
ZEMĚMĚŘIČ8HÝ VĚ8TníH
t Vt'cbní měfický t'ada Jat'oslav ŽŮREK.

ZemřeJ 10. dubna 1925
a 14. dubna 1925 jsme se s nim
ro,zloučiIi v nymb'U'rsikém kre-
mrut1olriu.Bylo to těžké Loučíení!
Slzy se nám draly pl'o,udem
z očí. Vždyť jsme se IOlUčLli
s '[]:obrým pi'útClloOlll,milým k,olle-
gou, loučil'.i jSlllle se se zakla-
diatelom a prvním pi'edsed'oH
našeho sp()l:ku. VMěli jsme sice
již dll,ouho, ž'e zákefná ehor'Jba
neupl'osně hlodá na jeho· zd,ra li,
a.vš-uk Ipřes t,O dOlt,k:la se nás
zpll'áva o jeho smrti ja,kOiblesk,
a my nemohli se spořMe,liti
s myšlenkou, ž,e hyeh!om se měli
,I'ozIO'UJčiltinavž(ly s tím, jeh')ž
j,sme sli tak vážili pro, jeho
mil:ou po'v,ahu.

Narodúl se 3. 1Íno,ra 1875
v Brně. Po vykolIIanýoh studiich
tyJ krWtkou {Lobu ZJaměstnán u
agrárnich operací na Mma.vo a

do služeb evid,enoe .po·zmllilwvóh()ka.t.as.tru vS1toupil 1. d:ubna. 1895. PÚ-
slOobil,pos1tupně v Záhřebu, Llit,ovli, Sušici, Teplé, Bhtné a, konečně od
13. ledna UJl4 v JiČíně.

Pro svou živo'tní dráhu vyhra,l si tedy povoIáni, 01 němž mnozí
z těch, kteří nezažili jeho, "slagti", i'ikaji, že je krásné a zdravé, které
však vo sokutečnos.ti ubíjí tělo, i drucha,.Služba méřieká - ne,hledě k j.inýrn
ohtižim - neposkytuje úředníku ani .chvilky oddechu. Práce pře.rústá
mu stále pfes hlavu, t,aId'e, je~li svědiomitý pmcovnik, nemúže, ani jeldnou
vživ'oíě se uklidniti a s.pokojeně 's,i řici, že je s p.raci hotlolY.Jehol nervy
jsou stále napj.a1ty, jeho svědcmitos,t s·e s·tárvá p,onenáhlu nemocí" kudy
c~1GId.ítudy myslí j.ena }en na, .IJil"ácia na t·o, jak by svůj úkollzdolal.
Na:s,tává cel k,ová vyčerpano.g,t a pak kat·as·trofa. T'alwvý svědJomitý p,ra,-
oov.nik byl kole,~a Žúrek a jeho ,přílišná svědiomit,ost byla pi'ičinou jelw
předč.asného konce. Vždyť, ,když za.čal churavěti, vysilo.v:il sel '01 nom
jeden z jeho býv:alýeh předist.av·ený'ch: "Byť by i již nebyl plné výkon-
nos'ti, máz něj stát užitek pi'eeo, a to již tím, ·že vychovává řádný
d'Orost."

Pa:dl te·dy i on na poE práee! Kolik nás bude ještě násle~,)v.a.ti,
ne<Ž1ipovolaní činitelé sí uvědlomí, že i zemoměi"iě je jen pouhý čhwěk,
jehož síly mají svél1ranice?

Se Žúrkem jsem 810 bHže seznámi,l teprve po p!řev,ra.tu a ihned
mne zcela zauj-al SVOIUupřimností a svou obětavoS'tí, s jakou se st.a,ra!
o za.lož.ení našeho SIpo.llku.Up,o,zlOrňo.val,že ko·l nás vše se' hýbe, že

1925/93



každý hledí využíti popřevratové horečky a že je t,edy nu:tn;o, abychom
i my .se zorganisova:Ii a se <ozvali, jinak že upadneme v .za,pom6ilmtíúplně.

Již tehdy" byl ohurav, ruce se mu chvěly, ale přece neustál, pOlkud
sopolek nesltV'vtil .a neuvedlI v činnost. Vžd,yť- jak mi po'zdiěj,in/llpsal -
"si pi'etdsev,zal, až Iptřijde příhodná chví:le,že nasadí v·še, aby s t a v,
k 11 ě muž n á lež. í, p .0 z v e d I z b í d n Ý c h P 'om ě r ů, k t e 'r é m u
otrávily celý ·život."

Nepoda.řilo .se mu to a tUJkése to nepod,aři1.)1nám, kteil'í jsome se
po něm chopili spoak!ového v'es'la..Musime i nadále se stara,ti .a za na.'še-
práva boj'oy,ati, jsouce pamětlivi, že telIl, kdJ' s,e nesnaž i jIti kup,ředu,
kráčí zpět.

Z,a, posledních deset let utrpěli jsme mnoho ran a bylo s námi
příliš maceš&ky zacházeno. VlŠa,k jak by teprve bylo, kdiyhychom se ne-
hránili a složHi ruce v klín?

A 'proto, milý příteli, ač nedJ'pad,lo vše\ t<u.k,jak Jsi sli přál, plřece
vykOOlalJsi pro nás mnoiho a my Ti zachováme vděčnou vzpomínku, p,()Ikud
pod tíhou svéh'.J pov.olání neklesneme také.

Čest huĎJÍ'žTv,01i památce! Ing. V. Sůra.

Hug. Sedláčka "Paměti a doklady o sta~očeskýcb
mí~ách a váhách".

J. Lamac.
Pod tímto názvem vyšlo koíicem r. 1923 v Rozpravách

České akademie věd a umění obsáhlé dílo Aug. Sedláčka, jez.
rozsahem svým nemá v naší literatuře díla sobě rovného, o'
tomto předmětu pojednávajícího. Sedláček přináší tu tolik do-
kladů, čerpaných z literatury a materiálu archivního, že snad
jedině jemu, sbírajícímu materiál dějip.ný od studentských let,
bylo něco podobného možno.

Jak sám titul naznačuje, má býti toto dílo souhrnem do-
kladů o měrách a váhách, tedy v podstatě edice pramenů. Avšak
Sedláček neomezuje se pouze na tento úkol, daný titulem knihy,
nýbrž pokouší se také materiál zde snesený zpracovati a věnuje-
tomuto zpracování velmi mnoho námahy.

Metoda,. jaké při tom užívá, jest však příčinou, že nelze
jeho zpracování nazvati soustavným vědeck~Tm pojednáním,
nýbrž spíše průpravou k němu. Sedláček sice probírá j'ednotlivé
míry a váhy dle určitých skupin (o míře záhonné, lánové atd.),
ale přece hlavně dle jmen jejich, kdežto bychom čekali, že se-
napřed bude snažiti o určení měřických soustav: li nás ob-
vyklých a pak že teprve vyloží jednotlivé míry těchto soustav.
Schází tu pojítko, které by ty úvahy a výsledky, k nimž Sedláčnk
dospívá, poutalo dohromady, následkem čehož jest výklad velmi
rozkouskován, jednotlivé věci se opakují a čtenář, jestliže se
tímto předmětem specielně nezabýv'al, nebude míti jasného pře-
hledu ani o měrách, které u nás byly, ani o jejich vývoji a vzá-
jemném vztahu.

Tato výtka platí zvláště o výkladu o měrách polních,
jimiž pouze chci se v tomto referátě zaměstnávati. Vydal jsem
totiž první soustavné pojednání o staroč'eských měrách polních
ve výročních zprávách malostranské reálky r. 1908 a 1909
a jest tudíž pochop,itelno, že jsem dychtivě sáhl po knize
Sedláčkově.
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Na konci svého pojednání prohlásil jsem: "Při pojednání
tomto o lánu zůstává pro nedostatek pramenů ještě dosti věcí
nejasných, kde bylo třeba pomáhati si domněnkami. Některé
z těchto záhad potrvají nejspíše již navždy, zejména, co se týče
doby do 13. století, kde není naděje, že by s'e ještě více pra-
menů historických objevilo, nežli jich jest dosud známo. Ale
pro dobu· potomní, zejména od 16. století, doufám, že časem
najde se více zprávo měrách českých, nežli jich a,ž dosud jest
známo, čímž některé nejasnosti se objasní. 00 se však lánu
zemského, lánů Hájkových a jejich vysvětlení týče, myslím, že
sotva bude možno říci něco v podstatě odchylného od toho, co
zde bylo vyloženo."

00 se tedy změnilo v dosavadním staVIl našich vědomostí
o starých českých měrách polních, zejména jaká změna nastala
proti mému pojednání?

Prameny, vysvětlující míry polní do 13. století, nebyly
nikterak podstatně rozmnoženy, takže neurčitost měl' ztlstává
nadále. Rozmnoženy byly však značně prameny od 13. století
a zvláště od 16. století. Sedláček uvMí nové měrné jednotky
jako: n i v a, sed 1i š t ě, 1í c h a, z á hon ve smyslu jako 1á n,
m es 10, hať, kterýchž já neuvádím. Avšak světlo do těchto
věcí nebylo přines'eno žádné, ježto míry tyto jsou neurčité a na
míru metrickou jich naprosto nelze převésti.

Sedláček uvádí též Červený palouček u Litomyšle a po-
líčko Přemyslovo u Stadic jakožto míry polní. Jest to však
pouhá domněnka, ježto míry tyto nejsou doloženy ani písemnými
doklady, ani tradicí lidu. Červený palouček mohl by dle mého
názoru býti měrou záhonu, a to dle měl' Hájkových, ale pozděj-
ším neporozuměním změněných, totiž záhonem, jichž na lán o
60 jitrech = 18'508979 ha šlo 12 kop, tedy záhonem = 257 m2

•

To' by však poukazovalo na pozdější původ paloučku, asi
k 16. nebo 17. století a ne k 13. století.

Novotou proti mému pojednání zdá se býti tvrzení 8edláč·
kovo, že se dle měření zemského počítalo také na kopy záhonů.
Sedláček opírá se tu o domnělý zápis desk zemských z r. 1477
(doklad č. 160) a dále o pamět urbáře Pardubského z 1'. 1680
(doklad č. 161), avšak myslím, že neprávem.

Sedláčkovi samému zdá se podivné, že zápis z r. 1477
shoduje se v první části úplně se zápisem desk zemskýeh
z r. 1400 až na to, že poslední zápis má více: Item provazec
52 loket ne b o 26 k roč e j ů. Dále že ceny jsou v obou zá-
pisech stejné, ač by při špatné naší valutě r. 1477 měly býti
vyšší a že oba zápisy jsou na stejné stránce. Avšak vážnost
Břežana, který opis zápisu z 1'. 1477 pořídil, vede ho k tomu,
že c'elou tuto pamět o měrách pokládá za věrný opis zemských
desko

Já však ho za takový nepokládám, ni-brž mám za to,
že pamět z r. 1477 jest táž pamět jako z r. 1400, k čemuž po-
ukazují stejné údaje o měrách, stejné ceny i stejná stránka d(,sk
zemských. Další důvod, proč nemohu pokládati opis Břežanův

1925/95



za věrný opis ze zemských desk; jest, že se tu popisují vedle
~ěr zemských míry polní, jaké jsou v kronice Hájkově: "Hony
JSou 5 provazců zdéli. Kolečko plužné, které jest pravé, má se
v honech 60 krát obrátiti. Míle má držeti 60 honův, to jest
300 provazcův. V lánu má býti 10 kop záhonův a ve dvou
záhoních 15 brazd, v jednom 7 brazd a v druhém 8 brazd."

Protože tyto míry, v druhé části paměti z r. 1477 uvedené,
jsou naprosto jiné (míle, určená 300 provazci, byla by o 65 pro-
vazců kratší nežli míle, určená v témže zápisu 365 provazci)
a že jest nemyslitelno, aby zemská míra byla současně rozdílná
a ne' jednotná, jest vice než pravděpodobno, že tato paměť, po-
říz'ená v 16. století Břežanem, jest spojením zápisu desk zem-
ských z r. 1400 a výňatkem stati v Hájkově kronice pojedná-
vajícím o měrách.

O paměti připsané jako přídavek k urbáři Pardubskému
z r. 1680 nelze vůbec tvrditi, že by to byl výpis z desk zem-
ských. Paměť tato se sama za výpis ze zemských desk nevydává
a obsah její ukazuje spíše k praxi, která nastala v 17. století,
když vlivem Podolského bylo uznáváno úředně jedině z'emské
měření za správné, alě současně trvala nebo také nově za-
váděn~ měra záhonová, jak ji líčí kronika Hájkova.

Uředníci panští hleděli přizpůsobiti míru záhonovou měření
zemskému a dělali to tak, jak právě kdo měrám Hájkovým
rozuměl, čímž vzniká v míře záhonové veliký zmatek. O tom
však podrobněji na jiném místě.

Tedy měření zemské na hony a záhony není Sedláčkem
nijak dokázáno a nepochybně měření zemské od r. 1400 žádných
záhonův jako určitých jednotek měrních nepřipouštělo. Tím zá-
roveň padá vš'e, co Sedláček z těchto pamětí vyvozuje.

Dílo Sedláčkovo přináší velký pokrok tím, že uvádí
pravděpodobně přesnou délku pražského lokte = 59'14 cm, vy-
počítanou skoro souhlasně' geodetickým ústavem čes. techniky
v PrazQ se vzorného lokte na radnici novoměstské v Praze, dále
inženýrem Zimmerhaklem z lokte na radnirj mělnické a inž.
Plichtou z lokte zazděného ve věži radnice litomyŠlské. ,A,čkoli
byl č'es. loket v 18. století delší nežIli 59'14 cm, jak nejlépe uka-
zuje převod měl' českých na rakouské a pak převod na metrickou
soustavu, přece lze tento výpočet pokládati za správnější, proto~
že jest odvozen hlavně od lokte novoměstského, který tu byl
již kol r. 1400. Podmínkou však při tom jest, že tento loket
byl přesně udělán podle lokte staroměstského, který byl v Če-
chách normální. S ním také byly míry rakouské r. 1764 srov-
návány.

Toto přesné určení čes. (pražského) lokte jest velkým
pokrokem, neboť tím jest pevně stanoven základ, z něhož -
jak praví Podolský - jako z nějakého gTUntu, všechny jiné
míry vycházejí. Přesné určení lokte českého neznamená však
podstatnou změnu v dosavadním nazírání našem na hospodář-
ské poměry v minulých stoletích v Čechách, neboť loket český
byl již dříve dost přesně znám a pokud byla odchylka od přesné
míry, nemá při t'ehdejší nepřesnosti měření žádného významu.
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V partii Sedláčkově, pojednávající o lánu, uvádí se nový
název pro usedlost nebo snad lán, totiž "vejpřež", na niž po-
čítali v Písku (str. 44). Lány jsou u Sedláčka podle velikosti
tříděny obdobně jako v mém pojednání. .Stupnice moje jest
rozmnožena o lán plzeňský o 42 jitrech, kožlanský o 36 jitrechr
lán nejmenovaného o 44 jitrech, kas!ejovický o 48 jitrech, lán u
Loman o 50 jitrech, rábský o 62 jitrech, domoušický o 75 jitrech,
lounský o 84 jitrech, lán u Domoušic a, Řevničiva o 90 jitrech,
v Černině u Doks o 93 jitrech, u vsi Olešnika o 96 jitrech,
v ŽaboklicíCh o 128 jitrech. - K této stupnici bychom mohli
přidati ještě lán pacovský o 52 jitrech.

Jestliže z ni vyloučime lán o 44 jitrech, ktérý nemá jinde
opory, leč v starém rukopise (stupnici na,ší však nevadí), lán
kasejovický, který plochou jest úplně stejný s lánem zemským
o 64 jitrech, lán u Loman, který není určitě doložen (Sedláček
pod Č. 248 nic takového neuvádí a, pod č. 253 uvedený dvih
má na lán 51 korcll výsevku, ale patřila k němu také luka)
a lán o 128 jitrech, který jest vlastně zemský dvoulán, zbude
stupnice celkem táž, jako já uvádim, a stupnice tato jest u
Sedláčka novými doklady dosvědčena.

Také v tom se shodujeme, že většina lánů, určených ná-
padně m'enším počtem jiter (strychů) nežli 60 nebo 64 jiter, jest
dle měření německého, dle něhož jitro (německé) = uriiitč 2
nebo aspoň pravděpodobně 2 jitra čes., takže zdvojnásobime-li
počet jiter při měření německém, dostaneme obdobnou stupnici
lánů, jaká jest u lánů Hájkových. Jedině pacovský lán o
52 jitrech tuto stupnici ruší, neboť jest značně menší nežli
60 jiter a zase byl by značně větší nežli největší lán Hájkův
(=90 jiter), kdybychom jitra pacovská pokládali za 2 čes. jitra.

Shora' uvedenou stupnici uvedl jsem ve svém pojednání
proto, abych ukázal, že lány v Čechách se vyskytující shodují se
počtem jiter buď s lánem zemským o 64 jitrech nebo s lány Háj-
kovými o 60, 75, 821/2 a 90 jitrech. Sedláček však při stanovení
zmíněné stupnice lánů takového úkolu si nedává a nemůže si
ani takového úkolu dávati, protože jest přesvědčen, že dělení
lánu na kopy záhonů v měřictví Hájkově vzato jest z lidu, ale
že se nesrovnává s ostatní jeho soustavou, dělící lány na čtvero,
a to po 12, 11, 10 a 8 kopách (str. 49).

Nesrovnalost tato však jest pouze zdánlivá a pravdě-
podobně jen u Sedláčka, který ani soustavě záhonné u Hájka
ani mému' výkladu o ní neporozuměl. Sedláček drží se totiž
slovného výkladu Hájkova, určení honu: "Kol~čko plužné také
aby bylo mírné, tak aby se v honu šedesátkrát obrátilo," a to

\ tak, jak to činí Klauser, totiž že se kolečko plužné má, v délce
honu (= 210 loket) šedesátkrát otočiti. Při takovém výkladu
jest ovšem třeba znáti obvod kolečka, neboť dle tohoto pojí-
mání jest délka honu =šedesátinásobnému obvodu kolečka.

Tento výklad však není jedině možný, a jak bude uká-
záno, nenísprá"vný. Také jedině u Klausera se vyskýtá, tedy
v době (18. stol.), když již v Čechách málokdo měrám Hájkovým
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rozuměl, což teprve Klauser, nepochybně Němec" který sotva
česky správně uměl. .

Není pochyby, že Hájek slovy svými: "Záhon ka.ždý aby
měl sedm brázd a druhý osm brazd a tak v každé mírné roli
aby bylo ve dvou záhoních patnáct brazd. Počítajíc pak na
hony, hony jest pět provazců zdéli a bude v honech dvěstě a
deset loket a tak v honech bude š'est set pídí a třidcet pídí; ko-
lečko plužné také aby bylo mírné, tak aby se v honech šedesát-
krát obrátilo," chtěl určiti velikost honu i záhonu. zrovna tak,
jako určuje provazec lokty, jitro provazci a lán jitry. A jako
lán určený provazci, jitry a pruty byl tehdejšímu člověku, obe-
znalému v m~ření, dostatečně určen a byl srozumitelný, tak
musel býti také hon i záhon dostatečně určen větami shora
uvedenými.

Kdybychom však přistoupi1ina výklad Sedláčkův (Klau-
serův), nemohli bychom honu vysvětliti, což se také Sedláč-
kovi stalo. Dle jeho výkladu byla by pouze délka honu, která
jest již známá, j'eště jednou určena 60 násobným obvodem ko-
lečka plužného. Schází však šířka, takže plocha honu nemohla
by býti vypočtena.

Hájek však dle mého výkladu šířku honu udává, a to
větou, že kolečko plužné má se v honech šedesátkrát obrátíti.
Ovšem nesmí se "kolečko plužné" bráti doslova, nýbrž jen sy-
nekdochicky, 1. j. ve smyslu pluhu. Má-li se tedy pluh (patrně
při orání) v honech, t. j. v každém honu, šedesátkrát obrátíti,
znamená to, že pluh'em tímto má býti v honu vyoráno 60 brázd,
z nichž každá jest 210 loket dlouhá. Protože Hájek dále praví,
že záhon má míti střídavě 7 a 8 brázd, plyne z toho, že má zá-
hon průměrně 7'5 brázdy, a protože hon má míti 60 brázd, má
tedy záhonů osm. Šířka těchto 60 brázd neho šířka 8 záhonú
jest šířkou honu. Tak určena jest šířka honu brázdami a zá-
hony, tedy veličinami nám dosud neznámými.

Než šířku honu lze určiti také jinak, z Hájka. samotného
i z údajů jiných, zvláště ze zápisu desk zemských z roku 1400.
Tu i v Hájkově kronice určují se míry plošné tak, jak my jsme
zvykli určovati míry délkové. Na' př. v zápis'o zemských desk
z roku 1400 :

"Provazec 52 loket Pra'žských nebo 26 kročeji.
Jitro nebo strych drží 3 provazce.
Lán drží 3 kopy a 12 provazců."
Nebo v Hájkově kronice:
"A když se naměří pět provazcí, to aby sloulo jitro a

jitro aby mělo v sobě dvěstě loket a deset loket. A tak aby
bylo v jitru šest set pídí a třidcet pídí. A kayž se naměří pět
jiter, to aby sloulo prut. A v tom prutu bude pětmedcitma PrO-
vazců. A prut bude míti v sobě tisíc loket a padesát loket."

Již v pojednáni svém (I, str. 15) jsem podrobně vyložil,
že údaJe shora uvedené mohou míti jen tehdy správný smysl
jako míry plošné, jestliže se dotyčná míra, pokládá za pravoúhlý
čtyřúhelník (kromě provazce jest to vesměs obdélník), jehož
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jť:ldnu stranu tvoří udaná délka, druhou stranu (šířku) délka
jednoho provazce.

Bude tedy dle zápisu desk zemských z roku 1400:
1 provazec - 1 provazec><1 provazec = 1 provazec2
1 .jitro 3 provazce><1 " - 3 provazce~
1 lán = 192 provazcu><1 " = 192 provazcu2

Nebo dle Hájka:
1 provazec = 1 provazecX 1 provazec = 1 provazec2,
1 jitro 5 provazcuX 1" 5 provazcu2,

1 prut 25" X 1" 25"
1 lán = 300 " X 1 " = 300 "
Jestliže tedy hon jako míra plošná udává délkou 210 lo-

ket = 5 provazců, čili stejně jako jitro, jest podle hořejší zku-
šenosti stejně s jitrem široký, t. j. šířka = 1. provazci = 42 7.
Tato šířka 427= šířce 60 brázd nebo šířce 8 záhonu. Z toho
pak snadno se vypočte, že:

brázda = 2101X~d= 210 7X 0'7 7= 147 [2 = 51'41383212m2,

záhon = 210 1X 4:J =210 7X 5'257 = 1102'[)72= 385'60374m2,

hon (jitro) = 5 X 427 X 427 = 8820 P= 3084'S299272m2,

lán selský o 8kopách záhonů =:480 záhonu = 1102'572X480=
= 529200 72= 18'5089795632ha,

Jest tedy úplně stejný jako lán, určený Hájkem 60 jitry
nebo 12 pruty nebo 300 provazci.

Lán panský nebo zema n sk Ý = 10 kopám záhonu == 600 záhonum = 1102'572 X 600 = 661500Z2 = 23'136224454ha,
Lán kněžský - 11 kopám záhonu = 660 záhonum =

= 1102'572 X 660 = 72765072= 25'4498468994ha,
Láp královský= 12 kopám záhonu = 720 záhonum=

= 1102'572X 720 = 79380072= 27'7634693448ha,
Protože hon či jitro má 8 záhonů, má lán selský 60, lán

panský 75, kněžský 82'5 a královský 90 jiter či strychů,
(Dokončení příště. - A suivre.)

Bylo 'tomu 7. ,ÚniOfia t. .1'. ;p,rávě sto l,ot, -co narodil se v Bhezo·vé
na Morayě proshllý ge1a,de'ta geog1raf česiký Karel Frant. Kořistka, j,enž
,plo,dnýživiQt s'vůj z,aS'v'ětil plně Yi€ilikýmúkolům vMookým. Již v mládí
měl zvláštní ,z'á-líhu v'e vědiáeh 'p'říl1odníClh a prolt.o po vykOiIlJa,nýoh
studií0Jl gymnasiMních s,tíl1dlorval na maso·Heké fakultě vídeňské
matemaHku, fys,i,ku a {lst,r,oIllQmii, p,aSl1uolJhaje zároiVelĎ. na ,plolly-
technioe mechaniku a -chemii. R:cku 1843' odehral 81ed,o,Báňsiké Šťávnice
na SI'ovensku, kde,ž a,bsoo,lvo'vialběh hmnický a hutnický na akad'C'IDJii
hormcko~l€'Snické sr v,ýtečnýmp,rosp·oohqm.

Zaměstnán íbyv nějlaký čas j.akOlži1!opra:kti.kant pfi hlavní minOM'1tje
ve Vidni, přijal sradloiSlti .1'. 1848 mís.toas'isitentllJ matematiky ·u fysiky
u .prof. Do'pplera 1lJa .akadJemi:iv Báňské ŠťáVllirci, ktell'éž,t,o zaměstnám
hOlYě10mnJ0.rrem Tépe hlof\l!bia:vémudíuchu KOIfi;stkOlYu. Boruřlívé doby
v Uhrách nesvěid~čily vš,llJkklidné vMooké p,ráci KOtři&tkfověa Koďistkn.
odešel ra:ději ,I'. 1849,ačk0i1iv kynula mu v UhráJCh nadějná budoucnos.t,
na novoOu 'techniku do Brna" jmenován byv p'l'olfes,a,rempraktické g0101-
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metriea .encykl:opooie 1'e&I1ího h081p'oo'ářstvÍ. V září 1851 přestoupH
konečně j,wk·o řádtnÝPl1ooeoo'r matematiky 11 geodes1ie na zemský poly-
technický ÚJ8·t,ruv·v Pl1wze, kdež llia'le'zl pravé místo Brvé lIIiIl!ohostrrunné
činnos'Íi. P,o něj,aké dohě zltav,en hyl povinnostipřednáše'ti matcmatiku
11 :přikázány mu po jeho návrhu 'Před~ášky z nižší a,e·lementů vyšší
geo!ď·esi,e.KoNstka pojal slvúj úkoI sp'rávně a uspolřádJal p,rogmm př:ed-
nášekohsahově iboihatě, nelišící se v z.átkladíOOhod dnešníhol uw techniká.cJl

zavied.enéhopTogronm. On pll',,"ní vysltihl s:p'rávnýzpůsoh výnky geioďe-
ťické, která :rOO vpll'vní řadě hovět,i 'inženýrské 'Pra.xi a p'rot:J' klaiH
veliký důraz na ,znalost strojů měfičskýeh .a .piI'áee SI nimi vykoná~ané
a jehoposluClhJaJči ltyli hcrlivě přid['IŽov:áni ke cV'ičenim geodetickým.

P.rof. Koř:istka, ačko'1.i", 'P.oměrně veliúe mlád:, osvědčil ji·ž tehdy
vynikajícího oTgani&a,čniho d'uehaa jemu vděčí v prvé řadě nynější roz-
květ našeho šk·o'lstv:i technického a prŮ1llysllOvého·. Vykolll·av rozsáhlé
ceS'typo oolé témělř Evropě, p.o'Zoll'ovalzvIáště v zemích záp'adní<lh ro.z-
mach technických v.ěd a pOlZn3il,ž.o .toohniJcké školsltví v Rl1Jkousku Jie-
<1i0i.9tačujetlJl'oŽ'adJllNkůmin~enýrské 'práce a ·ž,e třeba přikročiti k l'efO'l'mě.
S'lojí úsilo.vnou činností s p:rofesolry Jelínk'em a Sku:herským získal si:
nehyno'UJcíeh zásluho nov,ou reoTganislaci UlČební oS'll!o·vyna uaáich tech-
nikách, která Vp'0dist'a:Ui trvá ruž.d'odnes.. Zruto zv·o'len b\}"1na no,vě OIrga;ni-
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s.ov.uná utrakvistické polytoohnioe pl'wlím rektorem. Kdy,ž polytoohnika
N~zdělena il'a čes.koua němteQk6u, hyl Ko!i'is·tka pro.ti ,g·vé vuli pi'clóž~~
na německou tClChniku, kd.ež eétr"\tll..Iažd!o .1'. 1893, vs.tó.ulp'iv na t:rválý
odpočinek

Pokud SBItýče loM vědecké i'lilllnosti, řllJdí se K'oi'isltka k mužům,
'kte,i'í zasáhli značně dlOvývote toWígrafi.e a kartogrufie. Kolřistb, jmelllO~
vá~ b~v pl:'of'~s'orem .~~ů~os·iel, zá1oý:v;Ui!g,e celýcli .39 let stud:i'em :f.~'rem
terenmiCh a ]ejroh grulÍ'lckym zohruzenlm. Impuls mu k tomu db.ly plo,trehy
geologie a jiných přírodních věd, které vyžadují srp·ráNil1éhovystiž,eni
torpogr.rufické plochy. Studiem ,pli:iBelKořiS\tka k názo·ru,oo jen nrot0dy
na matematickém poclJkludě slt'avěmé mů.ho'll vé8ti kel spll'ávným výsled-
kům aže je ti'eha měř.i!ti výšwově plŮkud!mo,žlllŮne;j,většípoče:t b:0dů,
aby z nich daly se ses,t1i'ojiti sp'l'á.vné výško'vé mapy. Za tím účelem
zkoumá Ko-řis·tk·a rozné výško1nčrné m:et,ody, porovnáNá j,ejilCihrp·řesIll'Js.t
a přichází .k nálzŮ'1'u,že pNJI práoe vý,škoměrné k úče·lum geo.gr.aiiokým
_. pro něž také .S'Vojeměř.e:ni hlavně ,k'o·ná - vyh\:J'Vuj.enejlépe trigono-
mehické měření výš-ok. K těmto měřením užívá DJe,Í'prve StampfewVCl
nivelacnfho S'VrO'jI6s eIevačním šl'o'lloem,p'o!zději p'ř.i.po~H k teod'o.Jitll
t.allgeneiálnf 'šroub Si'ampd'erůvll diosta.l ,j, zv. niveIační teodoHt, jímž
měřil hlail"ně body zálldoadlni.K měřeníd1et;:1ilnímu vyroysm norvý,sn.adnCl
přenosný 8'trojek, t. zv. ll'eNe.xní hypsometr,založ€ný na jednoduchém
prinCÍ'pu. Uvnitř truhioe dialekohlel(]JŮ'véje umis,těna malá libela rorvno"
běžně s 'osou optickou dllJlek'ohIed'u, otáčivá kolem osy kolmé ua verti-
káLní 1'0vinupoložcno'll 0'P,ticko'l1OBOU &}.ekolhlediu. Libela je: spo'jena
8 indexem" který udiává na ve,rti'káltnfun kru.hu nulu, j'e"li osa libely rovuo-
běžna 8 přímkou záměrnol\1. Z.aměří-li se na bod :plŮ1loženýnad horirzoill-
tem, pod urči1týtrnvýškorvým ÚJhiem,možno ul'Qivnán:í.m;l:ibely kons.tatov.i1lti
na výškovém kruhu úhel výš,kový. Bu!blin'a. 'PO,zOl'lljese zl'cá.d.kem, kte'ré
nachází se .též v trubicidJa.\ek:oIMedbvé. Výsleidky svého· měření výško-
vépo zprllJOOv.algrarfi~ky způ.8lohem,vrs.tevnkovým, jenž Jlie~lépe vyhovuje
gElometrioky a má tu veHwoiUrpředJn.ost,že se je1 d:á pO'UJŽ1tivýhodně pro
rnnohéprácetoohni~ké. A'by maip6' pod'á'V'ala plaSltiklť f:o'roor územních,
volil ,ruzné barvy pro vrs.tvy v'Ý.ško,vé,kte·ré p,říp.adně jliště jemně pode
stinoval, up'llStivodid:říve už'ívané metody š,rofOIV'HCí.

KOlřistka měl přil€iŽit1os,tUlpu,tř·ebiti a vyzkoušeti své vý'škoměrné
metody v nle~l'O:zsáhle~šimíře. Na žádost géólogického 'ú'stavu ví,deiíské\1U
měřil v létech 1850 u.ž 1860 diů.le1žitějMp,ro.fi.ly geolo'gi0ké ve východnioh
Alpách,pak ,pJ.'ofi,ly Zl Vf.dlně přes Btý1rsko a Kmjinu .až' 00 'l'ers'tlu. Po"
dobně pr·acov.al :pro Mor.avu .:l,Slerzs,k,o,kdéž p·odn.ilcl systemaltické měi'e,ni
výšek a výsledkem j·ehl,) činnosti jso'lldva spisy: "Die- Mltrkgrafschaft
Miihren uud das Herzngthum oBcltJesiien"a "Hy,ps,ometrie V,OUMahren
uud Osten. Sch\.esj,en". Oba, s'p.j,sy jSlou o-)?'atřeny mapami. V Čec.há.ch
měli'U řad,u hodiů výš'IDo,vý.chko·lem PI~ahy ,a vydal () tom Sltěžejní své
dílo, v němž vyloženy jsou ,a klfiticky pr-vhr.ány jeho' z.pi'lsrQ·byvýsko-
měrné: "Studíen iib€if C1iieMet'hoden uudo Belllutzung hypsometris'Cher
Ar'beiten, llachg.ewies1en nn {len Nivea'li'vlol'ftaHuis!8l€nd·er Umgebung vo'u
Prag" (1858). K dii:l.'ÍlipřillŮlŽe:nydv~ vrSlte'Vrrioové plány iPra.hya OIkol!.
V uruhéčásti t.o.ho,to (\1íl~piolzději vydJané ukázal Kořistka nu sprá.vné
výp@čty výšek, spádu t,eroou ll' P.Jll chM'akt~riS'tik,il f,orem úzeIrií a v·z.tah
jejich ke g.e1ologickým vlastnostem půdy.

Roku 1864 z,allolži\.slpoločněs J. Krej·čím a A. Frf.čem "Komitét pro
přírodovědecké Iprozkoumálllí Č€KJh",Ikdo' vy<lJa:1,cololU i'adu SlVýClhprací
t.opografických a mapoN'lliCíah. Je to zvlášt:ě mapa krá!'0Ivs,tvi Českého,
které ''1'd'á-no pět listů, a to· čtyři v' měř. ,1,: 200.000 s. v'l'8It,evnicemi po
25 11/; a jedna (Krlwnose) v měř; 1': 100.000 . s' y!stevnic€ílIli po,. HlO Jn.

Z měření na SI(wensk1l vyvěrá d!ít()l: "TeTfllin-, urn$1H5hookarto
de·r H&hen:'Tli,trlli in:d'O:o: Gehtral-'Ka.rp'at,heh". ,ROiIru.1860 vyc1lj.I u, na-
kladatele":ID. Ho'liht, ve, Vídni veHké z·eměpJiSiIléFa 'slta-tís·ticité· dílo o' ma.r-
krabs:tvt. M0l'lliVSokOOt<l1, ..•. vévods:t'Vi $1i6ZSkém:'.s:' m'árpaiIDi.

Druhy' snlěr j.eho<·.čin'loosti vědJecké bY1.a sltatistika, Jakol' I1,r'~dino>3,ta
kan-celáře Ipro zemědělskou' stá:tís'tfku pmoovaI hlavně ke zd'o,!wnalení
statistiky hoepod,ářské výrolby v čecM,ch. Vyd'al v tom :směru řádu
publikad.
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Kořistka byl ,též veřejně činný, zvo,len ,byv z,a pos].ance <10zem-
ského sněmu a ,paJkdJol říšské rady, aVš1lJkbrzy sevzdUil mamdátu, piOně-
voož mu překli,žel v Čin]]iOis.uučH.eIskéa věcLecké. Je přirozeno, žel ~,a
SV,()j;blahodá,wou činnost byl jmenován členem vědeckých ,g,polečnoe,u
jak domli,cích, tak i -cizích a .cLols,t.al0'se mu různý,ch vyznameni1uí.

Dne 19. lemna 1906cLokonal tento ,proslulý geoiLeta geo,g,ra,f český
plodný živo,t, 'kt,erý věnoval pJně velikým úk'o,lům vMeckým a svému
národu českému, ,k němuž BOI vždy mužně hlási1. Kořis,t.ka uáJložel k řadě
těch mužů, kteří svého ,ducha věno,vali cele povznes,erní vMy a svůj
živ,o,tni úko,1 vyžiH co' :ne~skvěleM, čímžzanechaIi cenný odlkaz bud:J'U-
(lim :polwIením. Fia,la,

Resumé. Cet ,an la p~lbliicité techniquo ,tehécos'lolvaquol se souvient
du professeur Cha,rles Fl'um;olis Kořisltka, ,célěbre géodlét'El,vJ'P'0gralPhe
ot géo.grlllphe, qui na,quit aViant oent ans (27./2. 1825) a Bř'ElZováen M,o-
mvte. II a écrit (en ,tůhéque, en fran<;aiseten aHemand) UIlle grand€1
sé,rieeLes Iiv,res ,techniques" pacrmi lesquells s'ont les plius i:mporta'llte
ceux do l'éspěoehYlPlSlOmMrique. Ko,řist:lm visÍJtait leiS' plays eurOlPéens,
pi)Ur gagner ľinfiJll'mat,ÍJon do, forganisat,Íoal d.es éeo,les industTielles Cit
t.echniquesot ipour eocécuter ders ,reformes ď.aals ,sapatcrie. En 1875 il
assiltait lIIU eOl!lJg,reainte,rna,tioinal 'de géographie a Paris. II mourut
a Prague en 1906.

Reambulační- p~áce na Slovensku.
Příspěvek k diskusi - podává Jaroslav C h ů r a, vrch. měř. komisař.

(Dok ončenL)

Na vysvětlenou několika posledních námětů ohledně ob-
sahu ínstrukce uvedeme několik zkušeností:

1. Jistá obec byla zreambulována v roce 1923. V roce ná-
sledujícím bylo úředníku povoleno privátní měření v téže obcí.
Při kontrolním měření - kopie reambulované mapy i manuálky
z reambulace měl úředník po ruce - zjistil, že v sousedním
komplexu řemenových parcel jsou jiné šířky. Zavolaní majitelé
potvrdili, že si po vykonané již reambulaci sami znovu po-
zemek rozdělili, poněvadž jed'en z majitelů se dozvěděl u po-
zemkové knihy, že má z celé bývalé společné parcely větší
ideální podíl, než měl dosud ve, skutečné držbě.

2. Druhý případ v jiné obc,í.
• Měřena byla trať s řemenovými parcelami. Někteří ma-

jitelé nemohli ukázati mez .resp. sousedící majitelé se nepohodli.
Zavolán rychtář. Týž přišel se sežlutl)Tm, umazaným "pod-
fundálem" 4) a obecní mapou a rozdělil příslušnou část trati
dle údajů podfundálu, používaje jako j'ednotky míry délku
svých botek. Znaje majetkové a rodinné poměry v dědině, vě-
děl, kdo má celodvorový, pl1.l-anebo čtvrtdvorový majetek 5)a

, 4) Pmemková kniha obecní. v níž jsou zázn,amy o délce. šířce, ploše
a kultuře parcel podle prvního děleni urbariálního majetku okolo r. 1855
se jmény tehdej,ších majitelů.

5) V jiných obcích a okrelSích mají pro velikost majetku název: oktáva,
půloktáva atd. Každý hon (trať) byl rozdělen podle předem určeného
poměru (asI jako při koma.saci) na parcely, odtud název "píildvorová"
atd. parcela, která má přirozeně v různých honech různé plochy. Oby-
čejně bylo pořadí majitelů v rů'zných honech zachováváno stejné, kte-
rýžto fakt je dobrou pomůckou indik:íJtorovi při určení majitele té které
parcely.
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když mu šířky dle podfundálu nesouhlasily, usuzoval: soused
prvý má půldvorovou parcelu, druhý a třetí čtvrtdvorovou.
Rozdělil tudíž pomocí svých jednostopových botek parcely
všech tří rolníků dle poměru 1/2 + 1/4 + 1/4, nechávaje obě krajní
meze jako správné.

Takové dělení děje se velmi často. Větší část obce byla
již zreambulována dle faktické držby v době měřenÍ. To značí,
že není vyloučeno - naopak, je pravděpodobno, že šířky par-
cel se podstatně lišily od údajú v podfundálu nebo v orig-inel-
ních mapách katastrálných z let 18686). Je jisto, že rychtáři
i po reambulaci budou meze přehazovat, budou-li o to rolníky
požádáni.

Majíce na zřeteli oba uvedené případy, představme si
nyní, že reambulovaná mapa bude litografována a stane se
i mapou knihy pozemkové! Dojde-li k vážnějšímu sporu ma-
jetkovému, co hude pro soudce a technického znalce směro-
datné: Reambulovaná mapa, nebo staré knihovní protokoly a
podfundál? Postižený rolník rozhodně bude popírat správnost
reambulačního měření, protože nebylo měřeno "vedra staré
mapy".

To jest, co se týče právní povahy reambulované mapy,
na niž by bylo nutno v instrukci pamatovat. Je pravda, že
majitelé ženou takřka útokem na měřické úředníky, žádajíce
vytyčování mezí dle pl1.vodní mapy. Ale o nemožnosti, vyho-
věti podobné žádoRti, jsme jistě všichni přesvědčeni. Nemusíme
se tedy o tom šířiti.

Bylo by nejvýš nutno, aby se pamatovalo na větší roz-
šíření známosti o účelu a významu reambulace, hlavně u rol-
níkiL K tomu by se hodily úřední tiskopisy v podobě letáčkú,
jež by se rozposlaly na všechna obecní představenstva a kteró
by měly zeměměřické úřady v zásobě pro obce. které se bu-
dou reambulovati. Letáčky by sloužily k poučení a k rozděleni
všem vlastníkl"tm p11dy reambulované obce, na místo dosavad-
ního, dobře nemožného lístního poučování každého jednotlivce
měřickým úředníkem. V malé obci ještě se najde zpľisob ko-
lektivního poučení, ale ve velkých nikoliv. Letáčky by obsaho-
valy kromě jiného i vytčení povinností obce i jednotlivých
majitelú, zásady a povinnost omezníkování parcel, vysvětlení
o úkolech a zodpovědnosti indikátorú jako důvěrníkú obce,
povinnost podávání informace úředníku atd. Nutno přiznati,
že nelze vždy dodržovat ustanovení o přítomnosti dvou indi-
kátorů. Známe případy, že se i bez nich pracuje a úředník je
odkázán na udání toho kterého souseda. Tudíž i z toho dllvOdu
je poučení nutné a majitelé nebudou pak reambulační měření
bráti tak lehková.žně. jak se velmi často děje. Kromě významu
informačního dávalo by takové tištěné poučení i morální pod-
poru měřiékému úředníku svou úřední formou. Tato, zdá se,

6) Data v poofundálu negouhlasí vždy s původní mapou katas,trálni.
Podfundál tvoří celek s mapou obecní, resp. i s mapou knihy pozemkové.
Mapa katastrální je o 12 až 15 let mladšího data.
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plp,lj z traq.ice q.osuq., hl~Vfiě JH), Slovensku.. O tom by mohli
jiste ~olegové vypn:tVov~t l3elé ll:~pitoly.

Zásada o omezníkování parcel by měla být přísněji vzata
do předpisů o povinnostech majitelů. Pro privátní měření je
způsoB omezníkování nejnověji i na Slovensku předepsán, ale
pro reambulaci se něco podobného v nařízeních nenajde. Nej-
tížeji se pak pracuje v komplexích, které leží úhorem. Jndiká-
toři neznají mezi, majitelé své parcely" nevykolíkovali přes to,
ž\3Ul měli nařízeno, a mčřický úředník tu stojí bezradně, ztrácí
čas i chuť k práci. Jndikátoři znají obyčejně jména majitelů
v pořadí, jak jdou v trati za sebou, i přibližnou velikost po-
zemku. Je-li dobře omezníkováno, pracuje se s nimi dobře, i
Myž .scházejí kolíky se jmény majitelů.

Jiná věc jest zase s pomocníky. Dejte geometru nejen
schopné, a:le i st:;í Ié pomocníky, které si on zapracuj,e, a uvi-
díte,' o,č stoupne praeovn, "poínta", která se t:;lokpfesně vy-
počít~vá v praeovních vý~az'eeh. Obce se obyčejně lít1edívy-
hnouti většim výdajům a proto místo stálých a placených
pomocníků posílají pomocníky, ano i indikátory, dle "dvorů".
Rychtář určí pořadí a poměrné číslo, u.rčené dle velikosti ma-
jetku" a majitelé posílají pomocníky sami. A tak dostáváte
každý den jil).ého pomocníka, starce, stařeny, děti, které ani
výtyčkami nevládnou, lidi hluché, poloslepé, kulhavé, zkrátka:
přicházejí většinou ti, kteří jsou v hospodá,řství postrad2_telnL
Dle toho ovšem práce vypadá, hlavně když majitel, který měl
jíti jako indikátor, pošle v této. úloze svého sluhu neb služku,
n~edávno u něho nastoupivší z d,ruhého konce Slovenska. To
nejsou humorné bajky, nýbrž fakta,. A protD znovu zdůn\,;z-
ňujeme: Má-li se V, r,eambulačních, pracech rychle pokračovat,
je nutno vyjiti již, z té začáteční nejistoty, váhavosti a přílišné
ohleduplnosti. Í~formujme národ o velkém významu těchto
zeměměř,ických prací, aby je bral vážně i. se všemi pro něho
těžkými pQvinnostmi. Dejme úředníku pře$Ilé, stručné a, defini-
tivní směruiee, praeovni i možnost, aby mohl energičtěj,i po-
žadovat konáni povinnosti se strany obcí i j\3dnotlivců. Jest-
liže geometři před 60 lety při katastrálním vyměřování vykazo-
valisnadvětší výkonnost než se vykazujl( dnes, měla na tom ne-
malou zásluhu organisace a disciplina pomocných sil a respekt
národa k veliké práci, ať již respekt dobrovolný nebo vy-
nucený. Disciplinu pomocníků, a to dobrovolnou, získáme, dob-
rým platem. Jinak i ten stálý pomocník, jak máme zkušenost,
při nejmen~ím kOl\fliktu s geometrem s,ám s'e za práci poděkuje,
protože si jinde vydělá více., Tož tedy pomocníky schopné,
stálé a dobře pl,~cen~.

Je ještě více věcí, o kterých hy bylo potřebí promluviti.
Ku příklaqu o rů~ných te.chn,tckých způsobech reambulační
práce - měřickým !,tolem, theodolitem atd. -, o zkušenostech
s originelními m:.t.pamLdetailní probrání všech dosavadních
naříz'ení, jejichž některé čá)'lti jso.u.,neu~r.žitelné, ano i zb~teěné,
a konečně i o zaved\lní. systénlU'fdo reambulační ptá,ce, jez je
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roztroušena po celém Slovensku při malém počtu měřických
úředníků.

Ale doufáme, že tyto řádky nezůstanou posledními o re-
ambulaci na Slovensku v našem "Věstníku". Považujeme je za
imp'uls, který pohne i druhé p. kolegy, aby svoje zkušenosti a
názory zd'e vyjádřili. Vzbudí to zájem o práci a oživí jinak
umořující naše povolání.

Zp~ávy lite~á~ní.
Nové knihy.

DOlc. Iplk. A. HlI :i dle k: TopografickéměřeJU~ Litaig.ra.fovM1Ó
přednášky, s:tfan 131. Vytiskl M. Tůma, Praha II, Žitná 13. Cena -- Kč.

Pro'f. Ing. J. Ko. I á ř: Mostní stavitelství, II. část (mosty pří-
hl'adlo,vé, průp.I:a.vni, vooovodJní a Il'o,zobkaeí). Př()(lllášky ty lze o,bdržeti
ve s.pio'1kupos,luúhačů i~lm.ý.rst.ví, Praha II, Laza,retSlká 13, III. POS>Cll.,
za M Kč p.ro členy (cena krámská 66 Kč).

Prof. Dr. II. L o s'c hne 1': Úber Inhalt nnd Ertragsfaltigkeit
geneigter Flaclten. Zvláštni oltiskz "Beitrage zum Iamlwi.rtslchaHHchen
Pfl.anzenbau, inslboslonrle'rClGetreideba,u, Berll>tn,1924". Vyd:al P. Pa,rey.

A. IAh el~lldlI' '0' It'h.: Die Praxis des VermessullgsillgeuieursJ
Druhé vydání. Bedín 1923. DV1aa,íly 'za 34 zoI.m.

Dr. F. A·e I' e ho e: Die Beurteilung VOn Landgiitern nnd Grund-
stiicken. nruhé vydán]., Be,rHn 1924. Vyda,l P. PUtrey. Cena 18 zl. m.

oH. VV i ,1dl: Der neue Theodolit. Z\1láštní olti8lk ze "Schw. ZeH-
schri.ft f. VeTme:SlSuiI]gsrw€senun.ď KuHrurr:t€phni.k", 1925. St.ran 31.

Odborné články v časopisech.
časopis ČS. inženýrů, Toohnický obzor, čís. 8. je p,amětním sešitem

na oslavu 25Ietého t,r,vání české vyslv,ké školy tochni·cké v Brně. Ob-
sahuje úVivdní S10\10 z p,é,m ,pIiOď. Dr. J. J. J a h n a a, iílánky abso~ventu
tétlo ško,ly: Dr. A,l. Ti c ho ý: KOillfolrmní soustavy soul'adné ;pro čs.
katas'tr a voj,enské ma,py. Dr. L. Zárub,a: Vý.poičet kiraJwroovóho
rámu s vetknutými slp:oljkamí.Dr. J. S €I 'k 1a: Šikmé mlolst~ žeIe,zniční.
Ing. E. K'.:J>n·ečný: Kanalis.a,ce města B,rna. Dr. O. G,artner:
'l'ee.hnkká g'e1ollogíep'ří stil1vhěměst a v€!Ilko:,vskýdl lvsad:. Dr. V. Sac h ~
'l'ec,hnické hos.p,odláí·ství. '

Yěstníl{ inŽo komory pro ČSR. Čís. 8. Ing. J. C h lVi C hol: Obra.t
ve vy'vuj1i ve,lkoměslt. Ing. E. Z imm'I e'T: Ochrana autorskéhol práva
v dÍJle inženýrském. Čís,. 9. Ing. E. P e t e·r 'SI: Beoanstandignng 'der v,om
ZiviH.echniker v.eri1aJHlenTeiluugs,pHine\. (REI:l.guje na. nedlávný, výnos
zem. fin. 'ředit. VP'l'U,z,e '(1 vyhoto,veni ;plánu ,oivlil!.goomeMy.)

Říše bvězd, 19-25, ,Slešit 1 il12: Dr. B. Š a:l a m on: 1. sjez.d 810-
v.alJskÝ0h geognafů ,a e,tno:grafů.F,r. N'li Š 1: Kongres mezinárodní Unie
geo;delticko-geofys'ikální v Ma,d,f1idu1924. Dr. Ja;r'oslav Pa n t O· f 1í č·e k ~
Gravitační měl·oni na mezínároonim sj'czctu v Madridu 1924.

LI' vie toohnique e·t industrielle, čís. 67, dnhen 1925: And-rě
C lar 1i e 1': Ap'erQu 8ur l'étrut actuel de ia pho,tolgraphíe aérf.en:ne et
S0S lappHcaHons arux travaux Ipnbllics.

PrzeglQd mieroiczy. Jest to jistě potěšitelným zjevem, že polské
kruhy zeměměřičské vydávají od r. 1924 vlastní list odgorný, kterým dobře
representuji svoji zdatnost. Časopis, formátu skoro jako Casopis čs. inženýrů,
vychází měsíčně o 24 stranách za redakce Waclawa Krzyszkowskiho.
Administrace i redakce: Warszawa, Wspólna 33M. Ročni předplatné 24 zl.
polských. V komitétu redakčním zasedá zástupce Kola Inžynierów Mier-
niczych Ing. S. Klužniak a zástupcově Zwi!!,zku Mierniczych Polskiech.
Doklad o dobrém vedení tak mladého časopisu je patrný hned z titulů
hlavních článků z r. 1925.

éis. 1. Ing. ~. MakllYš: Mierniczowie przysi~gli. Ing. 19. Kincl:
Stan map katastralnych w Malopolsce. K. Jan k ow s k i: Pomiary Polsko·

1925/105



Rosyjskej granicy panstwowej. Ing. T. Niedzielski: Zdj'tcia metod~
stolikow~ zapomoc~ przyrzl}dów k~tomierniczych. Ing. 'V. Kolanowski:
O wyr1wnaniu przyrostów wspolrz'tdných .

. Cís. 2. O kwalifikacjach naukowych mierniczego prysi'tg1ego.
J. T.: O szkolnictwo miernicze. L. Malanowicz: W sprawie katastru.
Astr. ged. Miedžurecki: Pomiar bazy warszaJVskei w r. 1924. - Organi-
eacja miernictwa i kartogrofji. (Ve zprávě o C. S. R. se pravi: "Panuje
tam dozorjentacja i chaos. Cztery przeróžne instytucje miernicze, b'td~ce
z sob~ w kolizji, roszcz~ sobie pretensje do kierowania robotami mier-
niczemi: Dyrekcja Techniczna przy Katastru, Wojskowy Instytut Geogra-
ficzny, Min. Robot publicznych, :\linbterstwo Spraw Agrarnych. Nic
uregulowana tu stosunki w miernictwie rzypominaj~ nam, niestety,
polskie." Za to o funkci rakouského Bundesvermessungsámtu píše autor,
že je vJ'orná.) K.: O ustaleniu poziomu nivelacyjnego dIa Polski.

Cís. 3. Ing. S. KI uznik: Krytyka projektu zmian do ustawyo sca-
laniu gruntów, wniesionego na Sejm przez Komisje Reform Rolnych.
""V. Chojnicki: Min. Robot Publicznych i katastr gruntowy. L. Mala-
nowicz: W sprawie katastru (pokrač.). K. Jankowski: Jedno z zagad-
nien geofizyki na tle geodezji. P. D u li a n: Obliczenia profilów przy wy-
wiadacjl triangulacyjnych.

Cís. 4. Ing. S. Lat i ne k: Zarys reorganizacji služby mierniczo-
katastralnej. L. Malanowiez: W sprawie katastru. K. Jankowski:
Jedno z zagadnidit geofizyki na tIe geodezji. Ing. W. Kolanowski:
Okreslenie ilosc i równan warunkowych w siatkach poligonowych.

V části jednající o časových stavovských otázkách je v každém
čísle řada zpráv, z nichž největší díl týká se akcí vyvolaných pozemkovou
reformou a scelováním. Kolegové polští ukazují velkou pohotovost a zájem
na otázkách vyměřování se týkajících a v odborném svém listě je disku-
tu.jí, V tom směru nechť jsou vzorem naším kolegům, kteří sice sve úkony
služební svědomitě plní, ale zapomínají, že jsou povinnováni odborné zku-
šenosti dáti k disposici všem stavovským příglušníkdm a přispěti k nápravě
zaostalých poměrů kritikou a věcně doloženými návrhy. Doporučujeme
všem kolegdm by tento nový slovan~kv odborný časopis si přeilplatili. Rlt

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. O. 5: R. K o st: Die Fehler
dol' ,P<olygonztige UJIldJihre AUJSigleiohwng(plolkmoolvám 'v čís. 7, 8, 9 ru 11),
v. 11ti II e iI': Die tiOlp!ogrwphiS'ClhelGrundlkta,rte1: 5000 (Wirts(lhafbs~
ka,rt'€,), W. Mat te: Die SietdilungshewegUJng in Ohina, Dr. W. R '01 t h-
l' e ge 1: ZUl' F.r,age der E.rmiHlung ,cLesBotdlenwiertes hei landw~l't-
echaftliehen BesUz,ungern, - VOl'- nnd! Aushitl.dlung detr La,Thdmesser in
dendeuts.chen Land'ern mleh d'em Stancte v,ou 19'24. O. 6: F. II e n t-
schol: ZUl' AU!SJgrleiJchungd€,r POllygonztige, H. Blumeuberg:
Der 'to,pograpihiis'ooe Vell'mcssUIIJ.g,sdlicIlltS1tin Niedletrlandiroh-Indien 18'/4
bis 1924 (poolk,ra,čof'•.-táni v čÍSt. 9, 12). O. 7: F. Me y e ,I': NernmessUJUgs-
lmrtieruI1g auf Mil1iJme,tetI1pla,poier.- OffCl!l't:licheAuss,chreibtung ftir doetll
ErW€il'b aerok,artograrphiseher .AJppaiI'tate.O. 8: Dr. P. Ma, I' t'o 1~: Die
Geschichte der FeIdlhe,minigwng. Dr. W. R {)t h r ,egel : ZUl' Frage d'er
ErmHt1'uI1g doo Hodienwert'eiSt bei' l],and'wirrtseha,f/tI1'iochenBreútzungen.
O. 9 : C z e r w a t,z, y: Neue Roohenl1o=elln fitr Grenzyerlegung. O. 10:
:F. He nt s erbe I: ůb€rr Dreieokst-Bei- UJUdPo:lyg'o:npumktei (do'konČiení
v čís. 14). oS liUo r: I'rrwege auf dem GethietocLe,r Grunds,tClUerver-
anl,agung. K J' ti gel': SioollUllgsrpJa,ne UJIlcLSi€KNung'Soveroonde. O. 11:
Dr. P. >1\1,artoll'l:' ůhorEaurfluchHinien. 0.12: E. Do,rn: Dic
RiehJtigsteUullg diCiI',Flm-naruen 'bei Anfetrtigung neucrr Karten im Um-
leguJlgsverf.ahren, boi Kata:stteiI'neumessrungen usw. Ha nEll: NiveI.lier-
1:atte mH sl(Jhrager Teihmg D. K. P. Nr. 344.174. O. 13: P. Ni (J 01 a i :
Rofol mvm'8'chlago ZUl' Grnnd:steuerung. O. 14: S ch m i e ci:e b ach:
Das Schiit7Jungsamt dm Stadlt Kolu.

Mitteilun~en des Hauptvereines dter deutschen Ingenieure in ČSR.
O. 2: Dr. K. Za 'li r: Ober eílITrphtOlbogm!ph!ÍJs'ClhosMelssUII1gsverfa1hrenaUl;
emem StandpuJl:kt ,bel Ve:rwertung der Abtbildung'Sisclharfe. (P'opsán.J- ThO'Vá,
a.utorem promyšlená metoda fotogrametrického měření v situaci i terénu
dle jediDJoh:osnímku.) 'Č. 1): Dr. L o s o hne ,I': I,rl'w,ege wuf dem G~
bi€tte der GrundSteuervelrllJII!I~gung.
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Scl1weizerische Zeitscl1rift fiir Vennessungswesen und Kultur-
11:·dlllik. Čís. 4: F. B a e Si e.h I in: CompeiIlS.aHon sdmpHfiée d:una
station 'OhS€IIVéed'wp'res l·a "Méthode des .sect.eurs" (konec). - Auszug
.aus .d,er Veror.d:nwlIg betr. die Grundhuehsv.ermess'llng undJ aus den
J<:Ilau terungenruazu. Čís. 5: H. W i 1d;: Der nene Theodo.lit. H. Ber-
t h o u d : Les Tiemalliement.s.pa.reeHa.Íres o,t la mensurruti:on oa,cLastr.ale. -
:B'l'agenaus der ůbersichts'P'la.np'l'n.xis.

Zeitschrift fiir Vermessungswesen (říšslko-něm.). Čís. 1 a 2:
K. Friedrieh: Vektorielle Ausgleichung. Hellebrand: Dber
die Gewkhts,verteilung be'Í Riiekwii.rts€lÍnschneiden. Čís. 3a 4:
á. F a Is·eh ing: Die slereogmlphisClhe P.!'o1eiktion ist. fiirkrei&formige
Gebiet,e bis -ca. 600 km DurchmesSo€rr zugle.ich die AbbHdung der iiher-
hdupt mogHchenMedlllstoll Verzer.rungen. E. H·u mm·o ,r: Besolimmung
einor Geraden aues g€lmessenen KOio·rd:inaten einer Anzahl ihrer Punkt.El.
L. M·e y s: Die Vormes,sung des s.lteu€rrpfliCJhtigen Bo·den", bei den
Romern. Čís. 5 a 6: A. Se h I o t ze r: Neuausgleiehung des bayer.
HuupMreiecksnetzes siidHch 'd€fl' Donau. Se h n·e i d oer: Dber die
Schriigmessung mít St:lhlband: und Go,fiillsmes'Ser. R Lt odt k o: Liingen-
messung,en mit SchriigmessOiI. Čís. 7 a 8: Ad. Se h I o t ze r: Neu-
au:s,leichung des 'bay,er. .... (dokončeni). O. v. G rube r: Ein ver-
€Iinfa.chtes Rechens.chcma zur Auflosung der No,rnmlgleichungen fUr
Rcchenmasc.hine. O. Me i s oSn e.r: Zur Vereirufachung der is'osta.tischen
RcdukHo:n. H. Ma u r o r: S(lhi,efalchslige unit qU€!I~adls,ige'Kaorten-Ab-
bilc1ungen. K. L ii dem a n n: Die erdJffia.gnetische D€lklination in
Deuts'chla,nd v. 1890-1920.

\

Přípravy k letecko-fotogrametrickému měření ve Š,panělsku .•
V úno'ru t. r. v'y-poslala.šlpanělsiká vlád.a, meziná1'l1c1nísoutěž .na zis,kání
ael'ofotogrametrických přístroJju, v'áz.a:vši pHpadnýnákup ruparátu na
vyhotovení zkušebních map· a. paánu d,le ,d.aných .p:odmínek. K sou.těži
vedlo ,prohlášení zvlášť s.elsta.vené komís.e, majíci ,za úl-o,hu studio·valí
zákcmodálrSJtví '0 provedení ryehlýeh měření (kaltas.trálních a též i dohl'o-
zdání generálního inspektmátu pro kartogra.fi.i, že m€lzi IDOJdernívyměřo-
vací meto,dy. nutno po.važ·ovati i I-eteckou fo.tog,rametrii.

Je VidnlJI, ,ž.e vláJd'a špianělská p.ro'z.íravě pos,tupluje, stanorv'Íc p,i'ed
nákupem s.t,!'ojů, že třeba provés,ti jimi z,aměření určitý0h obvodů a
poi'íditi .plány a malpy. Z ohsahu vyps'ané so·utěže vynikne jasně
'~'llÚSolJ,kt€ll'ým si zahez.pečuje v,Ů'lbu no,jvhodnejší a:pa.ra.t,ury: PomJní
ko:mis,e určí, které ú:z,emi má býti z,aměřeno·. Žádá se: 1. ~fa'Jl.a území
as.i 50.000 ha. vel:i,kého v měř'ítku 1: 25.000 :s 10 m v,rstevni'cemi, plán
obvod'U 6000 ha.wzlehilého., v tomto území, v měřítku 1: 2000, s vy-
značením jedno,tlivých ,p,sTcel pro účely katastru. 2. Trváni polníCih a
klan<lelářs,kých úkonů vymezelI!o jest na piH wku. 3. Příp.mvné práce
geodetické p·rov€ldie šp,aněls:ký erár na; s,vůj náklad,avlŠak soutěžící
firma. hradí 'ze svéhio výl'()Jhyza le,ty, .plotny .u. sesÍirojeníplánu a. mai]).
4. Státu nevzniká 'p'o·v,inJllcst, uz,aiVříti s firmami něj.akou smlouvu,
neboť jeho zMem S'OiLlS,třeďujese na t.o. zjistiti, d.o j;aké míry letecká
fotogrametrie hodií se, ,p,ro účely tOlpoogra,fickéa katast.rMní. Pr·oto' tllJké
zav.azuj'ezúě.asitiněné firmy, 'že sv'ol:ují k tomu, .ahy členo,vé komi&e mohli
zkoumati pracovní ryehlos,t, této metody v 'proHi v ka.nC€IIá.ři,rpOS'l1zo,v.a.t.i
zlDcházení s!e st.roji, .z,jistítipřesnosit >resuHátu, vudypřís!troju a pod.

Promyšleny byly podmínky tétrQlsiootěž,e v·elmidobře a,' letecko-
f«),t,ogrumetriokým f'i.rmámdává S'C příležitost, :po·dwti přesné dok.Iad,y I)

upoU'ebitelnosti norvé me't,odJy 'pr·1) ,d.aný l\Íč€A. MMeme býti právem
zyěd.uvi, j.ak d'o:padne t'ato intere8,antní soutěž. Kdyby snad firmy se
jí nezúčastnHy - ta,to ok,olno,sit S;Q,tvaby mlo,hla pO"'iaž,ována býtí za
důkaz ·protí o.be,cné vyho,dJno.st-í leteckó fot1olgrametrie, neb'of třeha
inve;;:lovatí slušný kalprHál do soutoo,é - dává španělská VIlMa Iloradní
komisi .práv,o za:kou'piti si ruzné přístroje .prl) Slvá zkiOlUmáru. V tom
. právě Sp'Ulti'ujeme o'pray;d:ov,olStvlády iU, pevnou vŮili členů komis,e
opati'ití s,i na každý z.působ' bezpečné .informuc€l o dosavadní seh'u.pnosti
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moderních metod! fotovyměřovacích. (Dle, Allgemeine V,orm. Nachr.,:
č. 7/25.) Růžičk'l.

Scelování v departementu Ardenny pokročilo od poválečných dob-
velmi utěšeně. První - vzorná - scelování provedena v obci Givry u
Attigny na zálkladě zákona ze 4. března 1919. Práce, prováděli fran-
couzšti 'zeiIIleměHči za d10wru kol. R a ,sc o ia, ,šéf.a Se,rvice 'de la Re-
construction Fonciěre v Charlevi1lu. PráJc,e byly jistě velmi dobře vy-
konány, neboť mezi 1000 účastníků podáno bylo jen pět reklamací. Při
scelování byla užita též zásada, že malozemědělec má své pozemkově
vlastnictví mít.i poblíž místní trati a co možná nejlepší půdu. V}'znam
prací IsceloVlacích nejlépe ukazuje vzrŮ'st počtu obcí scelovaných: do,
r. 1921 bylo jich 8, dor. 1922 skoro 100. Žádosti o další scelování
poda.lo 54 obcí. Plocha Iscelovaných obcí čini 26.000 ha. Náklady ob-
náišely 2,,000.000 h·. Třeba sceliti ješt,ě 160 obcí s 78.000 ha nákladem
6.000.GOOfr. ,Dole J. d. Géometres. E. F. č. 53/2.:>.

Krok k odstranění nesprávného zápisu vodníCh toků ve vlastnictví
velkostatků učinila meziminilsterská komise usne,sením z 5. února 1925.
Dle něho maji býti při provádění pozemkové reformy zapsány do veř.
statku takové privátníviodní paroely, je:žOlzuámí min. ve'ř. Ipr<l'CÍa min.
zemědiělství S. P. Úřadu. Ok,olno:st tat,o je velmi 'důle'ž:itou zvláišť t,aiIIl,kde-
jedlllá seo výikl1p 'Pozemků ik 'l'e,gulad a iIIleHorwci.

Kolonisačně-přidělOVé a ko1onisačně-technické oddělení zřízeno bylo
při S. P. D., aby kolonisační akce mohla býti prováděna plánovitě a
BYSitematicky, zvlá8tě v Ibajich slovenských.

Vybudováni údolní přehrad~T na řece Dy.ii u Vranova na Moravě.
O zamýšlené Sltavbě télto přehrady a při ní projektované hydroelektrárfiy
uveřejňuje Ing. Josef Wolí ve "Zprávách veřejné služby technické" článek,
z něhož vyjímáme:

P1'ehra,la náleží mezi nejdůležitější vodohospodářská díla, pro-
jektovaná v čs. repulhlike, ndJlOťmá za,cih}"CO'va,t,ivodu z p'ovodiřeky Dyje
nad Vranovem o rozloze 2211 km2• Tím budou odstraněny dosavadní
zhoubné zátopy úrodných pozemků a výnos pozemků bud,e tak zvětšen.
Škodyv'wiklé dJřívě,i,šÍlmizáto'IJami odlhaduje morav-stkýzems,ký zemědě:-
siký Úl\lJ<} na 24,000.000 Kč.

Postavením vodních elektráren u Vranov'a, dále u Hrádku, PodmoI
a Znojma na řece Dyji bude dsk:ínl} :18i llJO mil. kw elekt.rické energie.
Mimo to použitím vody z nád'1'Že k zavodněni luk a roH bude možno
zvýšiti výnos z 1 ha luk z 2700 na 4415 Kč, z 1 ha rolí z 3050 na 4790 Kč.

Stavba vlastní přehrady a hydroelektrámy u Vranova bude vy-
žadovati nákladu asi 102 mil Kč. Zděná přehrada bude míti výšku i se
základy 55 m, šířku v základech 40'5 m; nádrž jí vytvořená bude míti
obsah 161,000.000m3• Stavbu bude financovati čs. SltáJt (42,600.000 Kč),
země Morava (28,400.000 Kč) a zbytek (31,000.000 Kč) uhradí Západo-
plOravské elekt.rámy, akc. 'BP01. v Bmě', všeužitečná společnost, které
bylo svěřeno dodávání elektrioké energie západní a jižní Moravě' s městem
Brnem. Stavba je znamenitou technickou úlohou, klterá je řešena podle
moderních zásad inženýrských úsporně a s plnou bezpečností pro celý
kraj mezi Vranovem a Znojmem, jenž získá bohatý zdroj elektrické,
energie za současného zvětšení výnosnosti půdy.

Dvoji míra. Nedostatečná návštěva odboru inz. stavitelství směru
vodohospodářského a kulturního je předmětem mnoha úvah, jak v tisku a
veřejnosti odborné. tak i v novinRch. Přes hojné konkursy na místa úřednická
nejeví se potřebný zájem o studium tohoto odboru, ač jsou vypisována značná
stipendia pro posluchače. Tak na př. zemský výbor moravský vypsal deset
stipendií a expositura ministerstva zemědělství v Bratislavě zaručuje jim
měsíční podporu 5OO'Kč po celou dobu studií. Není tlldíž nedostatek ten
tak lehce vysvětlitelný~ ale sotva je pouze v souvislosti s bídným honorová-
ním vysokoškolákův es. R. Příčina je hlubší. ale hledati podstatn její ne·
spadá v náš interes.
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Tím větší pozornost třeba věnovati zjevll.m, které smeru.J! ovšem
cestou jinou k posílení návštěvy odboru. V prvé řadě je to známá ten-
dence ministerstva zemědělství, které nevypisuje u agrárních operací
místa pro zeměměřiče. Pro min. zell)ědelství jsou dle toho zememěřiči
pro speciélní práce zeměměřičské ves. R. neupotřebitelní, ač na druhé
straně však současně projevilo o ně starost, upozorňujíc, že s ovět s k á
vláda (lidový komisariát pro zemědělství I) by umístila 50 čs. zeměměřičll.!
Pokud víme, ani jeden kolega neuposlechl tohoto vyzvání, jež (pod čís.
9084-VIII. z r.1923) nese podpis: Za ministra zemědělství ing. F. 'řraitner.

Snad se min. zemědělství domnívalo, že zeměměřičll.m prospěje, když
místo, aby je přijalo do služeb svých, naznačovalo jim cestu za chlebem
- do Ruska. To stalo se v době naprostého nedostatku zeměměřičll, kdy
nebylo možno sehnati absolventa·zeměměřiče pro civilně-technické kanceláře.
kdy na místa vypsaná pro úřady katastrální hlásil se sotva jeden kompetent,
kdy provádění pozemkové reformy bylo nejakutnějšf, kdy de'imitační komise
pilně pracovala, kdy s nezdarem naprostým skončil se konkurs na 39 míst
zeměměřičských pro Slovensko.

V téže skoro době jednalo se velmi o novém návrhu scelovacího zákona,
kde na rozdíl od starého dosud platného textu nemělo býti vsunuto nikde
slll.vko, že k provádění scelování povolán je také zeměměHč. O tom mělo
se rozhodovat později prováděcím naHzením. Myslíte snad kolegové, že by
toto bylo později vám příznivo, když odpírá se vám dnes spoluúčast v pracech
scelovacích u agrárních úřadů, kterážto činnost v praxi c i vil n í je dosud
j e d i n ě vám vyhrazena?

Sledujme ještě moment tento a hledejme, je-li ještě další souvislosti.
Uvažujme proto nedávný návrh Inž. komory o oprávnění civilních inže-
nýrů kulturních a měřických a porovnejme jej s faktem, že není dostatek
inženýrll. kulturních. Není jich dostatek, čili každý absolvent kulturního
odboru musí najíti při malém počtu posluchačll. velmi dobře honorované
zaměstnání. Ale nad t o dle návrhu Inž. komory má se mu dostati r oz-
šíření autorisace. Jiného přec neznamená text s oprávněním "pro
komasace ve spojení s civ. inž. měřických" jak jej uvádí § 5. odst. 6.
návrhu Inž. komory o úř. aut. civil. inženýrech.

Vidíme tedy na čí útraty se štědře rozdává. Proti civil. zeměměřičll.m
brojí všichni ostatní civilní technikové, když projektuji ve smyslu hori-
zontálním a vertikálním to, co zdá se zapadati v činnost stavební; ale
když mají býti civil. zeměměřičům zachována zákonem zřetelně zaručená
dosavadní práva odborníků specialistll., je to Inž. komora, která soudí,
že civilní inž. zeměměřič má se děli t i o komasace s inž. ku!turním!

Ministerstvo zemědělství odebravši absolventll.m zeměměřičství účast
při scelování, dotklo se tím našeho stavu v ()hledu mravním a první vlastně
vytvořilo určité prostředí a poměry, takže čin Inž. komory se jeví vedle
toho dalším útokem a to také na hmotná práva tě~h, kdo propracovali se
k nejlepšímu odbornictví, jaké v zeměměřičství ves. R. na vys. školách
technických lze nabýti při nynější organisaci studia.

Akce min. zemědělství proti přijímání zeměměřičů do úřadů agrátních
není tak nepatrná, jak snad některému kolegovi se dříve jevila. V ní je
k o ř en zla, který již zřejmě na povrch vyrazil a to v době pro jeho pěstitele
snad málo vhodné, kdy totiž nutno stipendiemi chuť ke studiu s t a ve b ní c h
disciplin budit a kdy třeba posluchači, jemuž přec měření jest jen prostřed-
kem, dávat naději k dosažení oprávnění, která jsou jinak podmíněna odbor-
ným studiem ryzího zeměměřičství. .

Závěr pl;rnoucí z toho je jediný: zeměměřičům měří se jiným 10kteJ,ll.
Ježto jich je pry málo "ajsou chudí", doporučuje Ing. Leger stav. rada S. P. U.,
by se studium jejich nereformovalo; ježto jich je málo (a nemají v rukou
svých vedení administrativnf) činí veřejné instituce pokus odnítí jim část
dosavadnfch práv, které dal jim zákon a na něž mají v celém světě
jinde nárok.

Proti takovému užívání dvojí míry třeba býti na pozoru stále a
paralysovati vliv známého německého přísloví "Macht geht vor Recht". -sa.
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Zpráva o vý:borové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, kOil1ané dne
15. kYěína 1925. Pi'ečten 'a sehv,á,len wpi's o minulé schůzi výbo,rové.
Za člena p,i'ijat Ant.Pl"Olkeš. Došlé dopisy: Státnímu úřaďw st,a,tistic-
kému zaslán dot:ooník za rok 1924. Spolku státních měřičslkých úředníků
povoluje, s,e :oezplllltně zasílání jednoiho výtisku Zeměměřičsikého, věst-
ntku k účelům archivním. Zašle s,e též Pil) výtisku všech s,t,arších
rooř·níků. Dopis měřičs,kýoh úředníků ze Slezska po delším r:o'zh(wooru
postupuje so na žáď()st Ing. Sůry k vyřízení spol'ku stát. mě;i\ úředJníků.
Prof. PetHk referuQe o s,tavu o,tii,zky studia zeměměfiČslkéJ1O'. Po, po-
známce Ing. Krej'zy schúze s'končena.

Zákony a nařízení.
Zákon ze dne 3. dubna 1925, Č. 54 Sb. 7). a n., kterým se mcm

některá ustanovení o ipopbtcích, taxách li, kolcích, zvyšuje ,do8avadní
poplatky s určitými výminkami. Dúležitým je ustano,vení § 6, lit. 2,
j'ež :pra'vi: "... Ip o Ip I ,a :tO'k 5 O O Kč s e z a P' r a v 1.IJ j ez a u děl e n í
o,právnění a'llÍio.risacel) oivilního teehnika a za
při z:n á n i n áz v' u ,i n ž,e n Ý ,r' ,pod[e vládního nařizeni ze dne
10. listopadu 1921, č. 411 Sb.z. a n." T'oto nové ustanov,eni zá,konné
doporučujeme k 'p,r,oslÍI1.IJdio,vá:n.í"ihl,avně kOill:lgÚfficivilním. Bliž.Ší údíaj
o způsobu zapll'avení taxy obsahuje:

Vládní nařízení ze dne 28. dubna 1925, Č. 87 Sb. z. ,a n. r. 1925,
jímž se p,rovádii cito,w.\íný zákon z~ 3. dubna 19'25, č. 54 Sb. z. a n.
gf,unoví IV:

§ 4: Kolky, 'P:otí',ehné k za;p;r,av'enípo,platkuza udělení o'právnění
(autorj:8Iaci) civilnihovechnHw, vyžádáo:di ža,da,tele úřa,d autorisaci
povolující, .když zjis1til, žežácLosH lze vyho,věti, naIe1pi j,epřed, koneč-
ným vyřízením na 'pii"íslnšno'll žádost a znehodnoti úředním r,azítkem.

§ 5: Kolky, pOltřeihné k Zlaplravení pOlpla,tku za p'řiznání názvu
"inženýr" (vlád. na,ř. č. 41J1/19211 Sb.z.a n. ,a § 3 a 5, čís. nař.
1S0/1917 ř. z.) vyžáodá odl lžad>8ltele min. v,eř. .praiCÍ, kdiYŽZljistNo" že
Zá,dosti lze vyhOiVěti, na,I'e;pí je pi'edI k,onečným vyřízením na 'příslušnou
žwdiost a znehod:notí úředním razit,kem.

Poznamenáváme, ·že žád!oslt sama se musíop,atřiti 5 Kčkolokem.
Vládne na.riadenie zei dne 26. janl1ara 1925, ktell'ým Soaupravujú

'o'b vod y a IS í!dlla iš-táitných m elT li ie k y.:,c1h ú,r ,p~d01V 'eviďenclie
pozl'mkového ka,tas't,ru na Sl OiVcmJskl,)1vyšlo ve Shíree :zá,k.olnúa naříJzení
čs. stMu v čís,. 83, čásltka 35. ze dňe 28. dubna 1925. Ko,legy - Mavně
civilní geom€ltry na Slo,vensku praCJující - upozo,rňujeme, hy si na-
'rí:7Jení t,o,to u knihk'Ulpce 'o!bjedna.li. Náš oa18I,)lpis,vzhledem ,nla mailý
wzsah, nemŮIŽe jej ÍiorutoJkrát,ouveřejnit.i doslLoV'llě.

Úloha z č. 2 je; řeš,ena koiJ.;egou Císa,ř'cma NOIV,Oltným(z Mo:s'b)
dvěma způsoby ,apostup·em v jedlJ>OiIllZlpús:ohu so zása,dině :ztoto,žňují.
Podáváme zrnO'C í s a ř o'IV a řešooí, jelŽ ,illoid'ánolredJu:kci col zpr81cofVúní
druhé ;a shlediáno ne1výhodmějšÍJm po určiltém 'Zljednodl1sení sl10,vním:

. Prood:loužoné Htrany Ada Ce ,p,ro1tnou s'o v Q2, kde svíraj;í
<tf' =-.. 8+ '(- 180°. Kružnice k1a k2, oQlp's.anétr01úhelníJ<1em ABe! a
ACQ2 protnou Soev Q1, z něho,žbude s,trana 81 'p,,yzoravána pod»a a
straJlla 82PO'd úhlem p. Zpětným ,proMnáním vypočtou. se s,ouřadnice
Q1 a při Itom 'fl ft <Jil'

Pi'i Q2 se o.bjeví <Jil, takže novým z,pětným pr'otínáním mo,žno
vypočítati s'ouřa,dlIliee Q2, užitím :soruřa,d'llw boidů Q1, A, C. .

P,ak lze snadlno l8Itano,v.iti i dMky m a n a z nich souřa.d'l).ico
bodu d a e.
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Ú]olha sle dá r'ozlšíi'iti, nahna.d.í-li se měřená Idélka spolygonovým
tahem s měře'llými stranami a úhly.

/c.

Výbol' spolku posluchaěú7Jeměměřičství v Praze ž á di á P á TI Y
{d v,i I ní: .g 'e olmle't,r y, k'lt €llřlí m ohlou ~·asl'1c,llJIY\ěpiř. i j mou tli
'P',)sluchače< zeměměřiěství lIl·aprázdinin.ovo.u pra,ks'i,
n e b ub s o Iv e nt y k t r val é m UiZ.a m ě s t n á n í, aby dio' 'P' s a 1 i
s udá,nimeven,t. podmínek do 8Ip.olku.

Dne 30. dubn.a 1925 byl<a konána za h01né účasti sC!llůze,účastníků
exkur:se do Jugoslavie ,a 'definitivně stanoven ·od1,ez.eLdne 10. července
směrelIll na Ljuhlíja,nu. Jelik:Jlž všechny kOlTporace v: Jugos'hvii vy-
cházejí se vzácnou ochotou t'CliIll1.IJtopodniku vs,tříc, mOlžno, počítati
s dokonalým zdal'OOl. Navazují se 'zárove,ň b'ližší s,tyky~e záhřebs.kým
geod'eti,ckým klubem.

Třetí mezinárodní sjezd civilních zemčmčřičtt měl by býti svolán
dle iniciativy presidenta Dnion des Géometres de Bruxelles pana Roup-
cinskyho do Paříže, a to v roce 1926, kde byl uspořádán sjezd p,rvní
v r. 1878. Druhý byl v Belgii (Bruselu). Navrhovatel usuzuje, že Paříž
byla by nejvhodnější, neboť očekává, že agilní redaMor časopisu Journal
dJes Géúlllle:tTes~ExpCil'1JSi-FTalllc:alislpalll iR. Drunger do'vede v ,Jistě jím ve-
deném, zi;SJkaltiorplrruvdový zájeun kolegů z celého světa. Je t:eii1ynašim
kli-uhům civilně-zem:ěměřickým dána již nyní příležitost k přípravám
na tento důležitý sjezd. Mnoho odborných otázek t1tm bude přetřásáno
a vzejdou odtud náměty, které naše akce v ČH. republice mohou po-
síliti. Dva~me důlež1tost mezinárodní sjezdu též pm otá,zku výchovy
dorostu zeměměfického, kiterrou čs. 1'ep,wbHk<ad!os!ud nemůž'e rozluštiti.
Toto forum 'Illlůlžebýti vážným 'SOrudcem 'it p'řísným kritikem s)"lsté-mu
panujicího u MS,.

Dne 10. dubna 1925 ·zerrnřel náhle rp.řednostae,v:idenceka1tastru
v Jlčíněpan vrchní měř. 'lladJa Jaros,lav Ž ů rek. Zesnulý :&tál vždy,
zvláště VšllJk ,P:Q' ,převratě v plY.ptřecl:ivšech snah za p,ovzneséní našeho
stav,u. Do poslední chvíle,ač ,úlpo,rnou 000'1'000'11 již z vOOOlucís,polkové
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činnosti vyi'azený, z,ajímo.,l se živě :Ci :s,ta;v,ovsiké záleži,tosti, jimž pn
podlytém zd,rav1t.olik sil věnorvwl. Pohřben byl ž,ehem dne 14. dubna
v Nymburcc. Za spolek státních měřickýchúřeďníků :lJúčastnili se
pohřbu kol. Novák, Sůraa Guld1an, který'ž se též se zEl3n'l1lýmjménem
kolegů a sp.olku ,r:ozloučiL K uctění památky ,oblíbeného, a milého
kolegy věno·v.al s,po,lek 300 Kč J,odličkovu ústaV1u v Praze.

John Hayf,(Hd, jeden z vynikajících geoodetů Spe1ených států
severoamElrických, zemřel 10. března 1925 v,e věku 57 let. Pws'lav,il se
praecmi z oboru isostaslC zomě ,a určemím e1lementů ,rotačního. elipso;du
- nazviUllého j·aho jménem -, ktorý v ,celku nejlépeloidope1vídá geoidu.

Podp:luko,vník Dr. h. c. Leonz H e I d, řoditel Úi-a.du pro topo-
grafii v Bernu zemi'cl 5. února 1925. Vzdělánim zEměměřič, působil
původně při ,katastrálním a lesním vyměřo,vánía pak Ipřešel ve služby
v,ojen:ské, věnov,al se tJpo,grafii. By~ toéž 'před,sedou komise, která vy-
pracovala instrukci k zaměření Švý',car ,pro úóeJly ku,Last,rálni. Pro své
zásluhy v oboru vymčl'o.vadm udě<l.ilamu vysoká ško,la teClhnická v Cu-
rychu, čestný 110.kti,),rát.

Ministr financí jm€lllovcal Ipl'Ovisornílw mói'ickóho adljunkta Hu-
gona S·c h w e y d a ,ra deďini'ti:vním ladjunktem X. h. ti'. ve sti1VU
měř'ických úi'edníků ovid,ence kata:s,tru da,ně poz.emlmvé na P odJkar-
patské RusL

Noví úř. autor. civil. geoinetři: Inženýr 'p'ro' kUllt. teohniku In;~.
Fr. Hájek v ,Přešticích, Oldfioh VičllJr v, Brně, OUo ROlnter v Brnu
a stav. a kult. Ing. Lud. Csongár v Užho'ro<dě.

Oprávnění úř. autor. civil. geometra se vzdali: Ing, Max Va-
~entin v ČEI3.Skalici a, Ad. Ma,rxt v Hluhokém.

Oprava: V referMu "Refo'rma s'tudiu zeměměiičského," y čís. 5,
strana 84, l'ád,ek pos,lední, má s,tát,i ,,'ClJUlhna",niki,)E "bi',ozna".

B R E I T H 1\ UP T-O VY

geodetické přístroje a potřeby_
Theodolity:

je dno d uch é, r e p e ti čni, b u s o lov é,
universaly, tachymetry.

Theodolity s odhadovými stupnicovými, nonio-
vými i mikrometrickými mikroskopy.

Specialita:

Důlní theodolity
s o s vět len i m•.

Veškeré přistroje záměrné a signálové,
kompasy, busoly.

Výhpadni zástupci ppo Ceskoslovensko:

Ing. Straka, 5sbor a spol.
společnost s r. o.,

Žádejte nabidku.
Opravy všech přistrojú.

Praha II, Vladislavova ul.la.
Telefon 8429;11.
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