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(3) Poněvadž průběh pohyblivé hranice katastrálního území pro stálou
proměnlivost se při zaměřování hranic katastrálních území zpravidla přesně
nezjišťuje (na př. střed vodního toku nebo střed hlavního proudu v něm) a
neomezníkuje
12, odst. 8. vI. nař.), a tudíž také nezaměřuje, nevyznačuje se
ani v katastrální mapě přesně a shodně se skutečností, nýbrž toliko smluvenou
značkou (tečkovanou čarou v přibližném středu společné pohraniční parcely).
Společný pohraniční pozemek se omezpíkuje zpravidla jen, jsou-li jeho hranice
zároveň hranicemi držebnostními. Takovýmto vyznačením pohyblivé hranice
katastrálních území ve společné pohraniční parcele rozpadne se tato parcela
ve dvě části, jejichž výměry se sice vždy samočinně navzájem doplňují na
výměru celé společné pohraniční parcely, ale nelze je jednotlivě stanoviti
shodně se skutečným stavem v přírodě. Výměra každé z obou částí (každé
spulné parcely) se stanoví pro účely katastrální polovicí v)'měry celé společné
pohraniční parcely.
(4) Na katastrální mapě se vykreslí vždy obě části společné pohraniční
parcely, avšak parcelním číslem jako samostatná parcela se označí toliko
reálná část, patřící do dotčoného kata strálního území, kdežto reálná čás
patřící do sousedního katastrálního· území, která tvoří tamtéž samostatnou
parcelu, se v prve zmíněném katastrálním území neoznačí parcelním číslem
a, jde-li o stálou hranici katastrálního území, vyznačí se spojitost se sousedícím katastrálním územím slučkou (viz obr. 1.). Při pohyblivé hranici nelli
tohoto opatření (slučky) ani třeba (viz obr. 2.).
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(5) Hraničí-li katastrální území v průběhu společného pohraničního pozemku s více katastrálními územími, rozdělí se tento společný pohraniční
pozemek na tolik samostatných společných pohraničních pozemků, aby kaž~
dým z nich probíhala hranice vždy jen dvou spolusousedíeích katastrálních
území (viz obr. 3.).
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(6) Při vyšetřování a zaměřování katastrálních změn nastalých v společných pohraničních pozemcích je třeba rozeznávati, probíhají-li jimi stálé hranice katastrálních
území nebo pohyblivé hranice katastrálních území.
(7) Změny v rozsahu (velikosti a tvaru) společných pohraničních
pozemků, jimiž probíhají stá 1é hranice katastrálních území, se vyšetřují, zaměřují
a v pozemkovém katastru provádějí stejně jako změny jiných pozemků (viz
obr. 4.). Při tom ovšem hranice katastrálních
území musí zůstati nedotčena,
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Obr. 4.

ledaže by byl podle ustanovení §§ 31, resp. 67 katastrálního
zákona činěn
návrh na jejich změnu. Rovněž nesmí býti porušeno omezníkování hranic katastrálních území tak, aby snad póloha hraničních bodů zůstala nadále vůbec
nezajištěna anebo zajištěna jen nedostatečně.
(8) Při změnách společných pohraničních
pozemků, jimiž probíhá p oh Yb 1i v á hranice katastrálních
území dlužno rozeznávati,
jde-li o změny
menšího rozsahu, při nichž nepřecházejí pozemky s jedné strany společného
pohraničního pozemku na stranu druhou, nebo jde-li o změny většího rozsahu.
(9) Změny menšího rozsahu se vyznačí v mapách připojením přibylých
částí sousedních parcel ke společné pohraniční parcele (na př. při stržení pozemkových ploch - viz obr. 5.) nebo připojením
odpadlých
částí společné
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Obr. 5.

pohraniční parcely k parcelám sousedním (na př. při náplavu k sousedním
pozemkům - viz obr. 5.) nebo vyloučením nových parcel, které nejsou již
společnými pohraničními parcelami, z dosavadní společné pohraniční parcely
(na. př. při vzniku ostrovů - viz obr. 6.) nebo sloučením dosavadních parcel,
které nebyly dříve společnými pohraničními parcelami, se společnou pohraniční parcelou (na př. při zaniknv.tí ostrovů - viz obr. 7.). Při tom se vyznačení pohyblivé hranice katastrálního
území smluvenou značkou (tečkovanou
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čarou) znova upravl Jen v oněch případech, kdy dosavadní smluvená značka
(tečkovaná čára) se značně odchyluje od nynějšího skutečného průběhu hraniční čáry, zejména na př. probíhá-li hraniční čára nově vzniklým ramenem
řeky (viz obr. 6.). Výměra každé z obou částí společné pohraniční parcely
(obou spůlných parcel) se pak stanoví polovicí celkové výměry pohraniční
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společné parcely bez ohledu, byla-li tato parcela měněna po obou svých stranách, či snad toliko jen po jedné straně. Má tedy každá změna v rozsahu
společného pohraničního pozemku vliv na celkovou výměru obou spolu sousedících katastrálních území.
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(10) Při změnách většího rozsahu (při nichž přecházejí pozemkové
plochy s jedné strany společného pohraničního pozemku na stranu druhou) je

rozhodným pro způsob provedení změny okolnost, nastala-li tato změna
v dů61edku živelních sil (na př. při povodních) nebo v důsledku lidské síly
(na př. při úpravách vodních toků). V prvém případě se vyznačí nový průběh
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pohyblivé hranice katastrálních území v přetvořené společné pohraniční parcele, při čemž pozemkové plochy ležící mezi původní a nově vyšetřenou hranici
katastrálních území se připojí podle jejich příslušnosti k tomu nebo onomu
katastrálnímu území (viz obr. 8.). V druhém případě je třeba napřed zjistiti,
resp. rozhodnouti probíhá-li hranice katastrálních území nyní přetvořenou společnou pohraniční parcelou (na př. nově upraveným a jinudy vedeným řečištěm) a je-li také v novém průběhu hranicí pohyblivou, nebo probíhá-li dosud
jako pohyblivá hranice zcela nebo zčásti dosavadní společnou pohraniční parcelou, třebaže tato pozbyla již svého původního určení (na př. opuštěným
řečištěm) nebo konečně stala-li se v celém svém průběhu nebo třeba jen v některých částech' svého průběhu hranicí stálou. Probíhá-li hranice katastrálních
území jako pohyblivá přetvořenou společnou pohraniční parcelou, projedná
se změna, jak je výše uvedeno (v prvém případě - obr. 8.); probíhá-li však
hranice katastrálních území jako pohyblivá dosud dosavadní společnou pohraniční parcelou, která z části pozbyla svého dosavadního určení (na př. převedením vodního toku zobrazuje jedna část dosavadní společné pohraniční
parcely i nadále vodní tok, kdežto druhá část zobrazuje opuštěné koryto vodního toku), rozdělí se dosavadní společná pohraniční parcela na části, které

jsou sice i nadále společnými pohraničními parcelami, avšak zobrazují společné
pohraniční pozemky riizného určení, na př. řeku a opuštěné řečiště (obr. 9.).
Stala-li se konečně hranice pohyblivá zcela nebo zčásti hranicí stálou (na př.
při rozdělení opuštěného koryta vodního toku mezi držitele sousedících pozemkii), je směrodatným pro provedení změn v pozemkovém katastru jednak
urllběh nové hranice katastrálních území, jak je stanoven v povolení změny
katastralních území, a jednak platný d ržebnostní stav.
(11) Pokud na Slovensku a Podkarpatské Rusi .běží pohybliva hranice
katastrálních území pohraničním vodním tokem, patřícím do vlastnictví držiteh'i pobřežních pozemkii, vyznačí se priiběh hranic katastrálních území v katastrální mapě smluvenou značkou (tečkovanou čarou) obdobně, jak je výše
uvedeno (viz obr. 2.). Pokud není v popisu hranic katastrálních území výslovně jinak uvedeno, běžLtakováto hranice katast:rálníchúzemí po neznatelných
držebnostních hranicích, stanovených středem koryta-vodního toku.
(12) Při zkoumání podle ustanovení § 78, odst. 3., bodu a) a b), vI. nař.
budiž přezkoumáno zejména také, souhlasí-li dosavadní vyznačení společných
pohraničních pozemkii na katastrální. mapě jednak s popisem hranic katastrálních území a jednak se skutečností. Zpravidla při tom piijde o společné pohraniční suché komunikace (pěšiny, stezky, cesty a silnice) a vodní toky
(potoky a řekY), které dosud jsou v katastrálních
mapách vyznačeny jako
spiilné parcely bez ohledu, probíhaly-li jimi stálé nebo pohyblivé hranice katastrálních území. Tato vlastnost hranic katastrálních území (stálost, pohyblivost) není zhusta zřejma ani z dosavadních popisii hranic katastrálních území,
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kde bývá bez bližších podrobností jen uvedeno, že hranice katastrálních území běží po společném pohraničním pozemkú, na př. po potoce, po řece, po
cestě nebo pod., anebo jejich středem.
(13) Společnými pohraničními suchými komunikacemi
mohou býti zpravidla jen neupravené a neudržované pěšiny, stezky a cesty. Jen výjimečně
může býti za společnou pohraniční suchou komunikaci považována
na př.
udržovaná cesta, jestliže se sousedící obce resp. osady dohodly na jejím společném udržování, třeba časovém (na př. udržují-li cestu na společný účet
nebo střídají-li se v udržování v předem stanoveném časovém období, na př .
. ročně). Za společné pohraniční suché komunikace nelze tedy považovati komunikace, které nejsou v takové spolusprávě, nýbrž které jsou podle své
správy fysicky rozděleny, zpravidla příčně.
;
(14) Neupravené společné pohraniční vodní tdky, které jsou v katastrálních mapách vyznačeny jalt:.o SPŮlllé pohraniční
parcely, buďte bez dalšího
zkoumání jako takové pOh€cháriy i nadále. Hranice katastrálnich
území jimi
probíhající buďte považov4ny zap()hyblivé.
Upravenými" spůlečnými pohraničními vodními toky probíhají zpravidla stále hranice kata,!3trálních území,
ledaže by popis hraniy,_"vyslóvně jinak stanovil."
I
(15j Zjistilo-li by se při výše řečeném zkoumání, že hraA.~ce katastrálních území probíhající společným pohraničním pozemkem a vylzl1ačené na katastrální mapě jako probíhající spole{inou pohraniční parcelou, nejsou pohyblivé, nýbrž jsou stálé (na př. tvořil-li by hr~nici katastrálních území střed
kanalisované řeky), zařídí katastrální měřický uřad resp. jeho měřický úředník, čeho třeba, aby zákres na katastrální mapě byl opraven. Za tím účelem
zařídí podle notřebv omezníkování stálé hranice katastrálních území a její zaměření a sepsání ohlašovacího listu o vyšetřené chybě v zákresu. Opis ohlašova~ího listu se snímkem katastrální mapy o dosavadním a novém zákresu se
připojí k příslušným popisům hranic katastrálních území.
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(16) Při zkoumání podle ustano ve ní § 78, odst. 3., bodu c), vI. nař.
nebo i jindy při vedení pozemkového katastru zavede katastrální
měřický
úřad řízení pro změnu hranic katastrál ních území v takových případech, kde
v důsledku nastalých změn společných pohraničních pozemků s změnila pohyblivá hranice katastrálních území v hranici stálou, na př. v důsledku stavby
silnice (viz obr. 10.), regulace potoka (viz obr. 11.) nebo pod. Při tom je
třeba zpravidla dbáti toho, aby nastalou změnou katastrálních území se podstatně nezměnila výměra spoluhraničících katastrálních území a aby nově stanovená hranice katastrálních
území běžela po přirozených rozhraničovacích
čarách nebo aspoň po omezníkovaných držebnostních hranicích.
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(17) Vyšetřování změn společných pohraničních pozemků na hranicích
měřických okresů dejž Se po dohodě příslušných katastrálních měřických úřadů.
(18) Výše uvedená ustanovení se vůbec netýkají společných pohraničních
pozemků na státních hranicích, ani státních hranic, ať stálých nebo pohyblivých. Potřebné pokyny stran jejich vyšetřování, zaměřování a provádění v pozemkovém katastru, a to nejen při založení nebo obnovení nebo reambulaci
pozemkového kat astru, ale i při jeho vedení, vydá s ohledem na jejich
zvláštní (mezinárodní) povahu ministerstvo financí zvláště."
.
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Obr. 11.

Autor je názoru, že těmito několika předpisy by se nejen katastrální
služba, ale i prakse oprávněných (§ 51 katastrálního zákona) osob nebo úřadů, pokud jde o předmětnou věc, podstatně zjednodušila a jednotně upravila.
Nebylo by na škodu, kdyby o zmíněných myšlenkách se rozpředla v tomto
časopise širší písemná debata *).
Pohraniční společné parcely poskytují hojně látky i pro jiné úvahy praktických zeměměřičů, na př. jak nejvýhodněji na katastrální mapě graficky
stanoviti střed parcely (střední čáru) vodního toku, vyznačující průběh pohyblivé hranice katastráln;ích .území a někdy i průběh hranic 4ržebnostních (je-li
každá, z o17ou spůlných parcel. v jiné 'ťlržbě) nebo. praktických právník~ na
př. jak zjistiti místní příslušnost při činech· žběhn-uvšÍch se na společných pohraničních pozemcích, u nichž průběh hraniční čáry není v přírodě patrný
a často ani v době činu zjistitelný a jenž je na katastrálních mapách vyznačen jen přibližně smluvenou značkou (tečkovanou čarou).
Résumé. S url e s par c e 11e s 1i m i t rop h e s
m i t o y e n nes.
Conformément
aux instructions de mésurag-e. jusqu'ici valables en Tchécoslovaquie, on représentait les
limites fixes et mobiles (idéales) de deux territoires cadastraux et parcourant les parcelles
communes. de la měme maniere en ligne pointillée approximativement dans le sens de la
ligne centrale de ladite parcelle commune. Tout changement de la configuration de 1a
parcelle commune on représentait sur la carte non uniformément a défaut des instructions
plus détaillées et c'est pourquoi qu'on en rencontrait souvent des malentendus.
Dans son rapport l'auteur recommande un nouveau mode de représentation des limites fixes de deux territoires cadastraux voisins et parcourant les parcelles communes qui
differe du mode de représentation des limites mobiles qui ne changerait pas. Aussi il
recommande la publication des instructions dues a la représentation des changements de
la configuration des parcelles communes sur les cartes cadastrales.

*) P o z n. r e d a k c e. Připojujeme se k výzvě pana autma a žádáme kolegy, by
k této diHežité otázce otiskU svoje názory. Bylo by věru škodou, kdyby věc tato nebyla obšírněji probrána a prodiskutována v odborném Jistě.
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Obnovení pozemkového kata str u na katastrálním území
Hradce Králové a Věkoš v roce 1930.
Ing. T. K,l e p áč ek.
Místní triangu1ace. Po1ní měřická $kup~Il8okatastrálního

měliWkJélho
úi\a.diuv Praze
(OdJd6lenípro nové měliíelní)pověřeI1lÍlvýkonem lmtastrMního wlli na kJaJta,str.území
Fkarl'ce KrMové a VěkOlŠ,tVO'řÍiCÍch
jedlnu po lilliokou obec HrarliooKrálové, w.polěaJia.po
!!Vémpříchodu do oboo dne 22. května 1930 s iplrovMěnímmístní triang'lll1ooe0bod'fi5. řádil)
na. dotčených územích, zaujímajících rozlohu 688 ha (Hradec Králové 343 ha, Věkoše
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Místní síť byla připojena na čS. jednotnou síť trigonometrických hodil provedenou na území Hradce a okolí až včetně do 4. řádu v roce 1929 triarigulační kanceláří
min. fin. v Praze. Signa.1isační stavby této sít~ zachovány jsou (povětšině) až dosud.
Aibyi místní triangulllJCemohLa býti pro vedJenaco nejhospodárněji bez Velkých výloh
za stavby novýoh vyJookýchměřiekýcll věž(, bylo nutruo voil.itiz.a triJgooometrické body
v trlangulovaném ú~emí se' naiLézajícívysoké kostelní věže a vytlŽíti vodorovnýoh střech.
domů, které se daly poUIŽítijaJoo stRnovisko pro měřický stroj. Wooení trigonomet'1'ické
sítě bylo dosti obtížné, ježto operační území jest úplně rovinné, až na starou část města
Hradce Králové, ležící na malé vyvýšenině kdysi obehnané hradbami. Území Hradel) Krá-

845 ha).
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I

lové jest zastaveno až čtyřposchoďovými
domy a územi Věkosí přízemními a jedlloposchoďovými. Kromě toho jest město na východě a západě souvisle zastavěno s okolními obcemi
Slezským Předměstím, Pouchovem, Pmžským Předměstím a nepřímo i Kuklenami, čímž celé
triangulované
územi rozděleno jest na dvě samostatné části, které musely býti spojeny společnými trigonometrickými
body (včžemi a komíny), hlavně pak nad celým krajem dominujicí 67 m vysokou "Bílou věží". Rozhled v celém území byl omezován vysokými vzrostlými stromy (lípami, topoly a pod.), rozsázenými zejména podél řeky Labe a Orlice při
jejich starém řečIšti před regulací i novém řečišti po regulaci a podél četných komunikací kolem města, obzvláště pak při státních a okresních silnicích.
Nově zvolené trig-onometrické body místní triang-u1ace v počtu 32. nebyly -li to body
pevné (věže, komíny, bleskosvody a pod.), byly stabilisovány vesměs takto: Do vykopané
jámy asi 1 m hluboké osazena na dno menší skleněná láhev, jež byla přikryta vápnem a uhlím
nebo kolksem, načež byh na,sypána vrstVa hlíny asi 10 cm. Na-d to byla položena. centricky
žulová de,Sika rozmč'fŮ 50 X 50 X 20 cm s vytesaným tmjúhelníkem
a křižkem
uprostřed.
Tato byla z:1sypána vTstvouzemě
asi 10 cm silnou. na kte,rou byl poSltatVen svi,sle a opět
centriclkyžulový
hrano[ o rozmě'rech 25 X 23 X 70 cm s vytesanými písmenami K. V. (katastrální vyměřování) a letopočtem 1930 na homím konci bočně strrany a křÍJžkem na vlrC'lmi
vodorovné ploše lmmene. Na,to jáma byla zasypána vykop,anou 'zemi, kteJrá byla pozorně
udusána,.
Signalisace 14 bodů 5. řádu kromě zvolených pevných bodů byla provedena. až na
jednu 10 m vysokou mě'řickou věž a 10 m vysoký ty;čkový znak ve,směs malými 6 m ''Ysokými trojbokým:i pyramidlami (bez truhlíku). PY'ramid bylo POUŽ'ltoproto, že jest při tomtozpůsohu
signalim,ce možno měřit.i smě'ry piřimo na bodě. aniž by se musel znruk odstraňovati j3ko u tyč,kových měř. znaků se S1třeoi1'nímsloupkem. s,ahiajícím až na kámen.

Trojboká

pyramida
tyčových

používaná
znaků.

místo

TyiČkov'é znaky nutno po ukončeném měření smČlrů olpět po,sta,v;,ti, av,š'aik nedocílí se skoro
niikdy nelbo s velkými ohtí:žemi j'ejich dřívější polohy a t,řeba proto. vyJŠeotřovati znova
změněné centraiČní prvky, což nejen žezabl rá čas, ale i SIill1dJnO
může vésti při výpočtu
oontmčních změn k omyilŮID.
Měření vodorovných i výškových směrů provedeno !bylo malým universálním teodolitem Wildovým, při čemž údalje na stupnácích 'byly čteny na celé vtelřiny.
Měřeno bylo:
A. na čtyřech měi-ických vě'Žíc.h, pOilta vených triangu[a.iČní kanceláři v roce 1929 na
připojovacích bodech 3. a 4.řád~, o těchto v ýškácl1 středrnc1h sloupů a signálů:
(jméno bodu)
Rpálenik (3. řád)
b) Borovinka
}
c) Na pastvišti
(4. řád)
d) Okrouhlík
a)

(středni sloup)
3477 'Ill
21'70 ni
15'16111
10'64 ni
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(vrchol truhlíku)
3941 ni
28'44

II!

2011 ni
14"56 n~

B. Na š'esti kostelních věžíc.h vesměs eXciflntri.c1ky, ,1, sOce na bodě:
a) Bílá vě~ (Hrodec KrMové) na 4 excentlrických
staJnoviskádlstroje
na kamenném
l',ábradlí kolem ochoq;u.
b) Nový H~adec Králové na 1 exoelfiťrickém Btanorvisku v 1. okně věiie.
c) Kuldeny IJi:L 2 excentriCikýdl
stunoviskách
v 1. okně věže.
ci) Poruooov na 6 excentrických
stmllovLskách v nejhořejší Mni věže t. 'LV. lucerně,
kde umístěn je,st hici zvon věžních hodin.
e) Lodlenice
na 2 ex,centrickýchstanoviská,ch
a to na j-ednom v okně věže a ma
drwhém v otvoru ffiJerziruči,člmmi věžních hodin.
f) Ploti.~tě na 2 excootrickýeh
stanoviskách
ve 2 oknech věže.
C. Na 18 ohyčejných stanoviskách.
kde byl měřický st'roj postuven na stojanu přímo
nad kamenem.
Na měřických vělŽích. jakož. na bodeoo, kde tcodolit stál na stoj3Jl;lU, bl~~ohserV'a.ce
proved€IIJI:L ,ce,lkem pohold'lně. Mnohem nesnadnějlŠípdc'fl
byla na kostelmch vezLch.
Truk illl3.př. pro veJmi ome1zený postor v báni věže kosteb
v Pouchově
~prfiměr
báně asi 100 cm) bylo měření, které nadto ohsaho'V':ll,o 48 směrů (i s,e směry na koncové
body pomocnJ"c,h základen - 6 excentrických
stanovisek)
velmi svílzelné a ~adovalo
na oibse~átmoiVi, aJbyse pn práci pohybo'v<al až úzkostJ:vě opa,tmě. Mimo to lak na bodě
Pouchov" taJk i na bodě Lochenice nebylo možno ne,rušeně měřiti pro silný hluk 'a otře:sy
způso1bované odIbíjením hodin a proto bylo nutno jej'-ch chod IpO dohuobservace
úplně
zasta,v:iti.
Měřické práce spojené s mistní triangulací
provedl
jeden měříčský
úředník
zva
52 pracovních
dní (skončeny
byly 31. července 1930) a, vyžadovaly
nákladu asi 30000 Kc.
Polygonisace.
Po zaměření vodorovných
i výi'kovýchsmělrů
v místní trigOlllometrické
síti přik,ročeno bylo k Iprov;edení wlkové polygornisalce na obou dotčených katastrá~ních
územích.
Zvolené polygoonové body (v Hradci Klálové
270, ve Věkoších
146 bodů) byly
o s a z e n y (s tab i 1 i s o v á n y) :
A. V polních tratíoh žulovými 60-70 cm dlouhými kameny, jejichž jeden konec byl
v 1'O'změ,rec.!120 X 20 X 30 cm oplra00ván a na horní 'ploše vyte'sálll 'křížek s malou jamkou
uprostřed
,pro postavení
výtyčky.
B. V zastavených
částech území (v Hradci Králové 220. ve Věkoších 26 bodů) plynovými trubkami
dlouhými 75 cm o Ci) 4 cm, které byly zaraženy do země na definitivně
zvolených místech tímto způsobem: Potřebný prostor v dlažbě pro plynovou trubku U'Volnil
se ocelovým průbojem. Aby trubka zarážením
neutrpěla.
nasadil
se do ní ocelový ná~
sadec, který se po jejím zaražení do země zase vytáhl.
Trubky
byly opatřeny
v úrovlll
terénu
litinovými
poklopy
(podobnými
vodovodním
šoupátkftm). na jejichž záklopkách
vyznačeru:t jsou písmena P. B.).
Pod povl1c!lem ulic města Hradce Krá.lové pol~že!ll!'L jsou různá technická
zařízení,
jako kJanal.ptoky, vodovody. elektr. vedení napětí nízkého i vysolkého (východOiČe'l'Ikých e~ektrálren) a tded'OIllní k~be~y. Aby tat,ozad'ízení
neutrpělla, ,bylo tii\eiba voliti body mimo ně
tak, ;J,by zaJráiiením tmbek
nebyla ,poškozena, a nClpHšel při tom Ill,ikdo ze zúčastněn.ých
k ú'raJzu neb o život. rzedména při eleU{trickém veden'í vyJf,okélho napětí. Při volbě Ihodů bylo
dbálllo také aJby při QPra,vá,c1h zařízení nebyly polygonové
body snoono zničovámy, j.ak
tomru tak často bývá. Z Mchto d'Ůvodů poloha bodů zvolJ,ena byla llIe\Ílpit'Veptl'OIzartimně a
OLZ]]3JČenadJřevě1nými koliky !lliebo hŤe1b~ky. Pak Zla. Úioosti inženýrů
aJ odbo'ffi~ků 'znalých
v'šech dotčen~'~lh Ul,řÍ'zení ,hyla o:zna,čená po,loh:t poMt komisioneilně přezkoušena
a def:nitivně rustáUena,. Teprve potom p1řikil'o'čeno hylo k Zlará.žení trubl{jk. na něž osruwny byly
poklory.
Měření vodorovných
směrů v polygollové
síti. jakož i měd'ení dJélelk stran ,polygonO'vých pořaldů, bylo ve velmi čile frekventovaných
!hlidch měs,ta oibt.ílžné. zejména, v hla,vní ulici- V'edoruc,í 'z námruží do V'nitřní,ho města a twjvke v ulicích p'řHehlých k jedinému
mostu (Wilsonovu) plřes řeku Labe spojuj.ícímu novou čá,st měE!ta "Za. Lalb>em" s městem
sta1rým a jeho náměst,imi. Měření přelká1žeI llBjCIll nepřet1ržitý proud osob pěších. povozil
s potahem
koňským,
nálkladnich automobilů
a ,autobusů, ale OIbrzvMBtě !pak mffi'elllí znesnadňovala
značně rychle tt ti,še projíždějící auta osobní a jízdní kola, kterých jest v tomto
kraji neobyčejně
mnoho používáno,
Polygonisaci
plOváděli tří měř. úředníci 43 pracovních dní a vyžadovaLa náklad asi 50.000 Kč.
Zjišťování
hranic kat, území. Záil"ove,ň s provádělním
polygonisa,ce
zahájooo
bylo
katastrální
řízení pro q;jistění hranic ~bou dotOO1llých Imt13.strá1lníoh území. JeJikoii velmi
čilým stavebním ruchem v dohě popiíeiVratové byIa. asi po[ov;na výmfuy celého kiatustrálního území &adce
Králové zastwěna
a jak jiii vpředu 'zmíněno, město s okOlními obcemi ,sta,vebně spojeno, Ib>yilyhil"anice v katastráJním
území většinou zastavěny
nebo uěiněny ÚipIině q]j€'zllI3.telnými. Bylo proto t,řeha před komisione,lním rzjiÍBťováním hiranic tyto
proJítí poofte stla,rých fúuaěnich
plánů a polních ná·ěrtů vytý1čít.i, na zidích d'omů a. plotech
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ia.hrad vY1znaJČ.iti,aby'palk mohlo býti jednáno ozměnooh
takovýcl1 hmnte kat. wzemi,
které se ~iirorz.eným rozlJirnm,íiČoV'acím
ČMám nepřimykaji.
Podolbně postupováno
bylo při
shledanýclJ: 'l.měná.ch kat. Úizemí povsW~h
regulaci řek LaJbe ~ OrI1oe.
Po tOOhto přípl113JV1Il~praoíc.h rp!řikJrO'Četno(bylo pak Ik,e, komisionellnímu
zj,ištění
hranic kait. území provállěnému přesně podLe ustJanovení § 9 kat. ,zákona. Katastrá1ní
komise usnesm se na diosti 'ZllilIČnýc.hizměná()h hranic kat. území kolem ,oolého zamělřova
néh{) wzemí. NaNlI'hov8Ioo změny budou po s :iliválení p'řisluŠJný,ch obern.ich zastupite1stev
předloženy k úřednímu schváleni. Práci prováděli dva měř. úředníci 14 pracovních
dni
a vyžadovala nákladu asi 10.000 Kč.
Katastrální
řízení bylo v Hradci Králové skončeno dne 31. října 1930 a bylo v něm
Pak pokračováno (podfOilmé měření) v letním ohdlOlbiroku 1991.

Literární zprávy.
Recense.

Relazione dimostrativa delld stato e dell' andamento

dei

lavori

catastali

dal

1. luglio 1928 a,1 30 giÍUgnlo 11)29. Roma 1930. 200 sůran velkého oktávu a 3 mapy.
VelM publikace itaIgká, kterou V'ydá-vá "Dir,ezione
g-€Inerale
del 'catasto
e dei setrVizi toohnici", podává přehled prací katastrálnďch v období od 1. července 1928
do konce ěe!I'vna 1929 za 1"edení ředitele Galata.
Na základě zákona z 1. bře1zna 1886 provádí se lIJový jednotný katastr pro lrtJalii a
práoe tyto pokrOlčily již taJk. že dnem 30. červ'OO 1928 hyl nový kamastr udržován pro
3637 obci, v TOIzloze 10,779.679 ha, obsahU!jící 19,358.268 parcel, náležejíoíClh 3,416.816 drži.
telfun. Během roku Ipřibylo 566 obci v rozloZie 3,619.719 ha, obsahující
3,657.148 '{lamel,
nálwejicích 1,243.152 drižiJtelům. Ve spise se uvádějí postupně jednotliv:é provincie a v mch
okJresy a. vykazuji se jedIIJotlivé /Pl'áce a její ch pokrok. CelkJem vykazuje se 28 provinoÍÍ
italBlkých a 7 proviOOí z bývalého RalmllJS:ka.v rozloze 10,847.481 ha, v nichž je kata.str
udržován. Kromě toho v dalších 31 provinciích
je nový karoastr uďtržováID Ipro 669 obct
v rozloze 4,283.467 ha. Nový k3Jtastr je již udržován pro 48'91 % Ipovrchu kralovstvi.
Stav persornlu dnem 1. července 1928 byl následujíci:
Inženýři 415 oeob. goometrů 1045 osob, kresIi.čů:, počtářů a osta,tní subaltemÍ 1250
osob, proZ3Jtímni toohnikové 824 osob, ,pomocný s:ubalterní p~sonál 460 osob; -k tomu se
prnpočiM,vá iperSlOlIJálrpře1"zatý oz býv. rakoue kiá správy 129 osob.
V době jmenované 1928-29 bylo vyna[ož1eno
na trilangulaoo
. . . ..
558.870 lil',
na měřeni
28,349.980 lilI',
na udržování st.aršich map
549.732 lir,
na vtřiďo'VD
. . . ..
'4,191.759 lítr,
na publikování a reklamace
3311.453 lil',
na Ziavádění ka1twstru
3,790.109 lil',
na udržování
.....
15,159.764 lir,
úhrnem 55,941.667 lil'.
(}elkOVý náklM 00 vybudová,ní TIlového kalVa,s.t.rua jeho udržovállJí dosturpuje tímto
rokem 613,520.209 lil'.
Jako průmětrný nak1lad vychá.zí:
nit měřičské práce (i s triang. \ 42'31 lil' na ha či 32'50 lil' na parcelu.
na vtřídovánÍ.
. . . . ..
6'99"""
4'77"
na publikaci a reklamace
9'48 " ,. " " 6'57"
na zaváděuí katastru . . ..
4-47""""
3'50"
"
celkem.
. . 63'55 lir na ."" či 47'44 lir na parcelu.
Přev,edeno a vyjádřeno v proCJent,ech dává
00 měřeIIJÍ .
67%
na vttřiďování.
11 %
na IPublikaoi a l'€Ildwmace .
15%
na zavedení ka.tast.ru
7%
Dle územ:n.í výměry Ipřed valkou 28,661.000 ha bylo by hotovo ke konci června 1929
wsi 68% výměry a zbýlvalo by ještě 32%, kde-žto vezme-li se v úvta.hu poválečná výměra
30,972.000 ha, zbýlv'ajkl by 30'1 % ještě. Řadou tabelárních přehlédů jsou zase ilustrovány
i tyto' práJoo podrobně dle provincií.
K1romě toho je tabulka další věnována rozvrhu strojů na j.ednotlivé provincie při
pra.cich tam konrunýlClha vykazuje se oelkem 175 theodoHtdi, 1034 t.acheoollJetrů, 39 'klepsd,
99 sextantů. 127 stolů;, 895 p!animetrů, 388 Illtkových,
47 pomtacich
strojfi, 56 ps.acích
strojil a. řad u dalšÚJ0hpOO1fiook.
Je zřejmo, že italské ředitelství lmtJa;s.tru neěetří praci a ISIIlIažise veřejnost podrobně
poučomti o významu své Ipráee, o postupu u peněžnilch nálkladeeh.
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Bylo by i pro náš ka,w,Sltr důležitým proj>evem, kdyib'Ychom měli podobnou publikaci
8oubornou za prvých 10 let kata,stm česlkos,lovemlkého a pak ,postupně o dalších p'racich
v jistých ča80vých ,oddílech. Ukálzalo by se, aSPoň veřejno8'ti, jaká technická i OTganisa.čni
práce je tu vykonána a jaký význam zeměměi"iči plipadá při kOI1wlidaci právních pooměril.
v republice.
P-k .
• Deutscher Landmesser-Kalender
1932. Vydává měř. inŽ. H. B lu m e n ber g. Nakladatelství
R. Reiss, Liebenwerda.
Formát l1X17 cm, asi 270 stran, cena ř. m. 2'50.
Oilé zeměměřičské
nakladatelství
liebenwerdské
podává nám k uzávěru roku další ročník (XXXI.) svého chvalně známého kalendáře. V obsahu není žádných velkých změn.
Opět kalendarium,
matematické
tabulky. míry a váhy, dovolené odchylky, sazebník prací
úředních, soukromých
a soudních, poplatky poštovní a drážÍtÍ, předpisy pro motorová
vozidla s přílohou (výstražní
tabulky) a konečně porovnání cizích peněz s ř. m. StručI1ý
návod k normalisování
formátů psacího a kreslicího papíru, i průsvitného, jsou účinnou
propagaci normalisačních
snah v kruzích zeměměřičských.
Kapitola o mírách a váhách
jest rozšířena o 13 stránek převodních tabulek pro převádění starých německých (hlavně
pruských) mír délkových a plošných' na míry desetinné soustavy.
Druhá polovice kalendáře jest i v novém vydání na rok 1932 vyhrazena
poznámkovému kalendáři s údaji o východu a západu slunce a měsíce pro každý den. Vkusně
upravená knížka - nyní již v kožené vazbě získá si jistě zase mnoho' nových odběratelů.
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Zprávy odborné.
Měření úhlů v polygonálních
pořadech "metodou tří stativů" bez použití centračního
dalekohledu. Místo. centra ční ho dalekohledu A. Jurkevič (Rusko) použil kovové centrační
tyče a stiaJti'VU.Nastativ
se umístí t,rojramenná kovová podložka, mající ve střední své
části seříznutý dutý ikuž,el, který se ,prostrči otvoremstativu
a Ipomocí kolečka a matice
p€'Vllě se spojí se sta>tívem. (Obr. 1.) Kovová podloika
má na ramenou rýhy, do n1ichž
zapadnou stavěc.{ šrouby úhloměrného 9troje.
I

~

V

Obr. 1.

Obr. 2.

Centrování nad bodem se děje pomocí ooelové tyče, jiež má na své spodní části asi
1·6 kg těžké závaží (z). Při tom doporučuje se užíti krabicové Hbely pro dncíleni vodorovné
polohy desky stativll. (Obr. ~)
Při měření úhlů, zaměřuje se na část tyče nad regulující kuličkou umístěnou nad
deskou stativu (n). Při záměně signálu úhloměrným strojem odstraní se tyč se závažím
a n3d otvor se postaví uhloměrný stroj.
V zádíí--říjnu
1929
touto
"ll1I8Itodo'utřístativů"
s ,použitím centra.ění tyče bylo
zaměřeno ti Ipolygomi při střední délce polyg. strany 250 .m, pří čemž byla výpočtem zjištěna SilJi\edníchyba v uzávěru polyg'Onu
4".6 při střed11ú chybě měřeného úhlu ± 2".7
(Úhly se měřily 20" teodolitem fy NeuhOfell'.)
.
Vyloučíme-li dle metody nejm. čtvercu chylbu mě,řenél1o úhlu, dostaváme
střední
('ohybu d,ostředění ± 3". 7 lil užitím ~zorce Helmelrt{)"'a při stiiední délce polyg. strany
250 m dostá-v,s'me sti'edni chybu v c10fltředěni = ± 2". 6 mm.
Výhoda této me,tody ještě "'počívá v tom" že se umožňuje měříti ,přes malé přI"
kážky, jelikož vilSuru máme polmenu dost3ltečně· vy'soko noo t.e-rénem.
Při výtpoč,toch ovšem chyba v dostředěni a urovná.ní stroj,e nesmí se Il'ozdělití na
všechny úhly, pOIllěvadž má vlív pouZé v prvním lil rptOSlec1rumbodě polyg. pořadu.
Dle "Goodesistu" čís. 8-9/80.
(Poznámka..) Dr. Fr. Kohlel' ve svém [.ojednámá "Nová metodia měření záIkJaden pro
trigooonwtrické
sítě katastrálné,
městské a horniťJké, jakož i měřemí polygonových stl:iaIl"
(vydáni·Oeské matice technické r. 1914), popisuje stejné asi zařízeni t. "LV. oontra.ča:lí tyče,
B!Joužíoíku přesnému oontrováa:ú hlavice šroubové nad me?-Hehlými body zákJadny neb
polygonové strany při běžném neh rychlém měřetní. Místo zálV'a.žítyJČ jest uvnitř ~atřffila
péll'em, ooteré posuvnou spodni část tyče stále tlačí dolů.
Ing. V. Karpušlrin.
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o obtížnosti vojenské služby zeměměřičské pojednává v časopisu "Geodezist" č. 2/3,
1931 lékař Račkovs
oMedem na poměry v SSSR.
.
Račkov pozoroval 'zeměměřiče systematicky a to jak při práci, tak i po ní v době
odpočinku, takže vyšelt.řil vii", práce nejen na fy;sický stav zeměměřiče, ale i na Í'eho du·
ševni schopnosti v době odpočinku.
Vzhledem k terénu (tváirliv,ost, množství překážek, pevná anebo blátivá půda a,td.).
ve kterém zeměměřič pracuje, vyšetřil, že pomělrně čaJsná vycháJzka do pole při neustálené
ještě teplotě vzduchu, vydává organismus extrémnímu koHs,:ín,í, Práce na kOlpcich zapruli.
kého větru vyvolává zchlazení tělla a zvláště rukou, oož začátkem léta a na podzim vede
k rŮJzným nemo<>em (na,stuz,ení, revmatismu. ischia5u, 'zápalu pLic atd.). Kromě toho zpozo·
roval v le,tní době u 'z,eměměřiče napjat08it nervů a Isvalové s:ous1ta'vy org-anismu; při pracích kancelářských
přemiíru duševní námahy a naopak při ,pracích polních jasně vyjádřené
fysick.é přepínání. zvláště pří chůzí k místli !pracovnímu. při přechodu z bodu na bod a
při postoji na Ipowrovadm bodě; velkou potřebu
rychlých a pevných pohybů; nutnost
značného souf'třed'ění my81enek, analytickou asynthetickou
č<inlliost; drátŽdivou napjatost;
zmenšení produktivnos,ti, ze2,lahení od[lMu organiJsmuproti
škodlivým zárodkům nemocí
následkem nepHznivých klimatických podmínek. DáIe Rač.tkov zjisti:l, ž·e dlouhá chůze
k místu pracovnímu projevuje se velkou ahn01'má1ní činností srdce a oe,v; rozmanitost poL
ních úkonů má za následek značné z€lslabení oběhu kNe.
Svá pozorování lékař Ra.čkov doplňujú tabulk,aml, v nichž vzhledem k různým druhům zemmněřičskýeh [lrraci podává pr1uněrné či8lice o změně krevního tJ3ku, o zrněně
tepen, o změně svalové &oustavy a o duševní přepracovanosti
během: pracovniho dne.
Článek je velmi zajÍiIlli1vý a jest důkazem toho, že nesmí se podceřlovati ;\emčmčřičsklÍ
prá,ce mb"ť při vykonávání svých povinností j,eho nejvzácně,;ší a nejdražší majetek
zdraví - jest vys,faven mimořádnému nehez,pečÍ,
Lékař Ra0kov poukazuje na to, že sice ,čistý vzduch be,z př:ísad veškerých
chemi·
kaltí a bez Jedovatého prachu může dobře půsohiti
na organiSiIl1us pro C h á ze jí c í se
osoby. avšak zeměměl·jC·j p r a c uj í c í m II v napjetí duševnim a ve fy"ické vyčerp:lDosti tento
moment nepřináší prospěchu.
KaT.
Pozn<Ímka red.: Na naše poměry Račkovuv posudek jest stejně platný. My víme dobře
jak trpí kolegové při konání prací zeměměřič"kých a jaký diísledek v mnoha případech mělo
přepínaní fysických a duševních sil. Kolik z naŘich bdí se zhroutilo nervově, kolik tělesně!
Statistika
by tu promluvilá velmi smutnými čísly. Někdo z kolegu měl by ji sebrat.
Institut Geodesie a kartografie
v Moskvě. Hlavní g-eodetické komité při nejvyšší
radě hospodářské v U. R. .S. S. zřídilo ústavge:odetický a kartografieký. který m,j z·a, úkol
organisovati včdecké prác€, spadající v ohol' geodesIe a kaa-t.ografie, má vyhledávati nové
metody pro práce i výpočty a zdokonalovati
dosavadní, má poskytovati
vědeckou pomoc. po případě i technickou pro ústavy státní, aby mohly býti nejlépe řešeny práce
geodetické,
astronomické,
topografické
i geografické,
jakož i vydávání
ma!? pro rozmanité účely. K tomu konci dělí se ústav na: 1. sekci geodetickou, 2. sekCI kartog'raDekou, 3. sekci pro leteckou fotogrametrii v Leningradě, 4. dále knihovnu, kartotéku a archiv.
Kromě toho je k ústRVU přiřaděn podnik nGoscartogeOflesija" v Leningradě.
Ústav rozeslal program otázek, jimiž se hodlá v oojbližší doM zabývati a řešiti, a to:
1. Studium strojů a metod pro pozorování a měření trigonometrických
sítí I. řádu
a přesných nivelací. pro měření základnová,
studium refrakce laterální v triangulacích
a. terrestrické
v nivelacích, jakož studium
nevyhnutelných
chyb v triangulacích
a
nivelacích.
2. Vypracování
racionálních typů pro sig-náJy.
3. Práce astronomické
na trigonometrických
bodech I. řádu a určování zeměpisných délek na základních bodech.
4. Práce gravimetrické
na bodech trigonometrických
řádu, jakož i vyšetřování
obvodů s lokální anomaIií tíže.
5. Zpracování otázek vyrovnávacích
pro sítě trigonometrické
I. řádu, využití prací
geodetických
a astronomických
pro určení nejpřiléhavějšího
elipsoidu zemského.
6. Zpracování otázek geodetických
a astronomických
U. R. S. S. s cizinou pro
řeiíení vědeckých
otázek.
.
7. Rešení otázek isostatických
v U. R. S. S., kooperace pro studium pohybu pólu
zemského,
8. Ustanovení vztahů geodesie ke geologii, SeismoLogii, goofysice a nauce o zemi.
9. Zpracování výsledků nivelačních U. R. S. S., vy-pracování
typů pro základní
repery .s ohledem na pohyby kůry zemské.
to. Zlepšování konstrukcí li optiky geodetických strojů .
. . 11. Sledování objevu geodetiCkých a přístrojových.
.
12. Metody pro měření letecká a úprava pokusil.:
a) Organisace pmcí fototopografických,
zvláště pro práce kartografické'
v malém
měřítku.
. "
.
b) Užití 'fotótop~g'ráfíckých
prací pro kata str pozemkový a lesní.
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c) Studie o d08lavadních strojích pro leteckou
d) Proces negativní,
positivní a fotografický
e) Podmínky atmosférické.

fotogrametrii
materiál.

a sestrojováni

nových.

13. Teoretické práce k řešení otázky nejvhodnější projekce kartografické pro mapy
různých účelfi.
14. Studie kartografického
materiálu, zpracování klasifikace. Kromě toho následuje
ještě celá řada otázek, které jsou též řošeny í v jíných státech, nehlodě k tomu, že jsou
sem zařaděny též otázky, týkající se vědeckých
vztahů mezi ústavem geodetickým
a
kartografickým
U. R. S. S. a ·cizinou.
(Překlad z rozesílaného tiskopisu.)

Zprávy spolkové.
Zápis o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů konané dne 21. listopadu 1931.
,schůzi předsedal prof. Petřík. Omluveni byli Ing. Klega, Payer a Švec. Po schválení zápisu o předešlé schůzi čtena byla zpráva pokladní, dle níž je stav jmění Kč 10.723'70,
stav dlužných příspěvků se zvýšil na Kč 9264'-. Pokladníkovi
došly přihlášky nových
členů: Ing. Jana Votruby, Nikolaje Němčenka, Jana. Harašky. Jejich přijetí bylo schváleno. Na vědomí bylo vzato vystoupení Ing. Exnera z Lanškrouna.
Nato bylo jednáno
o memorandu měř. inženýrů u min. železnic. Prof. Petřík informoval se znovu u ministerstva a zjistil, že nálada neni pro podání memoranda příznivá. Zato bylo zakročeno znovu
v min. veř. praci.
Předseda čte dále návrhy redaktora
Růžičky na zvěŤJŠení čísla 10./1931 a 1.11932
Z. V. o půl archu, na zvýšení členského příspěvku,
resp. předplatného
na Z. V. na
60 Kč a posléze na poloviční slevu předplatného
na Z. V. pro členy Spolku čs. zeměměřičů a Spolku inž. stát. měř. služby po dobu výkonu
presenční
vojenské
služby.
První návrh byl schválen, druhý byl odložen pro valnou hromadu a třetí byl schválen
se zpětnou platností pro rok 1931.
Výbor vyzývá přednosty úřadů a kanceláří, aby působili na přidělené úředníky, aby
se stali členy spolků stavovských
a tím odběrateli Z. V. Prof. Petřík sděluje, že dostal
opis resoluce studijní komise curyšského kongresu.
Oklepy budou rozeslány
zeměměř.
spolkům. aby mohly podat min. školstvi a nar. osvěty resoluce, zdůrazňující, že tříleté
studium zeměměřičské je minimální.
Předseda oznamuje dále, že· se jedná se stavovskýmí
spolky o příspěvek na zakoupení řetězu pro děkana vys. školy spec. nauk. Jednota úř. aut. civ. geometrů povolila již k tomuto účelu 800 Kč. Bylo rozhodnuto,
že Spolek čs. zeměměřičů povoli
400 Kč a že Klub měř. inž. hl. města Prahy a Spolek inž. stát. měř. služby bude písemně
požádán o účast na uvedené akci.
Při volných návrzích daporučil Ing. Pudr k úvaze myšlenku Slovanského
svazu
zeměměřičského.
Návrh bude připraven -k příštímu mezinárodnímu
kongresu,
aby mohl
býti se zástupci slovanských
spolků projednán.
Schůze zahájená o 17. hod. skončena byla o 18Y:í hod.
.
Zpráva o mimořádné valné hromadě Spolku. posluchačů zeměměřičského
inženýrství, konané dne 23. října 1931.
Po z3Jhájená, přečteni 'Lápisu a uvútánÍ hostí ujaJ. se slova prof. Ing. J. Petřílk:, který
pozdravil ,posluchače ~rvního ročníku a podal návod k nejúspornějšímu
uspořádání studia
k piIVni státní 7Jkoušoo. Dále ufl(,~()I!'I1ilna stipendíJa VYp!laná. ministerl'itvem financí p.ro absolvelllty i posluchače zleměměřiťJSkého inženýrSltVÚa dOlPolflllČOVlll,I
pooluchaČ1'tlm,aby o ně
Žádlali. ZmiIlliI se též Q llIUItnostivybudování řádného slovie,nského ka.ta;;;tru a v~zval po8luchače, aJbyse tedy hltsili na. Slovensko již z vlastene0kých důvodil.. Booěvadž byl'zaměst001[1 ještě j,inou k'OIDisí, po ,svém proslovu odešel.
Po odcilioou !pana profesora l1:)zvinula se dalbat:1 o různých námětech a SltipendiieJh.
Kol. Pernica ne\ÍpTVe referoval o rozhovoru s [JIanem rIlIinistersikým radou Ing. Mandysem,
kterého nlavštíviJ s jednatelem, aby ho pOižádaIi o informace. Dověděli 00 náJsledujicí:
O s~endlia. mtl.ižežádati každý posluchač zemJěměiřičského inženýrství.
Piiednost budou
míti hoto-Vli inženýlři, pak absolventi, třetí a snad dojde na druhý a prvý nočník.
Pan min. rada tvrdí,
k zeměměřičství musí býti mnoho lá&ky, poněvadž je třeba
p:racorvati daIeko vlC'!e neiž v oborecili jiných, nehoť nelze dodržovati 'záikonnou J}racovni
dobu.. zvIáště když počasí dovoluje 'PIrMovati od slunce východu do slunce západu. Jako
odměnu za siVoii práci nedostává snad zeměměřičsiký inž~ýtt' velký honorář" nýlbrž dobrý
spánek a hlavně chuť k jídlu. V létě v nejlepších mělsíeJích je zeměměřič velllku na. če:r&t·
vám vzduchu a v zimě, v době <lešťil.a mrlliZů. může pra00Vlati v t€1plé kanC'!ehlJi, což prý
nC'IIlá.UlSIe žádný jiný obor.
Panu min. radovi &e nelíbí, že ve spolku posluchačů zeměměř. irlženýrBtví převládá
předpojaf.ost !proti ministetrstvu financí, které 10 prý se svými zaměstnanci mysU dobře.
V deblLtě upozorňovali řeč,níci, že je z toho patmo, že ministelrstvo financí svoji
vyWškou
o stipellldiích chtělo nalák.a,ti posluchače na náš obor, aby z tohoto nadbytku
mohlo rychle těžiti.
Dále upolZOll'ĎlOVali
~ečníci na to, že podle informac,í kolegů ze, Slovenska stÍipendium
8100 Kč je vypláoono jen po částech. ZvláStě zdůra.zňovali řečnící ~roti názoru pam
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rady MRndyse, že postup ministerstva fina,llcÍ proti zememeucum je má,lo laskavý" ba
docela ne~askavý. MintsterstiVQ financí platí PomocnÝl!ll silám s ni~ší střední neb měšťooskou školou služné vyš,šÍ, než je počáteční plat vysolwškolským
absolventům 00 drvěma
stáJtru5mizkouškami, čímž morální jejich prestiž nepopiratelně před veřejností trpí. Kdyby
se )dnalo o práNníky, jistě by si min~3terstvo financí něco takmého nedovolilo.
Bylo mluveno též o tom, že pragmatiMLrui zeměměřičí nedO!StáJva.jidiéty pH měře,ní
v místě, ale smluvI1JÍmzeměměřIčUm je minist,erstvo filllallcí povoluj,e ve formě' odměny.
Konečně n:úz,ké,platy ne~ákaji mladé ?Jeměměřiče rua Slovensko, poněYadž tam je ne·
úměrná. drahota životních potřeb a absolutní nedostaJtek bytů.
Není divu, že- posluchač, který během studií získá tak,ovéto infOlrmaoo o mini's1Jerstvu fiooncí, nespěchá na Slovensko do katastrální služby.
DalšÍiIn bodempTogTamu byly doplňovací volby. Byli zvoleDii: místopředsedou koL
CZlllpak, j,ednatelem kol. Port. Z pr"n.iho ročníku do výlhoTu zvoleni kolegové: Nádvorník_
Nik,od:em, Křížek.
Rakouská fotogrametrická
společnost oslaví během měsíců března až května 1932
v době, která bude ještě blíže s,tanoV'ena, - 251eté výročí svého zalo~ení. Slavnosti jS'Ou
To~žC'ny na 3 dny. Zahájeny budou prvního ooe dopoledne slavnostním shromážděIlÍ'lIll a
otevřeDlím výstavy, odpo!ledne následuje prohlidka Vídně v autokarech a vooer banket.
Druhého dne koná se '\o"'alnáschůze ra,kouSlké fotogram. společnosH, po níž budou ná,sledovati vědecké přednášky. Odpoledne návštěva .Kobenzlu a GrinJ:~ingu. Třetí den bude věnován návštěvěkartografiC!kéhOl
ústavu a spolkového měřického
úřoo.u. Odlpoledne výlet
autokary Vídeňským ~esem do Badenu, kde bude )lJspořádán společeIJlský večer.
Rakou~ká fotogrametrická
společnost ZVie os,tatní SpOlečnosti k úěaJsti. Výdaje na
podniky spoJené s osla,vou budou okrouhle 30 S (t. j. př~b1ižně 150 Kč). Bližší zprávy uveřejnJíme. Přihlášky přijímá jednatel č,sl. fotogrlllIll1.SlpoIeonO!StiIng. K. SrOO, odborový rada,
Praha-Smíchoy, Min. vel'. pra,cí.

Různé zprá vy .
125 Jeté výročí přetvoření stavovského inženýrského ústavu na stavovský technický
ústav bylo oslaveno na Čes. vys. uč. techn. v Praze dne 10. listopadu 1931, Slavnostní
seMzi, jíž se zúčastnili ministři Dr. Dérer a Ing. Dostálek, zástupci něm. techniky a četní
zástupci vel'. úřadů a korporací, zahájil rektor J. M. Dr. Anderle úvodním proslovem a
navrhl pozdrav presidentu republiky T. G. Masarykovi, jehož vzpomněl nejen jako hlavy
státu, nýbrž i jako čestného profesora Čes. vys. uč. techn. v Praze. Profesor J. Pe tří k
promluvil pak o historickém vývoji pražského vys. učení teehnického od r. 1717 do dnešní
doby. Slavnost byla skončena doslovem rektora a státními hymnami.
Přednášky~ vydané ústřední vydavatelskou
komisí při čes. vys. učení technickém
v Praze II., Karlovo nám. 14. (Za každou knihou je v závorce n a pře d krá m s k á
cena a pak studentská cena její.)
Č e n s k ý: Tabulky: Vazby cihel. zdiva (Kč 39'-,
28'-),
Otvory ve zdech (Kč
27'-, 20'-), Tesařské a truhlářské va.zby dřav (Kč 40'-, 29'-).
Čí ž e k: Encyklopedie
pozemního stav., text a tab. (Kč 40'-, 35'-).
F e I ber:
Zákl. kinematiky
(Kč 37'-,
27'-), Hydraulika (Kč 52'-, 37'50), Technická mechanika, I. díl (Kč 40'-,
29'-).
F.
F i a I a: Geodetické počtářství, II. běh (Kč 60'50, 44'-),
Kmtografické
zobrazování (Kč
45'-, 33'-). Herzán:
Encyklopedie stavebního inženýrství, text a tab. (Kč 54'-). Haner:
Encyklopedie inž. stav. konstrukt. a doprav. (Kč 41'-,
30'-).
Hor á k: Hospodářství
luční a pastvinné (Kč 40'-, 30'-). K u b e c: Právo veřejné, I. díl (Kč 33'-,
24'20).
Právo veřejné, II. díl (Kč 18'-, 14'50), Zeměděl. právo správní, III. díl a doplňky (Kč
48'-, 26'-), Zeměděl. právo a politika (Kč 25'-,
16'-),
Čs. právo honební (Kč 11'80,
8'60). Zákony komasační (Kč 8'-, 6'-), Lesní zákony (Kč 13'80, 8'50). M i I b a u e r :
Prakt. fotografie (Kč 11'50, 9'-). Ne c hl e ba: Encyklopedie lesnictví (Kč 22'-, 18'-).
Pe tří k: Agrární operace (Kč 18'-, 13'-), Nivelace (Kč 14'-. 11'-), Úvod do katastru
daně pozemkové (Kč 9'60, 6'80), Zákony evidenční z r. 1883, 1894 a 1896 (Kč 12'-, 8'30).
Pro k e ,š: Nástin nanky o zemědělství (Kč 13'-, 8'-). Q u a d r á t: Chemická metallurgie, 1. (Kč 49'-, 30'-). R Y Š a v ý: Měření podzemních prostor (Kč 48'-, 37'50). J. S v ob o d a: Sférická astronomie (Kč 50'-, 35'-),
Optika geometrická
(Kč 21'-,
15'-).
S p á I a: Pružnost a pevnost (Kč 31'-, 23'-). Pot u žák:
Letecká fotogrametrie
(Kč
42'-,
30'50). K u b e c: Právo vodní a meliorační (Kč 8'30).
Stav "Tiskového fondu": Posledně vykázáno 1711 Kč. Dále přispěli: Ing. Nosek
Boh., Kalek, 30 Kč, Ing. Novotný Jan, Uher. Hradiště, 30 Kč, Ing. Kuncl Frant., DomažHce, 20 Kč, Ing. Malina Karel, Domažlice, 50 Kč, Ing. Cvrk Bedřich, Milevsko, 20 Kč.
Stav k 15. listopadu 1931 úhrnem Kč 1861'-.
Počet posluchaču zeměměř. inženýrství v (SSR. Od 1. stolice niž. vyš. geodesie
v Bmě (prof. Dr. A. Semerád) došla tato zpráva: Ukončený zápis pro zeměn1ěřičské studium ve stud. roce 1931/32 vykazuje násle dující počet posluchačů:
I. roč.
II. roč.
III. roč.
Celkem
na české technice v Praze
201
104
200
505
na české technice v Brně
119
59
67
245
na německé technice v Bmě
102
57
43
202
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Zprávy osobní.
K sedmdesátým
narozeninám
Dra Jos. Jana
Friče. NárodoooSipiOdářský
ús,tav při
Oeské akademii věd a umění vzpomněl sedmd~sáitky
svého váženého
a otěného, ale nad
pomyšlení skromného
presidenta,
který se každé veřejné oslavě vyhýbá, způsobem pokud
!I!-o~no nenipadným,
vysloviv
mu čtyřčlennou deputaciÍ jménem všech čl€Jflů ústavu srdečné
a upřímné hlahopřání.
Veřejnosti
nesmí však býti 'za,mlt:eno, že bylo při tom oslavenci na základě sbOf()vého usnm.ení Núrooohospodářského
úst,lVU odevzdáno vyznarrnenání čestnou cenou Wiehlov ou ve z,pů8obu zlaté medaUe s přísluKným diplomem za zásluhy, kte1rých si sVO'jí životní
prací získal
techníoký pokrok.
Dr. J. J. FTič, vzácný příznivec našeho hvězdářství,
který svým nákladem
lpost:wil
hvě7.dárnu v Ondřejově a věnoval ji Karlově unível'3itě,
je vynikajícím
průmyslníkem,
který taklika z ničeho a holýma rukama vytvořil nám výrobu matematicky
přesných měři··
mch přístrojů
a 'astronomicko-geodetiokých
aparátů, jedinečnou svého druhu a typu, kfJe,rá
i v nejpohooi1ejších
a nejprůmyslovějšícJl
etá,tech
cizích
nalélzá odbytu
a fl.právného
oceněni.
Jelínek.
Osobní změny ve stavu měř. úředníků pozem. katastru
na Slovensku (září a říjen).
I. Při jat i : Za měř. kuncip.: Ing. Marche V. (Trenčin), Pave~ Becr (N. Mesto n.IV.)
a AUr. Wagner (Komárno). Z a s m 1 u vn í měř.
ú ř e d.: Ing. Sergej KQlVlalenko (Košice),
VasiHj Sěryj (Lučenec), MichaH Ivan(\uk IKošice), Ing. GeolI'gij Fil~pov (Dol. Kubín), Ing.
Nikolaj Romanělnko a V{ffiil VQskresenskij
(Košioe), Vlad. Vladislav lev a Ing. Alex. orbuŠkěvič (Trenčín) a Ing. Alex. Zagorodnikov
(X. Zámky).
II. Jmenováni
měř. komisaři:
Ing. Vojtěch Král a Jan M1kuša (1'. Sv. Martin;,
Ing. Pe.tr Vjazovec (Rim. Sobota), Ing. Michal Kiričenkov
(Trnavv,), Ing. Valentin Schiebl
(Bratislava)
a Ing. Julius .Jenifl.ch (Levice).
III. Nad
o č a s n Ý od poč in e k pře 1 o žen:
měř. kom. Ing. Ervín Keller.
IV. Ze mř e I: vTch. měř. kom. Antonín Svoboda.
V. Z e s I u ž by 'pil' op U š t ě ni:
Smluv. měř. úřed.: Ivan Levieký (Lipt. Sv. Mikuláš) a Rudolf Lange (ZvoJ,en).
Změny ve stavu úředně oprávněných
civilních /(eometrů.
1. Oprávnění
(aUltorisace)
na byl i: a) u zlem-,kého úřadu v Pra.z,e: Ing. Konečný
František,
Strakonice,
a Ing.
BlOchl Waltt'rr, Kunžvart;
b) u zemského úřadu v Emě: Ing. Jan Pospíšil,
Prootějov;
c) u vrchního soudu v Bratislavě:
Ing-. Gaga-v Alex3Jndr, Bmtísl-ava.
II. OIprrávnění z a n i k I a: Ing .. Jan Hemmr, Tábo'f (úmrtí).
Ing. František
.Tonet,
Krnov (úmrtí), Ing'. Antonín Konrád, Oe8. Ktumlov
(úmrtí). Ing. J08ef Vyroubail, Brno
(rozsudek),
mg. Robe,rt Oeřo'vský, Smiřice (úmrtí)" Ing. Rich8.rď Haas, Opa.va l1ÍllIlIrtí)

°

Výzva. Žádáme. aby každý přitel našeho listu se přesvědčil,
zda jeho kolegové.
s nimiž je v úzkém styku. jsou členy Spolku čs. zeměměřičů
neb odběrateli
Zeměměřičského Věstníku.
Zjístíte-li. že Váš mladší neb starší kole/!'R jediný čs. odborný a stavovský
list neodbírá, sdělte jeho adresu administraci
časopisu Zeměměřičský
Věstník. Brno XII., Tyršova 25. a to nejdéle do 20. prosince t. r .. aby mohla mu zaslati ukázkové číslo z 1. ledna
1932.
Redakce Zeměměřičského
Věstníku.
Oprava.
Ve Článku
býti správně .podsádkl'm"

VESKERÉ

;Mezníkování"
místo posádkem.

čís. 9.

PŘISTROJE
spojuje

z.

V. na str. 154, v 8. řádku

TOPOGRAFICKÉ
v jediný

AUTOREDUKČNr

TACHEOMETR
Nahrazuje

shora, má

v!ud~_nivelal!ní

stroje,

SANGUET
theodolity

ETABLlSSEMENTS SANGUET 31,

J

a tacheom-etry

rue Mong8 -

PAŘil (V.)

~editel Ing. Ph. JAR RE, diplomovaný zem~m~1il!, absolvent polytech';;Tky.
Dodavatel ve1ejných institucí, techn. !kola koloniálních ú1adů. ládejte
kaldém

pffstroji.abyste

jméno

SANGUET na

se vyhnuli padllkům. BliHí informaci abonent. Z. V. dodáme vyplaceni.
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1. časť obrázku

2. časť obrázku

Komunikaěni síť
dle projektu
"Žilina
roku 2000".

Přehled
nezasta vitelných ploch
dle projektu
"Žilina
roku 2000".

