureau de triangulation
au Ministeredes
Finances. Dans la deuxieme phase. on exécute les triangulations
complémentaires. les mesurages polygonaux et topogrammétriques
et la restit.ution des photographie aériennes; dans la troisieme phase le levé meme
ó\t enfin dans la quatrieme
l'a.justement des nouveaux
plans topographiques.
.
Comme base pour la situation
on utilise les plans cadastraux
réc1uits, pour les territoires, ou les dits plans ne satisfont au but, le
t,racé de la situation doit étre gagné pal' la restitution des photographies
aériennes. Le terrain est marqué par les courbes de niveau et par les
('ótes; les planches sont bornées par les méridiens et paraIléles d'éllip~oide de Bessel dans la projection conique.L'édition
de la carte topographique se fait en feuilles en deux couleurs: la situation en noir, les
eourbes de niveau en brun.
.
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Zakládání Rozemnoknlžních vložek na Slovensku
drzba a pozemnoknlžní vlastnictví.
Ing. JarosJav

-

Chůa-a.

Veliké úkoly, které si státní s'práva uložila s nápravou a znovuzřizováním lpozemkového katastru na Slovensku, nutí zeměměřiče, a.by
se zajímali též o uplatnění ka~astrálního operátu jako nepostradatelného
podkladu ,pro zakládánípozem~lOiknižních
vložek. práce to neméně obtížné a vyžadující mnoho času.
Pre'sidium soudní tabule v Bratislavě vydalo "Predpisy o SOlSrtaVOvaní pozemnoknižný,ch vložiek na Sl()IVensku" ve formě "Úrpravy" k provedení uherských
zákonných
článků XXIX: 1866, XXXVIII: 1889 a
XVI: 1891. Těchto ,přoopisů azákonnýc!h
ustanovení všimneme si htavně
",e Rtanoviska držby a pozemnoknížního vlastnictví.
. N ovékatastrální
operáty ses,tavují se dle slt,avu skuteČiIló držby.
UV1díme, ,pokud se poz,emko'vý kat:astrpo
stránce údajů vffa,stnických
může ús'pěšně upotřebit při zakládání pozemnOlknižních vložek. Dle toho
seznáme též, jak nutnop'rll"covat
při índikaci majitelů jak při novém
podrobném katast,rálním měření, tak při reambubci
nebo ,při nápravě
kat:astru. Jest Bamodejmé, že čím uportřebitelněj,ší je ,pozemkový katastr
pro zakládání vložek ,po stránce vlasltnkkých úda.,jů, tím lehčeji a rycMeji
jde práce vložkMská.
Tím méně hude též 'zapotřebí upravovati po'zemkový katastr po dokončeném založení pozemnoknižnkh
vložek
Zakládání pozemnoknížníeh vlložek má hýti (viz § 24 z. čI. XXIX.
z r. 1886) v prvé řadě v těch obcích, ve kterých bylo v posledních letech
Ilokončeno podrobné katastrální
měření, anebo předchozí měření katastrálni bylo opraveno dle rs:kutečného stavu (,reambula,ce kata,stru). Přednost meú těmito ohcemi má býti dána opět obc;ím, ve kterých byla dokončena koma'sace a pozemková kniha nebyla ještě (lIe ní ,přetvořena.
Ohledně těch obcí, ve kterých
a) katastrální
podrobné mě'řeni ještě nebylo ;provedeno,
b) ,podrobné ka,ta&tráJní mapy jsou jížzasJtaralé
a dosud nereamhu!ované,
c) komasace jsou v běhu,
zakládání vložek má hýti odloženo na dobu, a,ž uve-dené práce hudou
ílplně zakončeny.Pravděpodobně
v;zhlooem k těmto uf,tanOVllnfm do.plněna b~la vj'nosem ministeretva financí instrukce .,Náprava ok~tastru" (o této bylo již
v Z. V. :pojednáno) doložkou k § 15, která 'zní: "Podle pfílemnich katastrálnich operátů, .pořízených s použitím nepřesné m3Jpy, vložky nové
pozemkové knihy zakládány nebudou."
To by se týkalo :hlavně obcí 'V měřických okrC'sích Turč. Sv. Martin,
Čadca, ŽiH.na.,Trenčín a částí Olkre'StlPrievidza a Nové Město n. V., kde
podrobné katastráJ1ní ma,pychybějí
a p'ři ná,pravě katast.ru uživá se pro
pořízení llwvisorniho
mapového ela,búráitu katastrMního 's.t:arý-ch, ve&ffiě;;
nepřesných a často neú.plných ma,pt.
zv. ,.komasačních"
anebo mal10ka'}'.S:ačních,kterých užívá 'dosud stará pozemková kniha.
P'ředpJEY o \Za:kládánl !pG'zemnO'knižnich vlnžek ohsahujJ1 ffioMhO'
detailních u&tanoveni o tom. abypozelffilnoknižní vlastník byl uveden co
nejvíce v soulad 'se skutečným stavem držby, Ustanoveni ta,to nejen
povolují zapisování
skutečného
drž 'tele za vlastníka,
ale v případě
trvání -zákonitých podmínek to přímo nařizují. Vložkářská, komise má
inicía,tivně 'zakročovat v .tomto směru, upozorňo:vat interres8nty z řad
skutečných držitelů na jejich práva a dle možnosti přimě~ je :k opatření
listin, potřebných ke v,pisu vlas,tni'ckého práva (vi'z § 88 ;,Upra.vy").
Za skUlterčného držitele považuje se &e § 19 z. čI. XXIX. z r. 1886
ai § 341.. čI. VII. z r. 1892 ten, kdo si nemovitosti ziskal .prá:vním úkonem
mezi živými, n8,bo na ,základě dědictví. vydržení anebo jínak a má nemoyiwlSt jako svoji vlastní v držbě, jenže jeho vlastnické právo není
z3>psáno v pozem:kové kníze.
Dle § 9 "z. čI. XXXVIII. z r. 1889 je skutečným držite1lem i ten,
komu byla nemovitost p,řidělena právo.platným rozsudkem anebo právoplatným usnesenhn pozůstalos,tniho ,soudu a který ji má jako svoji vla~t:ní
v držbě, jenže jeho vlastnické prá.vo není zapsáno v pozemkové kmzB.
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Nejhlavněj.ší předpisy, které mčuji, za jakých rpodmínek se má
skutečný držitel zapsati při sesta,vováni vložek jako pozemnQknižní vla&tník, j'sou tyto:
1. když skutečný držitel doká,že nabytí nemovitosti původní listinou,
k,tflrou mu vystavil pozemnoknižní vlastník neho jeho legitimní dědic,
nebo úředním, vysvědčením a úBtním projevem důvěrníků obce" zaměstnaných u vložkářfJké komise, jesWže na záUdadě této listiny nemůže se
dle pozemnoknižního řádu provéBti vill,stnický zá.pis,
2. kdyžpmemnoknižní
vlastník nebo jeho legitimní ,dědic ústně
dosvoočí před 'Vložkáiískou komisí právoplMnoSlt náwku
skutečného
držit,ele na vlastnictví (viz § 15 z.čl. XXIX. z r. 1886),
3. když skutooný držitel předloží právo,plwtný soudnírozsude'k,
kterým se dotyčná. nemovitost ,přiBuzuje držiteli, nebo když předlO'ží
právopl3Jtné us·nesení pozůstalostniho
soudu (vi,z § 5 z. čI. XXXVIII.
z r. 1889),
4. když obecní úřad a důvěrnici obce dosvědčí, že nemovitost byla
po 3 roky v pokojné držbě a když ,pozemnoknižní 'Vlastník nekladl odpor
proti tomu, ačkoliv ,byl ,předvolán a vlož:kářskou komisi V} 7.ván k vyjádření se v této věci (vÍ'z § 16z. čI. XXIX. 'z r. 1886).
[Tří roční pokojná držba počítá se od datumu protokolu, který je
vždy ,sepsáiIl vložkáiřBkou komisí k žádostí držitele o vpis vla,stnického
prá:va,.
Protiví"li se poezcm!lloknižní vlastník\npisu
vla,stnickóho pTáva skutečnbho držitele, zápis se nepovolí a protokol dO'plní se ;případnou doložkou. Rovněž tak se 'zápis nepovodí. nemohlo-li hýti do'ručeno pravidelné
předvolání pozemnDknižnímu vlas,hlÍku. Držitel, Be uvědomí, že Srvé míroky může uplatnit řádným pořadem práva. Bydlí-li ,pozemnoknižní vla.stnik v ,ciz,ině, předvolání se nezasilA (viz § 15 z. čI. XVI. z r. 1891) a
neha již zahájené pokra<')O'váni se má zast,avití.]
5. Byla-li nemovítos,t předmětem vice držebnos,tních převodů, které
nehyly v rpoezemkové kni'ze ,provedeny, pla,tí pro ,první převod us,tanoveni
§ 15 z. čI. XXIX. z r. 1886 (viz bod 1-2) a pro další pOlUhýprojev obecního úřadu, že o převodu má 'Voo.omost a p<Ytvrdi-lí i důvěrnici obce, že
žadatel, který reflektuje na vlastnický zápis, má nemovito.",t ve skutečnl~
držbě (viz § 17 z. čI. XXIX. z r. 1886).
6. Jestližepozemnoknižní
vla'stník 'zemře,) aspoň .před 3 roky, nebo
když není známo místo jeho pobytu aspoň tři roky a obecní úřad dosvěd,čí. že má vědomost o majetkovém převodu (nebo o více pos,tupných
převodech), kte,rým si skutečný držitel 'získal dotyčnou
nemovitost a
když současně úřad i obecní důvěrnici dosvědčí, že skutečný držitel neho
jeho ,před'chůdc'ové jsou aspoň deset let pokojnými držiteli této nemovitostí.
Není-Ii mistopobytu
p<Yzemnoknižního vlastnika 'známé, za.pH'e ee
vlastnické právo skutečného držitele pouze tehdy, jestliže pozemnoknižní
vlarBtník do zakončení činno.sti vložkářské komise v obci nevznese odpalU
proti zápisu ('viz § 18 'z. čI. XXIX. z r. 1886).
[Odpor m,í, za následek protokolární
pokraočování u úřadu kniih
poz,emkových,při
němž se rozhoduJe především o tom, je-li osoba, kterú
odpO'1' kla,dla, totožná s pozemn<Yknižním 'Vlastníkem nebo jeho právoplatným dědičem. Je-Ii tomu tak, vla,stnický zápis skutečného držitele se
vymaže. V opačném ;případě uvědomí se odporovatel, že se může domáhat
svého prá,va žalobou o 'Výma,z vlwstnického práva skutečného držitele.]
7. Byla-Ji některá nemovitOrst původně mylně zapsána ,do starých
pozemnOiknižních protokolů na pozemnokni'žního
vlastni$,zapiše
se
vla,&tnické právo skute,čného držitele 'z titulu opravy na jeho žádost, přednesenou u vložkářfJké komise. Jako podmín:ka 'požaduje BC k tomu 'BVOlení pozemnoknižniho
vlastníka a pravidelný důkaz o flkutečné držhlí
("iz bod 1.).
Za jina:k týchže podmínekza.píše
Ise vlastnkké
právo skU'teč~ého
držitele na 'záJldadě ,pTáva vydrženi - třeba,s by byl .původní vlastmcký
zá,pis správný (vÍ'z § 7 z. čI. XXXVIII. z r. 1889, doplněný § 35 z. čI. VIT.
z r. 1892).
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Tím by hyly zhruba uvedeny nejhlavněj.ší předpi1sy o držhě .'t
poz"lm~oknižním vlastnictví při 'zakládání vlo'žek knihy ,pozemkové.
Včel těchto řádků je částečně i ten, abych0111si znO'vu ,přj,pamMovaIi
a z,důmznili wzdíl
mezí ddhou
a .pO'zemnoknižním vlastnictvím.
V úřední
činnosti
měřických
úředníků
klade
se hlavní
důraz
na
tec~hni'eké
·znalosti
a přesnost
technické
p r á c e, ať j so u to již p r á cen o v o měř i c k é, r e a m bul a čnI
nebo
při
nápravě
·ka,tastru.
Bude
však
nutno
aby
i v 1a st n j c kým
o t á'z ká m věn o val o s e v i c e č a 8 u i' J> é č
Oprá'Vněnosttoho
se ostatně ukáže .při zakládání vložek u obCl nově
zaměřený·ch neb zreambulovaný,ch, nebyli-'li da-žitelé pozemků pečlivě
vyšetřováni při katastrálních pracích. Po založení vložek je soud povinen
dodati katastrálnímu
měřickému úřadu opisy vložek, pokud. se týČf'
li&tu majetkové ,podstaty a Ustu vlalstnického. To má za účeL a;hy uveden
byl soulad pozemkového katastru s knih()u [pozemkovoU.. A právě na
Slovensku, vzhledem na rodový a 'Ládružný způsob pozemkO'vé držby.
dá se tento soulad mnO'hem obUžněji provésti, než v zemích historiekých .
.Jestliže nO'vý pozemkový katastrální operát uvádí j<l>ko,skutečného držitele
jednoho nebo dva hlavní hospodáře, pO'zemková kniha 'z právních důvodú
bude museti obY'čejně zapsati vfce spolumajitelů, třeba.že tito z různých
důvodů nemovitO'sti neuživají, ale také své vlastnické právo nepřevedli
a 'Il€lJ)řevedou.
S t,ěmito zvláštno:sltmi pozemko'Vé držhy počítá se i v připravovaném
zákoně o nedělitelno,sti středního majetku. kter.ýií,'to zákon, platný již
vhlavnfch
zá,s,adá,ch v 'zemích Ms,torických\ má b~"ti cestou unifi:ka,ce
1'O'zšířen i na Slovensko. Uvažuje se při tom o nemožnosti rig'orO'sního
jeho provádění na Slovensku celou ,první řadu let.
Jak již bylo y.předu řečeno, zakládání vložek poz.emnoknižních
vyžádá si mnoho času a prá:ce. SamÚ'tná "Úprava" před:pisů je velmi obsáhlá a složitá a vlo'žkářský úředník musí velmi bedlivě ,s,tudov3Jtvšechny
detaily 'záikonný0h ustanovení a býti i jinak sběhlý v pradch 'Vložká,řských. Bohužel je dnes na Slovensiku nejen málo soudců, obezná!ll1ených
s Itěmitopracemi.
ale je vůbec sOudců málo prá1vě t.3!l",jako ,pozemnokni'Žních ÚJředníků, kterým .připadá největší tí:ha vložkářské
agendy.
Doplňování ,potřebného ,peJ'sonáJu, hlavně kancelářslkého, neděje se se
~trany p'řísl1i8ných úřadů s takovým výsledike111,aby bylo možno koneěnll
ve větším měřitku ,prorv:ádět vložkáli\sképráce.
Tyto se konají v přítomné
doM jen velmi sporadicky.
N,elJlí Ueba doka.zova·t, že p'ro katastrální
prálce na S10'vensku je nedostatek sil teohnických i kancelář~kýoh.
Ale
prá:ce na pozemkovém kata.stru Jdou přes to mnohem rychleJším tempem,
než práce sezakJádáním
pozemnoknižnich vložek. A tak je oprávněna
obava, že nové neb reambulované katastrální operáJty zastaraji do doby,
než se v obci budou za:kládat pozeJll[Joknižní vložky a bude se musit
znovu prováidět náJkladná rerumbula'c'e i těchto nových operátů. Přijde"e zkrátka. tam, kde 'zůstala finanční i justiční správa l'ltarého Uherska.,
nebude-li ,po stránce .personální a rozumí se i finanční za·bez,pečen rye11lejší postup pmcí vložkářských.
Tento postup vložkářských
prad měl by býti regulován dle postupu prací katastrálníúh.
Nutno bráti v úvahu i ,to, že v novém opedte
kata"strálním, nejsou-li dle něho založeny nové pozemnoknižIlÍ vložky.
nemůže se vésti evidence pozemkového katastru dle soudnich výroků
ane,bo jen velmi nepřesně, kombinovaně a náklJa.dně.
Vedeni pozemkového kata'stru na Slovensku je 'za nynějšÍJhJo stavu
vůbell obtížná kapitola s:ama pro oobe. Státní správa má tu k rozluštěni
v každém.připadě
velmi vážný proNém.
T r e n čín v hře2nu 1928.

e.

Zp~ávy tite~á~ní.
ReCl'nse.

Vojenský zeměpísný ústav: Výroční zpráva za rok 1927. Svazek
VIlI. Praha 1928. V komisi knihkupce Fr. Řivnáče, Praha II. Cena neudána. Stran 113.
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Osmá výroční ~práva o činnosti \". Z. Ú. podává přehledně zprávll
o tom, co jednotlivé odbory v minulém roce vykonaly,
a krom toho
otiskuje pět původních pojednání důstojníků v ústavu služebně přidělených.
Dočteme se v. ní, že odbor a s t I' o 11' o m i c k o - g e ode ti c k Ý
(přednosta ppl. Dr. Beneš) určoval na Podkarpatské
Rusi zeměpisnou
šířku na 6 bodech
řádu cirkumzenitálem
Nušl-Fričovým
a měří!
azimuty pomocí polárky teodolitem. Provedl hlavní triangulaci
střelnice
2
v Brdech pro 200 km velké území, určené k zaměření 1: 10.000 a pokračoval v přesné nivelaci na Slovensku a Podkarpatské
Rusi v délce
312 km. Od b o I' top o g r a f i c k Ý (přednosta plk. docent Hlídek) konal
nové měření na Hlučínsku v měř. 1: 10.000 na ploše 205 km2, při čemž
zkoumána
výhoda eklimetru a pamatováno
na zabezpečení
pevných
bodů. které mohou v každé době sloužiti co podklad pro zanášení změn,
V měř. 1 : 25.000 bylo reambulováno v čechách as 3400 km2, revidováno
na speciál. mapách Čech a Moravy na 1280 km2• Fotogrametrické
oddělení, jež provádělo menší měření v Brdech a vypracovalo
plán pro
2'5 km při Vltavě, získalo zlepšení své výzbroje zakoupením
Zeissova
přístroje SEG pro převádění leteckých snímků z území plochých. Použit
byl pro zpracování plánu 1: 10.000 na Hlučínsku na ploše asi 19 km2
a v poříčí Dunaje na ploše 430 km" v měř. 1: 25.000. Oddělení bylí
přiděleni nově tři důstojníci, což dokládá živý zájem V. Z. Ú. o zvýšené
užití fotogrametrie
při pracech
topografických.
K a I' t o g I' a f i c k $od b o I' (přednosta ppl. Semík) připravil k vydání 47 listů speciál. map.
dokončuje připravené vydání mapy generální 1: 200.000, započal s vydáním mapy střední Evropy (list Praha) 1: 500.000, dal do tisku list
Praha, světové mapy 1: 1,000.000, a jiné programové
mapy, nehledř
k pracem pro úřady a privátníky.
Ze reprodukční
odbor (přednosta
ppl. Kostrba) úspěšně zpracovává
dodaný mu materíál jinými odbory,
patrno z toho, .že zhotovil přes 2'2 milionu ri'tzných tisků.

r.

Významnou zprávou publikace jest konstatování,
že do čtyř let
dočkáme se nové úpravy všech 189 listi't speciál. map Československa
a že v roce letošním aspoň území Čech bude míti nově i po stráncE'
názvoslovné upravené speciální mapy.
Z původních pojednání na místě prvním otištěn je ve Výroční
zprávě dra B e n e š e "S t a v g r a v it ač n í c h měř e'n i n a úze m í
čes k o s loven
s k é I' e p u b I i k y". Autor, uváděje v něm zmínku
o Sterneckových
kyvadlových
měřeních, konanS-eh v Čechách, a teoriE'
různých autorů o rozdělení hmot v kltI'e zemské, zkoumá úsudek Kossmatův o klesání pa,nonské roviny se zřetelem na výsledky čs. přes;nl'
nivelace na Slovensku a 40 až 50 let staré nivelace rakouské. Rozdílv
čs. nivelace oprotí rakouské
jsou znamení
negativních,
což ukazuj'!'
pravděpodobné klesání nivelačních značek. Neméně zajímavá pozorování
učinil autor, srovnávaje zeměpisné šířky, určené V. Z. Ú. astronomicky,
se zeměpisnými šířkami, určenými geodeticky vídeňským V. Z. Ú. Zjistil
bezmálo pravidelnost
rozdílu positivního
znamení, t. j. že zavěšená
olovnice je přitahována
k jilm (+ 3'7"). (,Iánek plk. Hlídka "Z e i s s ů v
t. ran s f o I' m ač n í pří str o j SE G je velmi časovým příspěvkem
v oboru fotogrametrie.
Popisem přístroje k vypracováni plánů plochých
území z leteckých snímků. vyplnil autor citelnou mezeru ve fotogrametrické líteratuře
naší. Pplk. Kostrba ve stati "P řep I' a c o v á n í
n á ~ vos lov í n a s pec i á I ním a p ě 1: 75.0 O O" naznačuje postup
jak ve V. Z. Ú. bude provedena úprava čsl. llIomenkla-tmry. DV-lIJposledni
čJánk'y Dra C:ermáka a A. Kolá.říka obírají se poJmem vojenského
zeměpisu.
Publikaci je připojeno 9 obrazových příloh, jimiž graficky ujasněny
detaily zmiňované jak v referátech o činnosti ústavu, tak i v první stati.
Zpráva výročni poučuje přehledně interesenty
o rozvoji, úspěších
V. Z. Ú. a připojenými pojednáními stává se tím více významnou pro
kruhy zabývající
se otázkami
zeměměřickými,
najmě topografickými.
Mohou z ní získati nejen informace o č.innost.i ústavu" ale také zkoumat kritický, kde v postupu t,řeba reforem a jak spojiti funkce jeho -

1929/17

)jez ohledu na osobní stanoviska - v ha,rmonickou spoluprád ku prospěchu čs. zeměměřictví, vojenských zájmů a t,echnického podnikání.

--ka.
Prof. Dr. H. L či s c hne 1': Uber die Genauigkeit
im Flilll!n von
Ordinaten bei Koordinatenaufnahmen.
Genauígkeitsuntersuchungen
mit
Winkelabstecke11ll. Zeitschrift fUr Inst,rumerutenkunde, Č. 10, 1926.
Autor vyšetřil
přesnost
vytyčení
úhlů obvyklými úhloměrnými
přístroji - zrcátko a hmnolek. - Výsledky, k nimž dospěl, vhodně vyrovnal a chyby konstantní
a nahodilé uspořádal v tabulce:
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Hodnoty chyb v tabulce jsou získány při pozorování úhlů o délce
ramen 45 m.
Toto 22 stránkové pojednání Dra Lijschnem jest ukončeno velmi
příhodnými slovy, jež učinil prof. Dr. Chr. Aug. Vogler v roce 1876:
"Kapesní přístroje, které inženýr a zeměměřič neustále v praksi používá,
zasluhují, aby byly voleny s největší pečlivostí co do tvaru a spolehlivosti."
Sponel'.
Dr. H. S a I' n e t z k y: Grundziige der Luft- und Erbildmessung.
Vyšlo ve Sammlung Borntra,eger č. 14 v Berlině (W 35, SchOnebergermel' 12 a), 1928. Stran 230. Cena 12 marek.
Autor vydal spis tento, aby odstranil
citelný nedostatek
díla,
"kte,ré sew.amuje zeměmě,řiče-praktika
jak s leteckým, t,ak i pozemním
,mímkoměřením, jako novým odvětvím geodesie". Pokus jeho je v celku
zdařilý. Způsob podání je zcela osobitý, sotva však lze s autorem souhlasiti, považuje-li význam pozemní fotogrametrie
za značně omezený.
oproti metodě leteckého vyměřování. Spis má dva hlavní oddíly: leteckú
:t pozemni fotogrametrie
a n.a ně připojena jsou stručná životopisná datla
o proslulých
pracovních
v oboru snímkoměřickém
(krom Daguerrea
a Porroa vesměs německých)
a bohatý seznam literatury,
ve kterém
jsou snad uvedena veškerá významná pojednání roztroušená v časopi&ech
a knihách autorů německých.
Kapitola "L e tec k é sní m k o měř e n í" činí % odborné látky
a, začíná pojednáním o leteckých fotokomorách
(ručních i závěsných).
Na ně připojen popis vztahů mezi předmětem a obrazem na plotně, stanovení počtu ploten pro zfotografování
daného území, výpočet výšky
letu pro dané měřítko
a fotokomoru
a jiných dat detailních. Dále
načrtává autor základ stercoskopie a líčí výhody při zužitkování snímků
leteckých pro různé účely technické i ryze měřické. Ve stati o fotoplánu uvedeny jsou podmínky pro odzkreslení snímku, popsány některé
typy ozkreslovačů
a princip nadirové triangulace.
Další stať věnuje
autor doplňování stávajících map daty měřického snímku a ukončuje
celou kapitolu popisem přístrojů, které automaticky
zpracují dvojsnímky
v plány buď dle 7ásad dvojitého promítání (Gasser-Inag)
či autografy
(autokartograf,
stereoplanigraf,
aerokartograf).
Při tom děje se i zmínka
o výsledcíeh, docílenýeh těmito stroji v praxi, pokud se týče přesnosti
elaborátů a hospodárného jich vyhotovení.
V kapitole "P o zem n í Sil í m k o měř e n í" po stručném popisu
polní výzbroje fotogrametrické,
skizzuje autor teorii průsekové
fotogrametrie,
způsob
měření
snímkových
souřadnic,
úhlů
horizont.
i vertikál. ze snímků. Pak přichází k prostým základům stereofotogrametrie, k vylíčrní
funkee stereoautografu
Orelova a kvality
plánú
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autogrametricky
prováděných.
Následují stati, pojednávající
() fotogrametrii, užité v a,rchitektuře,
v kriminalistioo,
Ipři určování
zelllěpisn)-ch
souřadnic a v meterologii, p'odá,v<ají o daném piiedmětu krátkou,
ale v~-stižnou orientaci.
Spis zeměměřiče-praktika,
jakým
je Dr. Sarnetzky,
účastnik
letecko-fotogrametrických
praci, prováděných
v Porýní, je vítaným příspěvkem do odborné literatury.
Nezpracovává
sice souborně látku, spgc
jen skizzuje celek dle současného
stavu vědy v Německu a vybírá jednotlivé detaily zvlášť z odvětvi aerofotogrametrie
a podává je interesentn
v novém svérázném
rouše. Že nebéře zřetel na výsledky
v zemich ne·
německých
docilené, jistě neni předností
knihy. Překvapuje-li,
že ani
nové přistroje
šv)'ca,rského
zeměměřiěe-konst,rumtéra
\Vilda,
proslulé
v celém již světě, nebyly ve spisu popsány, lze pochopiti.
že výborné
práce Roussilheovy,
prováděné
v rámci francouzských
měření katastrálnich, zůstaly
autorem
nepovšimnuty.
Pak ovšem mohl pronésti
tento
úsudek: "Die Luftphotogrammetrie
besitzt hOchstens den Genauigkeitswert der Tachymetrie"
(str. 72), platný s podstatným
obmezením.
Kniha vypravena
je velmi
vkusně,
opatřena
velkým
počtem
obrazců
(někde nadbytečně
zmenšených
při reprodukei)
a názorn}'mi
fotografiemi.
Škoda, že chybí v ní otisky plánu, zhotovených
fotogrametricky, které by obeený význam pro technikn zv)'šily a začátečníky
povzbudily.
Doporučujeme
spis všem kolegům,
zejména
kandidátům
zeměměřického
inženýrství,
neboť najdou v něm dobré poučení v mnollR
detailech, které jiné spisy o fotogrametrii
v,nlané
dosud neuveřejnily.
RllžiČka.

Nové knihy.
Návod ke cvičením nižší geodesie. Dle úpravy
prof. dra. Ang'.
Sem e rád a. Nákladem 1. stolice geodesie
české techniky v Brně. 1928.
Str'an 176. Cena 56'50 Kč.
JUDr. H. Ci m Ie I' : Obecný zákon knihovní. Vydal Vladimír l)rel.
Praha II., štěpánská
1. Stran 844. Oe na vázané knihy 77 Kč.
Dr. J. R y š a v ý: Měření podzemních
prostor.
Litograf.
před,
nášky (208 str., 155 obr. v textu, 9 tab.). Vydáno nák!. Ústřední vy(lavatelské komise při čes. vys. učení technickém
v Praze. Cena ;37'50 Kr.
(Objednávky
vyřídí - dobírkou - p. Vil. Videman,
Praha II .. Kateřinská 40.)
.J. Pot ř í k: Stavba měst a plány upravovací.
Litografovam;
poznámky dle přednášek
se 7 tabulkRmi. Nákladem
Ostř. vyd. komise a
Spolku posluehačů
zeměměř. inženýrství.
Cena 15 Kč. Objednávky
dohíI1kou, M. Ra,iser, ,školník, Čes. tochni'ka" Prahla II.
T e y s s 1 e r - K oty š ka:
Technický
slovník naučný, sešit 91 až
102 obsahuje hesla: Dioptr, Dovolené odchylky,
Drát měřický, Držebnost.
Držeb~lostní list. DůhlÍ m ělřic,tvÍ, DůJ.ní mím, Dvojitá (dv,ojosá reversní)
libela (skončen 3. svazek).
L. A. S o pot s k o:
rEO)J,E3UH,
di! II.: Přístroje.
Vydalo !fl2R
.,Vozroždeníje",
Beograd, Dobrinjska
12.
G a ě t a n A u ber y, doktor práv: Ou Bornage. Vyšlo v Librairie
des Annales des Justiees, 27 rue Guénégaud,
Paris, 1928. Cena 10 fr.
B:. S c hm o 11 1 : Untersuchungen
Uber ein allgemeines Erdellipsoid.
Potsdam
1927.
Odborná

pojednání

v časopisech.

Věstník inženýrské
komory
čís. 2ú_ Ing. Frant.
Ta 1 a š: Úvaha
o postavení
úř. aut. civi!. techniku
v republice československé.
- Ing'.
Bedřich F ti r st: Hrstka stavovských
vzpomínek.
Čís. 21. Výnos mini·
sterstva
finand ze dne 16. října 1928, Č. 94.290/28-IIII6h,
o výhodách.
které se povolují úřadům
(státnim
podnikum)
a úředně
oprávněným
civilním geometrům
(oprávněným
zeměměřičiím)
při používáni
pozemkov('ho katastru.
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Zprávy veřejné služby technické,
čís. 22. Ing. Vojt. Ke jI a: Několik vět o vnitřním pohybu papíru se zřetelem k mapám katastrálním.
-- Ing. .M. D uch o s 1 a v: Fotogrametrie
v československé
republice.
('b. 24. Ing. Dr. B. Kormunda:
Princip
moderních
dvojobrazových
tacheometn'L
- Hlídka zeměměřičská
(Dr. A. Semerád):
Zprávy předložené na nI. kongresu mezinárodní
Unie geodeticko-geofysické
v Praze
1927. - G. Per I' i e 1': Travaux de la Section de Géodésie de ľUnion
géodésique
et géophysique
internationale.
G. Per I' i e 1': Bulletin
géodésique
No. 15.
Geodezist
Peop;e3RcT
č. 9. Br e j no: Vyrovnání
triangulačních
sítí dle z,působu Krugerova.
F c d o '1' o v: IndividuáJní
diferellJce vznik'lé
při měření výšek hvězd. K o ž e v n i k o v: Zvláštnosti
astronomických
prad na zákktdná,ch rtriangulaee I. h~du. A k 18 e n o v: Některé pOlznatky
z pmxe fototopografické
(dokončení).
Říše hvězd, čís. 10 z 1928. Dr . .M. Mo hl': SUibření asrtronomick}'·eh
zrcadel.
Mitteilungen des H. D. J., čís. 12, 1928. Dr. H. L o s c hne 1': ZUl'
(lrittcn Generalversammlung
der Union fUr Geodasie
u. Geophysik in
Prag 1927.
Bildmessung
und Luftbildmessung,
čís. 3. r. 1928: L a e m a n n :
Gegenwartsforagen
derPhototopogI1aJphie.
G I' U n e 11': Das photogr.1mmmetrische
Instrumentarium
der Aerotopograph
G. m. b. H. U n t e :
f~ľchitekturphotogrammetrie
und Felsenkirehe
zu Oberstein. R i c h tel' :
Aus der Praxis der Entzerung
(k'OIIlec).
Journal des Géometres et Experts Francais, čís. 97. M a I' t in: Ln
placlue planimétrique
"Spechneff".
B o s s hal' d t: Le nouveau
tachéometre
reducteur.
J o I' gen sen:
Jubilé
et Congres
de géomětres
a Stockholm.
Zeitschrirt
fiir Vermessungswesen,
1928. čís. 18. N i e m c z y k :
Feineinwagungen
von hoher Genauigkeit
mit Zeiss'sehem Gerath. čís. 19.
E g g e r t: Entwickelung
der photogrammetrischen
Auswertungsgerate
in Deutschlaml
(dokonč. V čís. 20). čís. 20. F i IS C her
(z Hodonina):
Ober ein Reehcnbild
mit kreisfOrmíger
Ableselínie.
Čís. 21. E g g e ľ t :
nie Ausgleichung
von Polygonzugen
naeh der .Methode der kleinsten
Quadrate.
čís. 22. T a u ber:
Untersuchung
der Gestalt der Bildkurvell
einiger Seiten des bayerischen
Hauptdreiecknetzes
bei ihrer konformen
Gau1.lsdlen A'bbiIdungen
von Ellip,soid in die Ebene Gkonec v čís. 23).
F o I' S tel':
Systematische
Refraktionfehler
in trigonometríschen
Hauptnetzen. čís. 23. G!a st: Dle nordamelrikánische
KuElten- und Landesvermessnng. čí,s,. 24. T a u ber:
Loxodrome und MerlkatorprojektiOlIl .. Přehled
zeměměřické
a kulturně-technické
líteratury
z 1'. 1927.
Merniecibas
un Kulturtechnikas
Vestnesis,
č. 9 a 10 z 1928.
::;m a 1k a t s: O parcela ci stavebních
pozemků. D a u g u 1 s: Konference
baltické
geodetické
komise v Berlíně, v září 1298. Dauguls:
Vědecké
záležitosti
v povolání zeměměřickém.
E. D. Katastrální
práce v JugoslaviL
Maanmittaus,
čís. 3 z 1928. H a a taj a: Vědeckost
v povolání
zt'měměřickém.
Lei n ber g: Chyby ve stupňovém měření li Maupertuis.
Tijdschrift
voor Kadaster
en Landmeetkunde,
prosinec
1928.
H e i nes:
Poznámky
ke kat.
zákonu.
F e e n s t l' a:
() vyrovnáni
jJolygonu. Van
R i o 1: () fotogrametrickém
kongresu
v Berlíně 1928.
AlIgemeine
v.~rmessungs-Nachrichten,
1928. čís. 36. N u s se:
Niederelbisches
Stadtegebiet"
Wirtschaftskarte
und Luftbild.
čís. 37.
::;i e w ke: Die konstruktiven
Grundlagen
der Kartenwerke
... , viz dále
ě. 38 a 40 (dokončení).
- Betrachtungen
zu VerOffentlichungen
uber
Luftbildverwenrlung.
Čís. 3H. Lip s: Ein Sonderfall
der Koordinatennmformung
fUr ungleiche
.Mt'ssungen. (;ís. 41. Die Winkelmessung.
die Winkelmessungsgenauigkeit
und der Wínkelfehler
der Polygonzugen fUr Stadt- und Flurmessungen
(pokračování
viz čís. 42, 43). (;ís.
46. Hor noc h: Beitrage
ZUl' Losung
des raumlichen
Ruckwartseinschneidens
(pokračování
v čís. 47). W e I' nic ke:
Der Landmesser
in
der schonen Literatur.
čís. 48. L ude m a n n: Die Verwendung
eineR
nt'uzeitigen
N onientheodolits
bei einer Kolonial-Gro1.ldreiecksmessung.
(is. 50.· Lip s: Die Rechenvordruckc
fiir (las Vermessnngswesen
der
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St:ad:t Berlin (dokončení v čís. 51-52). Oís. 51-5,2. Jel' š o v: Urteil liber
den Genauigkeits>gmd,
die Wirts,chaftlichkeit
und die Kosten VOni Luftbildme1ssung in RuBland.M ar t e II: Englis'che und a"ne~ika,nische Ma6c.

Zpráva
o výbol'ové
schůzi Spolku čs. zeměměřičů
konané dne
7. prosince 1928. Za člena pro rok 1929 přijat Vladimír Peprný. Usneseno, aby na slavnostni schllzi Jednoty
civ. geometrťt zastupoval
spolek
prof. Dr. Ryša,vý. Na vědomí vzata zpráva Spolku posluchačťt
zeměměřického
inženýrství
o ustaveni nového výboru a usneseno vyhověti
je1jich žádosti, aby v časopise byli uveřejňováni
kandidáti.
složivší zeměměřickou státní zkoušku. Prof. Petřík oznamuje návrh redakčního kruhu.
aby byl z dťtvodťt hospodárnosti
zvětšen
formát
časopisu,
počínaje
ročníkem 1929. Přítomný prof. Dr. Fiala návrh odťtvodňuje a žádá jeho
přijetí. Po debatě usneseno ponechati
rozhodnuti
o tom valné hromadě.
Kpt. Lukášek
informuje
o přípravách
k akci pro zlepšení postavení
geometrťt-dťtstojníkťt
ve Vojenském
zeměp. ústavu.
Ing. Pudr sděluje,
že komise zvolená pro přípravu
zeměměřického
kalendáře,
shromažďuje
látku, usneseno však vyčkati s vydáním až po stabilisaci katastrálních
předpisfl. Ing. Pudr navrhuje, aby se spolek postaralo
uspořádání
cyklu
geodetických
přednášek v rámci vysoké školy technické. Po informacíeh
prof. Petříka
o nutnosti
opatření finančních
prostředků
URlleseno vzíti
náVifh v úvahu pro přgtí rok. Usneseno po~ádati některého
refe,renta
z ministerstva
financí o přednášku
pro valnou hromadu
o měřických
instrukci0h.
Z Jednoty
čs. úř. aut. civ. geometrů. Pracovni
a správní výbor
Jednoty konal svoji řádnou schůzi v pátek, dne 7. prosince t. r. v Prazp,
za přítomnosti
12 členů.
Usneseno,
urgovati
u kol. Talase návrh na novelisaei
vlá(lnilio
nařízení z r. 1922, č. 148 Sb. z. a nař.
Debatováno
byLo o přípisu tak zv. "Sdroženi bývalých evid. geometrů", jehož předsedou jest Ing. Karbus. Sdružení to jest vlastně nésprávně
označeno, ježto jeho členové jsou sice býv. ev. geometři,
ale
nabyli autorisaci
civ. geometra
na základě
§ 15 min. nař. ze dne
7. května 1913, to jest B prominutím
studijního prťtkazu a s obmezením
úředního sídla na určitý soudní okres. Nejedná sdružení to tedy za býv.
ev. geometry, plně kvalifikované,
kteří získali autorisaci
civ. geometra
na základě studijního
průkazu a kterých
jest nyní mnohem více nežli
jest členů v t. zv. sdružení. Usneseno, ohraditi se proti jejich jednáni a
vystupování,
zejména pak proti jejich obviňování
naší Jednoty z nekol.
denunciací, ježto stanovisko
Jednoty, aby oni civ. geometři, kteří získali
oprávnění
na základě § 15 min. nařízeni z r. 1913 (tedy s prominutím
studijního
průkazu
a s obmezením
úředního
sídla na určitý soudní
okres), byLi vedeni v seZlllamu členů Inželllýrské komory zvlášť jako úř.
aut. civ. geometři,
mající obmezené úřední sídlo. jest správné a ;;počívá na podkladě min. nařízení.
Kol. Prokůpek
sdělil výsledek intervence
v min. financí ve věci
udělování
oprávnění
k vyhotovování
geometrickf'ch
plánťt autonomním
úřadům. Sdělení vzato na vědomí.
Po refeTfI,tě koJ. Prokflpka
a kol. Krejzy vo věci skládáni druhé
státní zkoušky
na odboru zeměměřického
inženýrství
pro ony absolventy, kteří mají již několik
let praxe, bylo usneseno,
domáhati
se
určitých
úlev a za tou příčinou budou zástupci Jednoty
intervenovati
v min. školství a na jiných příslušných
místech.
Kol. J3lIlČ činil dotaz, s jakým výsledkem hylo zakl'očeno ve věci
t. zv. "Technische
Lehranstaltu"
v Podmoklech.
Usneseno informovati
se u Inženýrské
komory, s jakým výsledkem byl učiněn zákrok její na
popud naší Jednoty
u min. školství a národní osvěty.
Dále činil kol. Janč dotaz, zdali jest Jednotě něco známo o vyhotovováni
polohopisných
plánů (na Moravě) za spolupťtsobeni
kat. llll'řických úřadů. Po debatě usneseno informovati
se o této věci u nadřízených úřadt"t a podle výsledku informace zaříditi další jednání.
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Na dotaz koL Janče, zLiali jeDt přípu~tno, alJ)' civ. geometr mohl
zaměstnávati
asistenta, který byLilí v místě 20 km vzLiálen6m od sídla
kanceláře,
odpověděno,
že jednání takové není správné, že s tím newuhlasíme a bude třeba včc předati příslušné Pracovní sekci Illženýrskl~
komory k zavedení nápravy.
Kol. Fiirst sdělil, že v poslední době zjisti! různ6 případy krytí ve
Yelké Praze a v nejbližším okolí, že' tot]Ž několiv civ. geometrů podepiwvalo
geometrické
plány, vyhotovené
zaměstnancem
státních
drah
(.J. V.). Na to sděleno bylo několika přítomnými členy Jednoty, že jim
jsou rovněž známy případy krytí, že totiž zvláště magistrátní
úředníci,
zaměstnaní u různých technických
úřadů hlavního města Prahy, provoZlijí různé měřické práce pro strany, zvláště knihovní plány, a že jim
jp několik civ. geometrů v Praze podpisuje; jedná se zvláště o starší
civ. geometry. Jelikož dotyční civ. geometři, kteří takto krytím pOškoZlijí celý stav a tento nešvar provozují již delší dobu a jména jejich
jsou Jednotě známa, bylo usneseno, zakročiti proti nim u Inženýrské
komory a žádati, aby jim autorisace civ. geometra byla odňata.
Dále usneseno, aby každý případ krytí byl ihned oznámen Zem"kému finančIÚmu ředitlelství a min. financí, aby s plány, které civ.
p:eometr nevyhotovil,
ale jen svým podpisem kryje, bylo naloženo ve
smyslu nového kat. zákona.
Proti magistrátním
úředníkíim, kteří neoprávněně
provozují různe
mHick6 práce, zakročeno bude pro pokoutnictví a mimo to bude na ně
podána stížnost u magistrátu
hlavního města Prahy, případně u pana
primátora dra Baxy.
Kol. Faltus sdělil, že civ. geometři poměrně málo odebírají Zeměm{'řický Věstník. Žádáme proto kol. civ. geometry,
zvlášť pak členy
.Jednoty, aby Včstník
Zeměměřičský,
jako jediný, čistě odborný ná~
časopis zeměměřičský
v celé republice všichni odebírali, zvláště když
dosavadní cena jeho - 45 Kč - za 12 čísel za rok. jest s ohledem na
jpho rozsah a na jeho odbornou úroveň, velice nepatrná.
Ke konci schůze přednesl kol. černý z Nuslí detailní zprávu pokladní, která schválena jednohlasně.
Na to byly učiněny poslední přípravy k oslavě 20letého jubilea
.1Pllnoty 'a rozděleny funkee pro Sla,vnostní sehůz,í a pro Jubilejní valnou
sl'111hi.
Ing. Prokťlpek, referent.

Zřízení zkušební komise pro II. stát. zkoušku na oddělení zeměměřičského
inženýrství v Praze.
Ministerstvo
(.

160.895-1V-28.

školství

a národní
V Pmze,

osvěty.
dne 13. prosince

1928.

Přih:lížcje k uSita.l1ovení § 35 zkušebního ,řá,du podle vynesení ze
.llle 4. červel1ee 1928, Č. 54.971/28-IV zlřizuji :pro ,prvé funkční období
1928/29 až 1932/33 'zkUlšebuí
komisi
~HO II. státní
,zkoušku
], o t1ď ě le n í zem ě III ě lř i čs k é h o i už e n Ý l' Ství
na vyoo'ké škole
speciálních nauk při českém vys,oikém učení teCJhnÍiClk,éGl1
v 'praze a jmenuji
jejím Ipředsedou Ing. Josefa Pe tř í Ik:a, v. ř., Iprofesora českého vysokého
u~eJlí tecbnic'kého a mís t o 'P ř e d sed o u Ing. Fl'antLšk!a Ma n d y se.
mini"terskéhoradu
v mini,sterstvu financt
Č:leny této komise jmenoval
jsem již výnosem ze dne 28. listopadu 1928, č. 152.179/28, Dr. te~hn.
Františka F i a 1u, Ing. Dr. techn. Josefa R y š a v é h o a Pb. Dr. JindřIeha
:3v 'o bo d u, profesoryčesikého
vysokého
uiČení tHchniJck&ho v Praze.
,lále JUDra.. Josefa Luk á š e, odborového
piiednostu v ministe'l'stvu
:,ocíitlní péče v. v., tito mim. ,pl"od'e&oratéhož vysokého učení technkl~élho,
.JUDra VáclaV1a J o ach i m a" odborového
přednostu
v ministerstvu
vnitTa a sou!kromého docentla téhož vvsokélho učeIÚ a konečně Ing'. V áclava Pro IŠ'k a, v:llchního sta,veihniho l~adU a přednostu měři,čského úřadu
hlav. města Prahy.
Minisltr: M. Hodiža, v. r.
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Ministerstvo

C. 160.887/28-IV.

škoh'itvi

a národní
V PraH"

osvěty.
dne 13. prosince

1928.

Přihlížeje k ustanovení § 6 min. na!". 'z,e dne 4. zá,ří 1897. Ii. 224 ř. z..
jmenuji .pro zbytek funk č'11iho obdobi 1925/26 až 1929/30 m i ~ to př e dsedou
zku·šeibn'í
komi,se
pro
státní
'zkoušku
zeměm ě ,ř i 'č s k o u pliče'Elkém vysokém učeni te,cihnkkém v Praze dosa,vadniho člena této komise Ing. Fmntiš:ka Ma n d y se, ministmského
radu
min:steTstva finanCÍ v Pl1aze.
ZMoveň prole,vuji dl~ky a uznáníf1os,avadnímu
místopřed'3pdovi
zkušehní
komise
Ing. Josefu
S k ď' i van o v i, vTchnímu měřičskému
r.1dorvi a 'Eprávci archivu ma,p ka.tas,trálních v Praze, za jeho desítilet •.•
působení v této zkUlše,b'11iIkomisi, na které vzhledem k svému odchodu
na trva,IS' odpo,činek resignoval.
M. Hodža, v. 1'.
Stanovení
náhrady za výkony katastrálních
měř. úřadů p<Í'Í j)trDvedení záipi1Sůdo ka,t. opeTátů se děje dle nmem uvedenýlch ve vyhlá,šce
min. finanCÍ ze 24. října 1928, Č. 179 Sb. IZ. a nlař. Kolegové opat.řte si
zúkon pro svoji info.]'ma.c.i u knihkupc,ů, nehoť Zeměm. Věstník llemá
místo k jeho otištění.
Výnos min. fin. o výhodách povolených
úřadům a úř. opráv. civ.
zeměměřičům
při poufivání
pozemkového
katastru
'ze' 16. října 1928,
Č. 94.290/28-I1I 6 h uvei'ejní
Z. V. v nejbližší době.
i

Různé zp~ávy.
Reforma státní správy. Jak se dorvídáme, byla agenda zemského
úřadu v Praze rozdělena
na 31 oddělení
služby právní,
1 oddělení
služby zdravotní,
1 oddělení služby veterinární,
1 oddělení služby lesní.
28 oddělení služby technické
atd.
Kategoríe
služby technícké se dělí na službu stavební (všeobecně
technické
záležitostí,
pozemní
stavby,
sílnice. mosty,
strojníctví
elektrOltechnika,
oddělení
35 až 47), službu
vodohospodářsko'li
(úprava splavných
řek, vodní stavby, - oddělení 48 až 54) a službu
zemědělsko-teclmíckou
(vodoprávni
technika
a úprava řek, meliorace a
vodovody, - oddělení 55 až 62).
S našeho stanoviska
zajímá nás toto rozdělení proto, že při něm
byla zřízena také 2 oddělení měřická a to oddělení Č. 51 - přednosta
Ing. V. Sůra, měřícký rada, a oddělení Č. 58 - přednosta Ing .. J. Doškář.
vrchní měřícký rada.
Zřízením těchto dvou oddělení, rovnocenných
oddělením ostatním,
byla měřická služba u zemského úřadu v Praze částečnč osamostatněna.
Vítáme to s povděkem
a doufáme, že snad přece nadejde jedenkráte
doba., kdy práci zeměměřiče dostane se takového uznání, jaké zasluhuje.

Zp~ávy osobní.
Státní zkoužky zeměměřičské.
Druhou státní zkoušku ze zeměměřičského
inženýrství
na Českém
vysokÉIm učenítt~clbnlckéilll
v Pracze podle ,vynes,eni IIDn.sk. ~ náJ·. os\'.
ze dne 14. července 1928, Č. 59.671/28-IV, složili v době od října do
IJl'osínee 1928: Josef Sochor z KJřržanov"l. v ČecM,ch, Dr. Antonín PokQlrn~'
z Ml. Bolesilavě v Č€i0háeh, Ing. Jaroslav
Pudr z Kuklen v Čechách .
.Jindřich Něme·c 'z,e Žižko-va v Čechách, Vadim Pie,tt z Jegor.levslku v Rusku.
Dymitrij
Birynyelr z BěloZO'l'ky v P,olsku, Míkuláš Nikolskyz
Rigy
v Rusku, Georgij Arnosov z Petrohradu
v Rusku, Pavel Altuehov z Ko1.WtOp v Ukrajině, Aintonin Škelenko z Kíjeva v Rusku, Sergej POlpovii'
z Niše v JugosJavii, Tb.ras GoluboV'j'č 'ze Zailllostu v Polsku, Gust<w Yarvažovský
z Pralhy v Če,chách, Antonín Hobza z KunvaJdu v Čechách.
Tams Kryžanovs1ký z Kamence Podolského
v Rusku. František
i'tpf(Jk
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z Bavorov,a v čedlách, Franh~ek Mašek 'Z Čepic v Če'chád, MikuL\š
í:ivlIý z Tiflisu v Rusku.
Odbornou státní zli.oušku zeměměřičskou složili:
A. NaČ e s k é m v y s CI k é muč e n í tec hni c k ém v P r a z e
podle min. nař. z·e dne 4. zMí 1897,. Č. 244. ř. Z., složili v době od
října do prosince 1928: Emil Ková,ř ze Smrčí v Čechách, František MlejlIek z Vídně v Rakousku,Zdeniěk
Brych z Op,očna v Čechách, Čeněk
Březina ze Smíchova v Čechách, Nikolaj Ivalllov z Pereslavi v Rusku,
Antonin Adler z OlomolUce na Moravě" J'aroslav Payer z Prahy v Čechách,
Tadeáš Stuliglova z Dolní L>omné ve Slezsku, Stefan Kuziv ze Staňkové
ve Východní Haliči, Ing. Vilém Jenč z Humpolce v Čechách, Vasilij 8ta·
me'1'OVz Oděsy v Rusku. Roman Zelenyj z Vyslobok ve Východní Haliči,
Ondřej Pavlov z Ustě Bělokalit,"enRkého v Rusku, Alois Paulus ze Sulkova v Čechách. Ondřej Ljubimov z Kazanskaje v Rusku, Sergej Borejoía
z VaJ1ša.vy v Polsku.
B. Na
české
vysoké
škole
technické
v Brně
clne
27. listopadu 1928 pp.: Ing. Řehoř MuS'oTin z KiIlmezu v Rusku IS vy'l,namenáním, .Ios·ef Hodkz
Černovira na Moravě, Dimiltrij Bugajev
z Guhskajo v Rusku, BohUJmíll'Čiha,l z Hu&oviJC!na Mo.ravě a Framtišek
Zlám<'l1z Uher. Brodu na Mmavě s prospěchemzpůsobi:lým
všemi hla.sy.
Změny ve stavu

měř. úředníků

v resortu

min. finaneí.

M o r:li V a. 1. Přeložení: Ing. A. PaUia zMO'1'. K:rumlova do Nov.
Jičína, F. Špi·čák z Kojetín~ do Mor. K'rumlova, K. Ča,pek z Boskovic
(10 K:oje.t.ina, J. Životský 'z Uh. Brodu do Bostkovk, P, Potužák z Vyškov,],
clo Prahy, L. štěp'án z Vy;s. Mýta do VYŠkova. 2. Nově přijati měř.
konc~pisté: Viktor Syrová,tka do Uh. B.1'Od'ua Mil. St,ejskail do TIšnova.
3. Míísto 5. 'Plat. stupnke p'1'OIpůjčenoIng. A. Haubtmannovi.
4. Pell1sionován: Ing.F~. Kýhl v Nory. Ji-čině.
Pod k la l' :pa ,t s káR
u s. 1. Přeloženi: mě,ř. komisaři J. Šmícl
z Rahova ,do Tiučeva, B. Angl>t !k 'reprodukčnímu ústavu min. financí
v Pr3Jze, A. M~1Ulle~z Mukače,va do Rahova, smluvní zeměmě'řiči V. Pokrovskij z UŽlho~odu do V. Sevlju1še a S. POpOIV'1,Užhorodu do BNeg'sá,zu.
2. Pensionová:n: měř. rad~ K. Wa,genihube,r.
O e e ·hy: Místa 4. plat. stup. .propůjčena Ing. K. Haasovi a Ing .
.J. Prokopovi, 5. p[a~. I>tupnke Ing. R. Ryndovi, Ing. Ant. Peřinovi, Ing.
St. HousaJ1ovi, Ing. F. Dvnřálwvi, Ing. B. Hájkovi, Ing. H. KněžourkovÍ.
S loven
s k o: Mís·to 4. '[lI. stup. propůjčeno Ing. J. Kernerovi,
;'í. pt stup. Ing . .T. Zumrovi, J. Va,rgovi, .T. Lhotovi, Ing. F. KněžínkoYi,
F. Nedba10vi a .J. Rezkovi.
Změny ve stavu

úředně

0pl'ávněných

civilních

geometrů.

O'P r:í. vně n í 'z í I>k a 1i: Ing. František Lang v Č. Budědovideh,
Frant. Stauda ve Všeruhech u Stříbra, Ing. Vojtě,ch Čeehovlský v Jičíně,
Antonín Kusý v Kolíně 1., F:ranV,šek Kýhl v Hranici0h, Ing. Jaroslav
Motyčka v RosÍiCiíchu Chrasti. D o s e z n a muč :le n ů by,I i z a p s á ni:
Ing. Ota1m~ Sékora, Hermann ReidI v Bratislavě, Benjamin Rohrhock
Y žilině, Ing. Igon RUipipe.ldt v Bratislavě. Op r á vně TI í s e v 'zdal i :
Ing. Frant Czec!h v Bělé, Ing. Ludvik Ktittner v Bruě, Ing. Le1opold
S:acchi v Olomouci, Otto K'odl, nyní v Trenč,ině.
Oprava. Na str. 316 minulého ročníku Z. V. ve článku Ing. O. Krčmář "Hozhraničovaci prác1c na pomezí čs.-rumunském"
má státi místo
1
m=---

a.
cos22

Za redakci zodpovída Ing. Jos. Růžička. Nakladatel: Spolek československých
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Tiskem Polygrafie v Brně.
zeměměřičft v Praze.

