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Poznámka k určení kolimační chyby průchodního stroje.
Ing. RNDr. Jaroslav Pro c h á z k a, asistent astronomického ústavu

Čes. vys. učení technického v Praze.

Kolimační chyba u průchodních strojů bývá buď eliminována překládáním
stroje při průchodu každé hvězdy nebo určována zvláštním měřením, hlavně
u většich strojů, které lze překládati vždy jen se značnými obtížemi. Mimo to
překládání stroje skrývá vždy nebezpečí, že se azimutální rovina dalekohledu mírně
změní. K určení kolimačni chyby se pak používá kolimátorů, t. j. dalekohledů,
kde v ohniskové rovině objektivu je umístěn nitkový kříž osvětlený žárovkou;
paprsky vycházející z kolimátoru jsou tedy rovnoběžné. Ke stejnému účelu možno
též užíti meridiánových značek t. zv. mil'.

U velkých průchodních strojů užívá se k určení kolirnační chyby téměř vý-
hradně metody Gaussovyl), která předpokládá dva kolimátory - jeden na severu,
druhý na jihu - v horizontální rovině procházející středem tubusu dalekohledu_
Instalace kolimátorů vyžaduje jistou péči, protože je nutno dobře zaručiti jejich
stabilitu, alespoň během určení kolimační chyby. Po přesném zaostření kolimátorů
nutno seříditi vertikální jejich nitě do naprosté rovnoběžnosti s nití průchodního stroje.
~ Při vlastním měření postupuje se takto: průchodní stroj postavíme přibližně
do vertikální polohy.' V jeho tubusu otevřeme otvory, které jsou speciálně zařízeny
pro tento účel, abychom mohli se dívati jedním kolimátorem-dalekohledem na
druhý. Pro seřízení obou kolimátorů do rovnoběžnosti, t. j. k nastavení koincidence
jejich vertikálních nití, je jeden kolimátor opatřen okulárovým mikrometrem, jímž
provedeme krytí nitkových křížů; plíslušnou polohu mikrometru lze odečítati na
jeho bubínku. Nastavení koincidence provádíme obyčejně několikráte a jako defini-
tivní polohu nastavíme aritmetický průměr všech čtení. Pak optické osy obou
kolimátorů jsou rovnoběžné.

Potom - po uzavření tubusu - namíříme průchodním strojem nejprve na.
př. na kolimátor severní a pointujeme několikráte mikrometrickým šroubem prii-
chodního stroje vertikální vlákno kolimátoru. Střed všech těchto čtení budiž v._
Nato zamíříme průchodním strojem na kolimátor jižní. Postupujeme stejně jako
před tím a obdržíme střed čtení v/' Obě čtení dávají přímo hodnotu t. zv. niti
bez kolimace

která souvisí s kolimaGní chybou c vztahem
c = + k (vo - vm),

kde k jest úhlová hodnota jedné otočky mikrometrického šroubu průchodního stroje
a Vm je čtení příslušející optické ose dalekohledu. Znaménko + (-) platí pro
polohu průchodního stroje, kdy mikrometrický šroub je na východě (západě).

E. Es cla n g on~) upozornil však, že při tomto postupu může vzniknouti malá
chyba původu optického, t. j. závisící výhradně na optické kvalitě celého systému:
průchodní stroj + kolimátory. Stručně uvedu charakter této chyby.

Předpokládejme dva kolimátory, severni a jižní, přesně naří~eny na sebe, t. j.
jejich optické osy jsou rovnoběžné. Zaměřme nyní na jižní kolimátor. Označme A
velmi malý azimut horizontálního směru definovaného kolimátory ve směru sever-
jih; A je tedy kladné, když tento směr je odchýlen na západ od meridiánu Oy
(viz obr.).

Jsou-li objektivy jak průchodního stroje tak i obou kolimátorů opticky do-
konalé, pak pointace mikrometrem průchodního stroje dají úhel, který svírá jeho
optická osa se směrem A definovaným kolimátory.

Ve skutečnosti však nemusí býti vše tak jednoduché. Při pozorování hvězd
přijímá dalekohled průchodního stroje při využití plného otvoru objektivu homo-

1) Viz na př. F. B o q u e t: Les observations méridiennes, díl II., str. 44 a nás!., 1909.
2) Bulletiu Astronomique (Mémoires et Variétés), tome VI, fasc. VI, p/!:. 229, 1930.
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genní svazek paprsků naprosto rovno-
běžných. Jeho optická osa - v těchto
normálních podmínkách pozorovacích
- je přesně definována: je to přímka
rovnoběžná se svazkem a vedená
obrazem hvězdy nebo středem to-
hoto obrazu, když obraz koinciduje
v ohniskové rovině s bodem vole-
ným za počátek.

Situace se však podstatně mění,
pointujeme-li kolimátor. Paprsky
z něho vycházející nemusí totiž býti
přesně rovnoběžné anebo nemusí po-
krývati celý povrch objektivu prů-
chodního stroje, což může vésti k Jiné
fysikální definici obrazu v ohniskové
rovině a optické osy. To znamená,
že ani nejpřesnější seřízení kolimátorů
neodstraní optickou chybu, která se
prakticky projeví tak, že osa optická
při pozorování hvězd nekoinciduje přesně s optickou osou, definovanou při pointaci
kolimátorů. Definice směru A, určeného oběma seřízenými kolimátory, postrádá
opravdu fysikální přesnosti, protože tento směr může záviseti na podmínkách,
v jakých konáme měření s kolimátory. .

Přesně dá se říci pouze toto. Namíříme-li průchodní stroj na kolimátor jižní
tak, že střed nitkového kříže kolimátoru koinciduje v ohniskové rovině s bodem,
který jsme volili za počátek při definici optické osy pro pozorování hvězd, pak
obdržíme směr O SJ' Namíříme-li na kolimátor severní, obdržíme jiný směr O S•.
Oba směry by splynuly, kdyby optika celého systému, t. j. jak průchodního stroje
tak i kolimátorů byla dokonalá.

Malý úhel Sj OQ = 8 představuje pak optickou chybu kolimace. Tato možná
chyba dá se však určiti, jsou-li oba kolimátory navzájem vyměnitelné a dají-li se
otočiti kolem optické osy.

Předpokládejme, že skutečně dáme na místo kolimátoru jižního kolimátor,
který byl před tím na severu, a otočíme jím ještě o 1800 kolem optické osy. Tutéž
operaci vykonáme současně s druhým kolimátorem. Je zřejmé, že k témuž výsledku
dojdeme, vyměníme-li prostě objektivy kolimátorů, při čemž je otočíme o 1800,

Po nové justaci za těchto podmínek, když pointujeme např. kolimátor severní,
objektiv průchodního stroje a objektiv pointovaného kolimátoru jsou v téže rela-
tivní poloze, v jaké byly před výměnou objektivů; totéž platí i pro pointování dru-
hého kolimátoru. Všechno se odehrává tak, jako bychom otočili obrázek kolem
osy xx', pouze azimut A se změnil vlivem nové justace na A' a chyba + 8 na - 8;

Tato úvaha dává nám ihned metodu pro zjištění chyby 8. Určíme-li obojí~
právě popsaným způsobem kolimaci, dává nám chybu 8 poloviční rozdi! obou
měření.

Přesnost astronomického určení času se stále stupňuje. Zajímalo mne tedy, zda
zmíněná chyba opravdu existuje a jak velikých hodnot číselně může nabýti. Z~
pobytu na pařižské observatoři, kde jsem se věnoval soustavnému studiu průchod-
ních strojů, jsem zjišťoval též tuto chybu.

K měření použil jsem průchodního stroje firmy Bouty, který slouží k pravi-
delnému určování času na pařížské observatoři. Stroj má ohniskovou dálku 1230 mm
a průměr objektivu 102 mm. Ke stroji byly instalovány 2 kolimátory velmi stabilní,
opatřené okulárovými mikrometry a červeným osvětlením pole, protože též při
pozorování hvězd se užívá takto zbarveného světla k osvětlování zorného poli.
Nastavení kolimátorů na vzájemnou koincidenci bylo provedeno vždy desetkráte.
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Pointace na oba kolimátory byla prováděna mikrometrem stroje Bouty, jehož jedna
otočka byla 83",8395; hlavice mikrometru byla dělena na 100 dílků, jichž desetiny
byly odhadovány.

Při měření bylo postupováno takto. Nejprve seřízeny oba kolimátory na sebe,
pak pointován kolimátor severní, po něm jižní, vždy desetkráte. Vyměněny objek-
tivy kolimátorů a otočeny o 180°. Celý postup opakován.

Provedl jsem celkem 10 řad měření v různých dnech. Výsledek byla hod-
·nota optické chyby

e = + 0",138 + 0",008.
Tato hodnota přesahuje značně přesnost měření žádanou v tomto druhu měřeni.

Naměřená hodnota ukazuje, že chyba skutečně existuje a může dosáhnouti značné
velikosti. Optická chyba kolimace, která je ostatně konstantní pro daný systém
optický, závisí pochopitelně na optické kvalitě jak průchodního stroje tak i koli-
mátorů; tyto mají míti pokud možno veliký průměr objektivů -- alespon tak ve-
liký, jako má objektiv průchodního stroje - a býti z bezvadného materiálu a do-
konale zhotoveny.

Résumé. Note sur la détermination de collimationdelalunetteméridienne.
L'auteur discute l'hypothese de M. E. Esclangon sur l'erreur optique de collimation dans les ob-
servations méridiennes. On pourrait exister une petite erreur 8 qui dépend essentiellement de
qualité optique des objectifs employés et qui provient de la définition différente de l'axe optique
pendant . les observations des étoiles et les pointés des collimateurs. En opérant sur la lunette
méridienne Bouty 11 l'Observatoire de Paris (F= 1230 mm, 0= 102 mm), spécialement aménagée
pour ces possibilités opératoires, l'auteur a constaté que non seulement l'erreur optique de colli-
mation existe, mais encore qu'elle n'est nullement négligeable. Il a trouvé de 10 séries d'observa-
tion pendant les jours différents la valeur

8=+ 0",138 =:0",008.
Protínání vpřed na jednoduchém počítacím stroji.

Ing. Dr. Rudolf Kloss·, asistent čes. vys. uč. techn. v Praze.
V následujících odstavcích uvádím výpočet nadepsaného úkolU. velmi výhodným způsobem,

který zkracuje značně vyčíslení známých vzorců pro protínání vpřed. *)
Jde o vyčíslení známých vzorců:

. , _ (Y2-YI)-(X2-a;,). tgo.I:l
a'3 - :x 2 - t ' Y3 - Y2 = (x3 - x2) . tg 0.23 ,tg 0.13 - g 0.2:1

V nichž dané hodnoty jsou XI' YI' X2' Y2' tg 0.13, tg 0.23 a hledané jsou X3' Y3:'
Aby zřetelně vynikla rychlost výpočtu, uvedu nejdříve souvisle celý pracovní postup bez

bližšího výkladu. Předpokládejme stroj s desítkovým, převodem a páčkou obrátkového počitadla.
Desetinnou tečkou oddělíme v obrátkovém počitadle tři místa, ve vysazovacím počitadle šest a ve
výslednici devět míst. Vysadíme YI do výslednice, XI do obrátkového počitadla a tg 0.13 do vysa-
zovacího počítadla. Jestliže tg 0.13 jest kladné (záporné), dáme páčku obrátkového počitadla na
mu/t. (div.). Pak přetočíme XI na x2• Vymažeme vysazovací počitadlo a vysadíme tam (tg o.l3-tg 0.23),

Je-li tato hodnota kladná (záporná), dáme páčku na mult. (div.) a pí-etočíme hodnotu ve výsled-
nici obsaženou na Y2' Tím jsme již obdrželi v obrátkovém počitadle X:1• Do vysazovacího počitadla
dáme tg 0.23, páčku nařídíme pti tg 0.2:3 kladném (záporném) na div. (mult.) a přetočíme x3 na a.,.
Ve výslednici jest pak Y3 a úloha jest vyřešena.

Výhodu tohoto způsobu vidím jak v jeho rychlosti, tak také v tom, že celá úloha se pro-
vede na stroji a to z původních daných souřadnic (není třeba počítati jejich rozdíly) a bez opi-
sování jakýchkoliv mezivýsledků. Takové opisování zabere vždy mnoho času a může býti kromě
toho pramenem chyb. Naproti tomu zde opisujeme pouze hledané souřadnice. Kontrola jejich pro-
vede se pak způsobem níže naznačeným.

Pro pochopení postupu napišme si první rovnici ve tvaru
Y2 - {YI + (:1"2 - XI) tg o.13}

X3 = a;2 + --~-------.tg 0.13 - tg C:23

Předpokládám, že všechny souřadnice jsou kladné. Vyklad se tím značně zjednodušší, aniž by pozbyl
své úplnosti, neboť při výpočtech v nové soustavě katastrálních souřadnic, užívané v naší repu-

*) V instrukci Á pro katastrální měřicképráce jsou uvedeny také pro výpočet souřadnic
průsečíku dvou měřických přímek.
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blice, se mohou vyskytnouti pouze kladné souřadnice. Rudeme tedy v dalším bráti zřetel jen na
znaménka tangent. Přetočellím XI na X2 při vysazeném tg (l13 provede se součin (x2 - x2) tg (l13

a zároveň přičte ku YI' jež jest vysazeno ve výslEdnici. Je·li :.t2 větší než XI' bude při výpočtu
výrazu {YI + (x2 - XI) tg (lu} nutno, absolutní hodnotu součinu (a 2 - Xl) tg (l13 při kladném tg (ln

přičísti k Yh při záporném odečísti. Z toho plyne, že v případě kladného tg (LI 3 musí při vzrůsta-
jících hodnotách v obrátkovém počitadle vzrůstati též hodnoty ve výslednici, při záporném tg (Lil
však musí klesati. Musíme tedy v prvém případě dáti páčku na mu It .. ve druhém na div. Tím
obdrželi jsme ve výslednici hodnotu závorky v čitateli vyznačené. Přetočíme-li tuto hodnotu při
vysazeném (tg (L13 - tg (L23) na Y2' provede se tím dělení čitatele jmenovatelem a podíl se zároveň
přičte ke X2' jež naposled se nalézalo v obrátkovém počitadle.

V tomto výkonu jest hlavní zkrácení výpočtu, neboť provádí se tím vlastně tři početní vý-
kony zároveň: utvoření ro:rdílu v čitateli, jeho vydělení jmenovatelem a přičtení podílu ke X2'

Všimněme si toho podrobněji. Kdybychom znali hodnotu a 3' mohli bychom přetočiti a2 na a3'
Provedl by se tím součin (x3 - x2) • (tg (l13 - tg (l23) a přičetl k hodnotě ve výslednici, takže by
tam pak bylo

{YI + (x2 - XI) • tg (J.13} + (X3 - ;:1'2) • (tg (Ln - tg (L23)= Y'2'

Protože x3 neznáme, musíme na jednotlivých místech provésti tolik otáček, kolik jest třeba, aby
ve výslednici se vytvořila hodnota 'Jh. Je-Ii x3 větší než ;)'2' a hodnota (tg 0:13 - tg (L23) kladná (zá-
porná), musí se součin ve výslednici přičítati (odečítati); pH vzrůstajících hodnotách obrátkového
počitadla musí tedy hodnot.y ve výslednici vzrůstati (kle8ati). To se stane, jestliže páčka obrátko·
vého počitadla jest na m uIt. (di v.).

Druhou rovnici řešíme ve tvaru
Y3 = Y2 - (.1'2 - .1;3)' tg (L23'

Přetočenťm X3 na a'2 provede se součin (x2 - x3). tg (L23' Je-Ii tg (L23 kladné, pak pi-i kladném roz-
dílu (X2 - x3J jest třeba součin odečísti od '!J2 a musí tedy pH vzrůstajících hodnotách v obrátkovém
počitadle klesati hodnoty ve výslednici. To se stane při poloze páčky na div. Podobně musíme
při tg (L23 záporném dáti páčku na m u I t.

Jak patrno z výše řečeného, nebude třeba měniti polohu páčky obrátkového počitadla,
budou-Ii znaménka obou tangent opačná. Lze pak užíti tohoto zpusobu i na strojích bez páčky
(jsou to stroje Brunsviga-Nova, novější model Original-Odhner aj.).

Pro úplnost uvádím ještě, že tento případ jest řešitelný i na strojích bez desítkového pře-
vodu, avšak při pi:etáčení výslednice na Y2 jest zde nutno dáti velmi bedlivý pozor, abychom
v obrátkovém počitadle nepřekročili na některém místě přes devítku z čJslic jedné barvy do číslic
barvy druhé.

Kontrolní rovnice pro výpočet souřadnic x3, Y3 řešíme naprosto stejným způsobem a to ve tvaru

_+ (Yl -1h) - (XI - X2) • tg fl23
X3 =.11 ---------~-~, Y3 = YI - (.1;1- X3) tg (L13'

tg (L23 - tg (L13

Jsou zde prostě zaměněny body PI a P2 jakož i tangenty příslušných jižníků.
Nakonec ještě poznamenávám, že tohoto způsobu lze užíti též při výpočtu protínání zpět.

Řešíme-li tuto úlohu způsobem Cassiniho, vypočítáme body A, B dle známých vzorců

YA=YI + (X'2-XI)' cotgw" YB=Y3 + (X3-X2)· cotgw2
JlA = a;l - (Y2 - YI) • cotg W" XB = x3 - (1h - Y2) • cotg w2•

Pak hledáme průsečík přímky ':::i"H s kolmicí, spuštěnou z bodu P2' Ze souřadnic bodů A, B lze
't' t '!JB - '!JA t XB - XA k" I t' o b 'š d éhurči) g (LAB = . . a g (L24= - ---- a pa JIŽ ze použí I zpuso u vy e uve en o,

XB- XA YB- YA
neboť známe souřadnice bodů A a P2, jakož i tg (LAB a tg (L24' Protože přímky jsou na sebe kolmé,
jsou znaménka tangent opačná a lze tedy tohoto způsobu užíti na všech strojích.

Vzor výpočtu protínání vpřed.

XI I + 4.275'24 11t + 6.780'56

I
(L13 220°19'34" tg at:i I + 0'848845

X2

\

+ 2.641'00 Y2 + 1.228'17 fZ23 120"38'42/1 tg 0:23

I
-1'687881

X3 + !:J99'U5 Y:l + 3.~99·5b tg al:1- tg (L2:\ + 2-536726

.Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika v K;ošicích.
. Zákonem ze dne 25. června 1937, vyhlášeným pod čis. 170 Sb. z. a n., zřizena byla

v Košicích vysoká škola technická, jež od kulturního výboru poslanecké sněmovny při pro-
jednáváni osnovy zákona dostala do vinku jméno prvního ministra války našeho státu
Dr. M. R. štefánika. Nová škola má býti vybudována etapově a jako první zřizují se po-
čátkem studijniho roku 1938/39 oddělení inženýrského stavitelství konstruktivního a do-
pravního, inženýrského stavitelství vodohospodářského a kulturního a zeměměřičského in-

1937/117



ženýrství. Jsou to obory, jež Slovensko a Podkarpatská Rus pro svůj rozvoj hospodářský,
technický a sociální nejvíce potřebují. Neměli jsme dosud příležitosti seznámiti zeměmě-
řičskou veřejnost s průběhem jednání, jež vydání zákona o slovenské technice předcházela,
zejména ve vztahu k zařazení zeměměřičského studia mezi první obory, jež mají být na
nové škole zřízeny a proto podáme zde stručnou historií vzníku nové školy.

Otázka zřízení vysoké školy technické na Slovensku vynořila se již brzy po státním
převratu. Dllvodem k tomu byly potřeby hospodářské i snaha, aby se Slovensku dostalo
kulturního technického střediska, jehož do války nemělo. Z mnohých důvodů nebylo lze vy-
hověti požadavku Slováků za zřízení techniky ihned po převratě současně se zřízením
Komenského university v Bratislavě (ta zřízena byla zákonem ze dne 27. června 1919,
č. 375 Sb. z. a n.). Avšak otázka zřízeni slovenské školy technické byla neustále sledována
nejen technickými a hospodářskými kruhy Slovenska, nýbrž i vládou republiky a zákono-
dárnými sbory. Požadavek jejího zřízení vracel se při různých příležitostech a my můžeme
zejména připomenouti, že zvlášt výrazně byla potřeba vysokého učení technického na Slo-
vensku zdůrazněna zákonodárnými kruhy při projednávání reformy studia zeměměřič-
ského, kdy obě sněmovny Národního shromáždění resolucemi uložily vládě, aby zahádila
potřebné přípravy k "otvoreniu vysokej zememerickej školy" jako počátku slovenské vy-
soké školy technické. Sluší připomenouti dále zástupce některých politických stran v par-
lamentě (posl. Ing. Nečas, posl. J. Sivák, posl. Dr. Dérer a mn. j.), kteří při rllzných pří-
ležitostech zdllrazňovali potřebu a upozorňovali na hospodářský i kulturní význam, jež
by vysoká škola technická pro obě východní země státu měla. Nelze se konečně nezmí-
niti o tom, že i slovenská samospráva velmi výrazně promluvila pro zřízení techniky pro-
jevem zemského zastupitelstva ze dne 30. října 1930, v němž zastupitelstvo požádalo vládu,
aby co nejdříve předložila parlamentu návrh na zřízení techniky na Slovensku.

Ministerstvo školství a nár. osvěty sledujíc samo vzrllstající zájem studentskéh(\
dorostu ze Slovenska a Podkarpatské Husí o studium technických věd na vysokých skv-
lách technických v Praze a v Brně a berouc zřetel na rllzné hlasy žádající slovenskou
techniku, doporučilo v 1'. 1936 vládě její zřízení. Závažnou otázkou od počátku všeho
jednání bylo rozhodnutí o studijních oborllch, které by na nové technice měly býti pře-
devším zřízeny. K posouzení této otázky rozhodlo se ministerstvo školství svolati anketu
čelných odborných činitelů z území Slovenska a Podkarpatské Rusi, která měla různé od-
chylné názory sjednotiti. Tato anketa konala se 17. listopadu v Bratislavě a byl jí vlastně
položen základ ke konkrétním jednáním o nové škole. Na anketu byli přízváni výhradně
representanti odborných služeb technických, jednotlivých resortll státní správy (za minis-
terstvo financí byl přítomen vrch. měř. rada Ing. Hlavsa), dále zástupci různých technic-
kých korporací a pod. Po objasnění vývoje otázky vysoké školy technické na Slovensku
bylo přítomnými zástupci doporučeno, aby vysoká škola technická na Slovensku byla
zřízena co nejdříve a aby byla budována etapově, při čemž v první etapě bylo by zříditi
obory inženýrského stavitelství obou směrů (konstruktivně dopravního i vodohospodář-
ského a kulturního) a obor zeměměřičského inženýrství.

Na podkladě podnětů vyšlých z ankety, vypracovalo ministerstvo školství anál'.
osvěty vi á dní n á vrh z á k o n a a předložilo jej na jaře letošního roku parlamentu
k projednání. Návrh doprovodilo obsáhlou důvodovou zprávou, z níž podáváme část, odú-
vodňující zřízení oboru zeměměřičského inženýrstvi, v doslovném znění:

"Neméně dúležité úkoly na Slovensku i v Podkarpatské Rusi očekávají dále
zem ě měř i č s k é·i n žen Ý r y. Jest známo, jak tíživé jsou nedostatky v řádné
evidenci katastru daně pozemkové a jak špatný stav a nedostatky panují v kata-
strálních mapách, což způsobuje jinde neznamé obtíže v pozemkovém úvěru. Kromě
toho si vyžádá ještě mnoho práce provedení důsledkú pozemkové reformy ve vztahu
k evidenci nového pozemkového vlastnictví a konečně i připravovaný zákon o sce-
lování pozemků pro. všechna území státu projeví se ve zvýšené potřebě zeměmě-
řičských inženýrú.

Katastrální zákon č. 177/1927 Sb. z. a n. zavedl mnohé dříve neznámé novoty,
jichž provádění vyžaduje značné odborné pohotovosti a bude zajisté také míti vliv
na vyšší poměrnou potřebu sil než jak tomu bylo dosud.

Ze zprávy ministerstva financí (viz "Zprávy veřejné služby technické" z r.
1928, Č. 20) vyplývá, že akce zvaná všeobecně "náprava katastru" vztahuje se na
Slovensku na 2687 kat. území s 9,086.785 parcelami a s 3,526.209 ha a na Podkar-
patské Rusi na 247 kat. území s 1,124.263 parcelami a s 804.192 ha, t. j. celkem na
2934 katastr. území a pozemnoknižními protokoly (hárky), v nichž nejsou dosud nové
pozemkové knihy. Náprava katastru provádí se podle okolností buď zkrácenou re-
ambulací s přehlídkou držby nebo podrobnou reambulací, při které se přezkoumává
každý zápis a zákres v pozemkovém katastru podle skutečného stavu a odchylky
se opravují.

Pouhou zkrácenou reambulaci bude možno provésti přehlidku držby na Slo-
vensku v 549 katastrálních územích o 1,905.278 parcelách a 509.192 ha, a na Podkar-
patské Rusi ve 185 katastrálních územích o 781.786 parcelách s 583.243 ha; z toho
byly tyto přehlídky držby již v určitém rozsahu provedeny jak na Slovensku, tak
i na Podkarpatské Rusi.
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Podrobné reambulace bude podle dosavadních odhadů potřebí na Slovensku
v 1.226 katastrálních územích s 3,683.767 parcelami a 1,808.502 ha a na Podkarpatské
Rusi v 62 katastrálních územich se 781.786 parcelami a 583.243 ha. Práce tato jest
velmi zdlouhavá a vyžaduje největší péče.

V mnohých územích, která nemají dosud podrobných map, bude třeba založiti
vůbec nový operát. Na Slovensku týká se to 912 katastrálních území o 3,497.740
parcelách a 1,208.515 ha.

Jest tedy zřejmo, že tyto problémy vyžádají si dlouholetého úsilí a také zvý-
šeného počtu výkonných odborných sil, jichž jest nyní zejména na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi nedostatek. Tento nedostatek se nepodařilo překonati, ač se
o to ministerstvo financí pokusilo zřizenim vydatných stipendií u g-enerálního fi-
nančního ředitelství v Bratislavě *).

Také v oboru scelování pozemků očekávají zeměměřičské inženýry, jichž
jest při tom potřebí ve stejné míře, jako inženýrů vodohospodářských a kulturnich,
veliké úkoly. V celém státu vyžaduje scelení celková plocha 4,400.000 ha, z čehož
jsou dosud provedena sotva 3%. Na Slovensku bylo po státním převratu provedeno
scelováni v 26 obcích o plošné výměře 17.755 ha (zaměření pro scelování bylo však
provedeno celkem ve 30 obcích o plošné výměře 20.314 ha), ač je zde potřebí scelení
nejméně na ploše 1,950.000 ha, t. j. 66% půdy. Tím by se po provedení scelování
mohla, zvýšiti výměra produktivní půdy o 493.000 ha, což by znamenalo mocnou po-
moc proti vystěhovalectví a také by se zvýšil výnos zemědělské výroby asi o 1 mi-
liardu Kč. Většímu výkonu bránil dosud naprosto nedostačující počet technického
personálu.

Jak patrno, mluví také zde přemnohé důležité důvody pro to, aby nová vysoká
škola se postarala o výchovu domácího dorostu zeměměřičského na zvláštním stu-
dijním odděleni zeměměřičského inženýrství.

Vládní návrh přikázán byl v poslanecké sněmovně k projednání kulturnímu a roz-
počtovému výboru. Kulturní výbor jednalo něm po prvé 20. května tJ r.. po druhé
3. června, kdy navrhl, aby nová škola nesla ve svém názvu jméno g-en. Dr. M. R. šte-
fánika. Téhož dne dopoledne pojednalo návrhu výbor rozpočtový. Odpoledne 3. června
předložen byl návrh plenárhí schůzi poslanecké sněmovny. Po provedené rozpravě, jíž se
zúčastnili četní řečníci, zejména ze řad slovenských poslanců, byla osnova v plném znění
přijata. Současně byly přijaty r e s o I u c e o vy bud o v á n í zem ě měř i č s k é h o st u-
d i a (navržená kulturním výborem) a resoluce, týkající se stipendií pro posluchače nové
techniky. Resoluci o prohloubení studia zeměměřičského inženýrství podáváme zde v plném
znění:

R e s o I u c e k u I t u r n í h o v Ý bor u.
Kulturní výbor žádá, aby vláda předložila v době nejbližší návrh zákona o

8 semestrovém studiu zeměměřičském na vysokých školách technických. Žádáme, aby
tato 'úprava byla provedena včas, aby na nově zřízené vysoké škole technické Dr. M.
R. Štefánika mohlo býti již upraveno vyučování podle nového zákona.

Ve výborech senátu Národního shromáždění (kulturním a rozpočtovém) jednáno bylo
o osnově dne 15. června 1937. V plenárním zasedání pak osnova, projednána dne 25. června.
V rozpravě promluvil kromě jiných též sen. K. Marušák, který o snahách zeměměřičských
inženýrů za prohloubení studia pravil:

"Požadavek zeměměřičských inženýrů, aby zeměměřičské studium bylo prodlou-
ženo ze 6 na 8 semestrů, je plně oprávněný a kvituji s díkem, že pan ministr školství
Dr. Franke vyslovil pro ně plné porozumění. Práce zeměměřičských inženýrů tvoří
základ právní jistoty občanů. Dobrý katastr daně pozemkové a spolehlivé mapy tvoří
základ spořádaného státu. Doporučuje se, aby studium zeměměřičské bylo prohlou-
beno o důkladnější znalosti z geologie a půdoznalstvL"

Rovněž senát přijal osnovu v navrhovaném znění. Také resoluce přijaté již dříve
poslaneckou sněmovnou byly senátem přijaty s doplňky ohledně ex:kursí a zahraničních
studijních cest na technikách. Tím byl návrh zákona ústavně projednán a po podpisu pre-
sidentem republiky byl vyhlášen pod č. 170 ve Sbírce zákonů a nař. Zákon zní:

*) Data uváděná duvodovou zprávou se ovšem podstatně od r. 1928 změnila. K 1. lednu
letošního roku jevil se tento stav: Založení operátu poz. katastru na Slovensku vyžaduje 518 kat.
území s 2,247.702 parcelami o výměře 7(9.32:) ha. Podrobnou reambulaci vyžaduje na Slovensku
1290 kat. území, majících 4,332.96~J parcel a 1,578.631710, na Podk. Rusi 114 kat. lÍzemí o 729.237
parcelách s výměrou 543.447 ha. Kromě těchto prací provádí finanční správa obnovování pozem-
kového katastru podle programu. který se každoročně mění. V r. 1937 provádí se obnovování
katastru na Slovensku v 14 kat. územích s 36.132 parcelách a o výmHe 19.041 ha, na Podk. Rus!
v 7 kat. územích o 39.559 parcelách s výměrou 20.128 ha.
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"Z á k o n z o d ň a 2 5. j ú n a 1 9 3 7 o z r i a den í v y s o k e j š k o ly tec hni c-
k e j v K o š i c i ach.

Národné shromáždenie republiky Oeskoslovenskej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.

1. V Košiciach se zriaďuje vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Ste-
fánika.

2. Vyučovacím jazykom tejto vysokej školy je štatny jazyk.
§ 2.

1. Org-anizačný štatút, habilitačný poriadok, ako aj rigorozný a promočný po-
riadok budú vydané vladnym nariadením. Studijné osnovy a skušebné poriadky sta-
noví ministr školstva a národnej osvety.

2. Absolventom tejto vysok,ej školy, ktorí vykonali predpísané štúdium a skúš-
ky, náleží oprávnenie používat stavovského označenía "inženier" (Ing.) podla cisar-
skeho nariadenia zo dňa 14. marca 1917, č. 130 r. z., ktorým sa stanoví oprávnenie
k užívaniu stavovskeho označenía "inženier" a ktorého platnost sa rozširuje na obvod
zemí Slovenskej a Podkarpatoruskej.

§ 3.
Ako prvé zriaďujú sa počiatkom študijného roku 1938139 študijné oddelenia:
1. inženierskeho stavitelstva konštruktívneho a dopravného;
2. inženierskeho stavitelstva vodohospodárskeho a kultúrného a
3. zememeričského inženierstva.
Tento zákon nabývá účinnosti dňom vyhlásellia; prevedie ho minister školstva

a národnej osvety.
Dr. Hodža v. r. Dr:. Beneš v. r. Dr. Franke v. r.

My, českoslovenští mzenyn zeměměřičští s radostí vítáme znzeni zeměměřičského
studia na nové vysoké škole technické. Jeho zřízením vzniká v našem státě nové prostředí
pro výchovu příslušníků našeho stavu i pro vědeckou a odbornou práci v otázkách všech
oborů geodesie a praktického zeměměřičství a věříme, že učitelský sbor nové techniky i po-
sluchači zeměměřičského inženýrství v Košicí ch budou bohatým přírůstkem všeho našeho
vědeckého, odborného i stavovského života.

Při této přiležitosti rovněž s povděkem zaznamenáváme, že během jednání o zákonu
byl několikráte významným způsobem dokumentován význam naší práce pro konsolidaci
právních a hospodářských poměrů ve státě a pro rozvoj technického podnikání ve státě.
S obzvláštními pocity zadostiučinění pak k v i tu j e m e h Ia s y o b o u sn ě m o ven N á-
rod ní h o s hro m á ž d ě n í do por u č ují c í, aby na š e s t u d i u m bylo pro h 10 u-
b e n o pro d I o u žen í m s tu d i j n í dob y n a 8 sem e str Ů, jak toho hospodářské po-
měry a význam naší práce pro veřejný život vyžaduje. Otázka definitivní úpravy našeho
studia vstupuje do konečného stadia a proto bedlivě budeme sledovati, zda někdo i proti
jasnému stanovisku zákonodárných kruhů nebude klásti odůvodněnému požadavku zeměmě-
řičů i veřejného života překážky. Pan ministr školství a nár. osvěty při různých přiležitos-
tech osvědčil své sympatie s reformou zeměměřičského studia. Doufáme proto, že nic ne-
bude státi v cestě tomu, aby zeměměřičský stav v Oeskoslovensku slavil na podzim r. 1938
dvacetileté výročí republiky současně se zahájením přednášek na o s m i sem e str o v é m
s tu d i u zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý r s tví n a n o v é v y s o k é š k o let e c.h-
nické v Košicích i na všech ostatních vysokých školách, na nichž
je s t u d i u m již n y n í o r g a n i s o v á. no. 0.1

Résumé. U n e n o u v e II e É c o lep o I y tec hni q u e a K o š i c e. Par la loi du
25 juin 1937 a été fondée une nouvelle école, la haute École polytechnique a Košice ou
on commencera des l'année scolaire 1938/39 de tenir des cours pour ľéducation des
ingénieurs-géometres. En discutant la loi, les deux Chambres de ľAssemblée nationale ont
chargé le gouvernement de préparer la réforme des études pour les ingénieurs-géome-
tres par la prolongation des 6 semestres actuels en 8 semestres.

Významné scelování pozemků v Náramči na Třebíčsku.
Civ. geom. E. Faltus v Brně.

U příležitosti odevzdání a oslavy třísté scelované obce na Moravě vydáno bylo výrazné
pojednání: Hospodářsko-technické úpravy při scelování pozemků v Náramči a
dnešnf stav scelování v zemi Moravskoslezské. Vydáno bylo nákladem slavnostního
výboru za redakce Ing. agr. Bohumíra Nepevného a Ing. Františka Dvořáka; prvý provedl
v Náramči půdoznalecký prozkum a druhý byl operujícim technikem, který se zdarem provedl
mnohostranné dílo.
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Ze spolupracovníků dlužno jmenovati úředního odhadce dipl. agr. Bedřicha Kabrhela a
lesního technika Stanislava Dočkala, zasloužilého o současné scelování malolesů.

Mimo vydatné podpory agrárních úřadů bylo to pochopení místních občanů v čele s před-
sedou slavnostního výboru Václavem Nováčkem a dále neúnavného příznivce scelovacích úprav
Rudolfa Ch a Iu p y, ze scelené již obce Smrku, místopředsedy Zemědělské rady (který také jadr-
nými slovy vyjádřil v předmluvě spisku smysl scelování), že umožněno jak vydání informačního
spisku, tak uspořádáni vhodné výstavy a významné oslavy v Náramči 1a. června 1937.

Vydaná brožura líčí slovem i obrazem vznik, průběh a výsledky scelovacích úprav v této
horské, zemědělské obci Českomoravské vysočiny, kde pahorkovité území s několika rybníky,
hojnými lesíky a žulovými balvany (peckami) dodávají krajině výraznosti.

Obec patří do výrobní oblasti pícninářsko-bramborářské a má na 81 domovních čísel 450
obyvatel· zemědělců, při 7135ha katastrální výměry; z toho asi 52% polí, 10"10 luk, 0% pastvin
a 280/0 lesů. Do scelování zabráno okrouhle 5313 ha v odhadní ceně téměř 3,000.000 Kč. K tomu
ještě přistupuje lesní porost v ceně asi 275.000 Kč. Počet účastníků scelování činil 143, z toho
53 přespolních.

Rozdělení kultur je velmi nepravidelné, pestré; pruhy polí, luk, pastvin a lesů jsou roz-
hozeny po celém katastrn. K tomu ještě rychle se měnící složení půdy ztížilo neobyčejně odhad
a ocenění; úctyhodný počet odhadních (bonitních) oddělení činil 3339.

Pro orné půdy stanoveno 10 bonitních tříd, pro louky 5, u pastvin 4, lesní půdy mají /)
bonitních tříd.

Jak obvykle byl v dohodě upraven obvod scelovaného území, hranice obecní vyrovnány,
ze scelení pak vyloučeny plochy velkostatku a místní trať.

Návrh společných zařízení zahrnoval mimo potřebných hospodářských cest v ~íři 3 až 6 m
též spojovací silnici do sousední obce Hostákova a vypřímení silnice do Budišova. K zachycení
a odvedení povrchových vod provedeny byly příkopy podél cest.

V květnu 1934 započaté scelovací práce byly ukončeny v roce 1936 a ještě na podzim 1936
předány pozemky do prozatímního užívání, s výhradou opravných prostředků.

K ohraničení společných zarízení a náhradných pozemků použito bylo 2260 žulových
hranečníků.

Mimo predepsaného rozdělení společných majetků a odměření výměr jest chvályhodné
dobrovolné provedení účelných úprav v místní trati, jako zahumenky, staveniště a j.

Zvláštní úspěšnou kapitolou jest současné scelení lesních ploch. Nárameč je třetí obcí
v zemi Moravskoslezské se scelenými lesy. Mo ž n o tu bez obal u t vr di ti, že be z se el eni
rozptýlených lesních ploch nebylo by ani účelného scelení hospodářských
pozemků.

Při nevelké ploše scelovaných malolesů o výměře 75'50 ha jednalo se o 450 lesních okrsků
s 826 pa,rcelními čísly a 63 účastníky. Počet lesních parcel snížen byl scelením na pouhých 90
s vyrovnanými hranicemi a účelnějším rozdělením kultur, aby docíleno bylo větších přírůstků
a zlepšeno lesní hospodářství.

Lesní půda rozvržena dle odhadního plánu do 309 oddělení, lesní porost pak do 1186
odhadních oddělení; jest to nezvyklé roztříštění, kdy na účastníka připadá průměrně 19 oddělení.

Utvářel se tedy odhad a ocenění lesních ploch s různorodým porostem (borovice i smrk
převládá) ještě mnohem tíživěji jak u hospodářských pozemků. A přece docíleno obdivuhodného
výsledku hlavně zásluhou zmíněného již lesního technika St. Dočkala. Tak získán jedině správný
předpoklad budoucího lesního hospodářství.

Scelovaci dílo usnadnilo také provedení dalších kultivačních prací. Především odstraněny
a využity byly žulové balvany a skaliska. Dále byly vypracovány meliorační projekty na úpravu
místního potoka a odpadního příkopu z rybníků, na ztízení nádrže k zachycení drenážních vod
a plošné drenáže na 37 ha, za přiměřené podpory z veřejných prostředků.

Náklady scelovací činí okrouhle 475 Kč na hektar, podtaje v to t. zv. místní výlohy 275 Kč
a úřední náklady paušalované zemskou zárukou v obnosu 200 Kč.

Povážíme-li, že ve scelovaném území zmenšil se počet parcel z 3542 o průměrné výměře
1495 m2 na pouhých 360 parcel o průměrné výměře 1 ha 72413 m2, t. j. roztříštěnost pozemková
klesla o 92%, délka mezí a brázd zkrátila se z 320 km na 47 km a získáno bylo na 44 ha plodné
půdy ~ tu musíme gratulovati výkonným technikům a. hospodářům k radostnému výsledku.

Ze se dostaví zvýšené výnosy a snížení provozních nákladů je další příjemný důsledek
scelovacích úprav, a co hlavní, v této znovuzrozené obci bude prouditi nový život, zvýší se láska
k rodné hroudě, posílí se podnikavost a občané pohorské vísky dočkají se kyženého blahobytu.
Tři prehledné mapky v měřítku 1 : 15.000 k připojené brožuře znázorňují dobře jednak roztříště-
nost majetku a kultur, jednak účelně vyřešený nový stav pozemkové držby.

V připojeném nástinu vývoje a dnešního stavu scelování pozemků v zemi Moravskoslezské
vzpomíná se 130. výročí první dobrovolně scelené hanácké obce Záhlinic v roce 11357, provedené
zásluhou rolníka a poslance Františka Skopalíka, našeho průkopníka scelováni pozemků, jež
uzákoněno bylo teprve předpisy z let 1883, 1b134, 1887 a 1910. Dnes máme 5 místnfch komisariátd
(3 v Brně, 1 v Olomouci a 1 v Opavě), půdoznaleckou laboratoř a triangulační skupinu u zemské
komise pro agrární operace v Brně.

V poválečném období sceleno úředně do konce roku 1936 celkem 215 obcí, t. j. více ja.k
dvojnásobně oproti době před válečné.
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Velké dilo komasační započaly nyní agrární úřady v povodí řeky Moravy, mezi Napajedly
a Hodonínem, kde v souvislosti s plavebním kanálem a regulací řeky Moravy má se provésti roz-
sáhlá síť závlahová.

Má-li náš stát uživiti až trojnásobný počet obyvatel, pak může se tak státi v prvé řadě
posilením zemědělské pnovýroby účelnou přestavbou pozemkové držby, na podkladě celostátního
zákona upravovacího (komasačního), který by vyřešil též finanční stránku těchto úprav.

Ú(:astníci oslavy 13. června t. r. v Náramči viděli a slyšeli mnohem více, než tu v krát-
kosti naznačeno. Názorná byla výstavka scelovacich plánů a pomůcek z Náramče i jiných scele-
ných obcí. Kolik mravenčí píle a vytrvalosti zdůraznovaly jen ty dva odhadní plány zemědělské
a lesní půdy v Náramči? I

Všichni řečníci v čele s ministrem zemědělství potvrzovali a obdivovali velké dílo a jeho
blahodárné důsledky. Rušily jen pronášené výtky na adresu ministerstva financí, které prý brzdí
nový zákon komasační. Civilní geometři spolu se zemědělskými inženýry v Brně, v !Jozdějším po-
dání na ministra zemědělství, doporučují dohodu s ministerstvem financí na podkladě § 12 ka-
tastrálního zákona č. 177/21 a zÍÍzení samostatného fondu scelovacího dle příkladu uhersko-
slovenského.

Je na bíledJ1Í,že po vzoru švýcarském má i u nás k a ž d ém u n o v é muk at astr áln ím u
měření před chá zeti ú če 1n á ú p r a va p o zem ko v é dr ž by, při vhodném ohraničení, za-
okrouhlení (arondaci) a scelení zemědělských i stavebních pozemků, dle daných poměrů.

Přiměřeným způsobem třeba také upozorniti na lví podíl zeměměřičů při všemožných úpra-
vách pozemkové držby,. jak pro účely zemědělské tak stavební. Vždy bez ostychu dlužno napsati
a vydati stručný nástin vykonaného dila s patřičným uznáním spolupráce z jiných
skupin technicko-hospodářských.

Posléze je tu otázka úředního éi neúředního provádění scelovacích úprav, a tu bude dobře
srovnati praxi moravskou a slovenskou s osvědčeným prováděním těchto prací ve Švýcarsku.
O tom však jindy.

Roger Josef Boškovié (Boscovich), geodet ..filosof.
Hon. doc. Ing. Gustav Vejšický.

Dne 12. února t. r. uplynulo 150 let od smrti slavného jugoslávského geodeta a filosofa
Rogera Josefa Boškoviée. Výročí oslaveno bylo večerem na Kolarcově universitě. konaným
12. února 1937, na němž slavnostní řeč pronesla sl. Dr. Xenie Anastasieviéová. Obsah její před-
nášky, jež výstižně podala životopis jubilantův, pro zajímavost uvádíme v překladu referátu, který
o slavnosti přinesla bělehradská •Vreme" ;

.Dnes je výročí, kdy 12. února 1787 v 11 hodin zemřel v Miláně Rudjer Josef Boškovié,
jeden z nějvětších vědců a myslitelů Jugoslavie. Po otci pocházel z Hercegoviny; narodil se
18. května 1711 v Dubrovníku. Ve svém rodném městě dokončil gymnasium v Jesui.tské koleji.
Věren tradici svého rodu, vstoupil v 15 letech do jesuitského řádu a odešel do ;Ríma. Tam,
ještě velice mladý, byl promován na doktora teologie. Krátce po promoci začal publikovati řadu
knih z oblasti fysiky, matematiky a astronomie. Těmito vědeckými pracemi upozornil Boškovié
na sebe řadu vědců a mecenášů. Učený papež Benedikt XIV. radil se s Boškoviéem, jak by se
měla zabezpečiti aspida kostela sv. Petra j přikázal mu. aby změřil poledníkový stupen v církev-
ním státě a obdivoval se jeho návrhům na vysušování pontských bažin. Rady Boškoviéovi
vyhledával i rakouský císař František I. a Marie Terezie. V Londýně byl Boškovié pověřen
čestným úkolem, aby odejel do Cařihradu a aby tam pozoroval zakryti slunce Venuši. Když
se pak vrátil zpět do Italie, získal katedru matematiky v Pavii. Později založil astronomickou
observatoř v Miláně. Když byl r. 1773 zrušen jesuitský řád, Boškovié odešel do Paříže. Ale
brzy po svém příchodu byl pronásledován nepřátelskými encyklopedisty. Tito jej obžalovali, že
vše, co napsal, jest plagiát a odsuzovali jeho teorii o kometách.

Z Paříže se opět vrátil do Halie a v Pazaně uveřejnil své hlavní opticko-astronomické
dílo: Opera pertinentia ad opticam et astronomiam. Za nedlouho onemocněl a dva roky před
francouzskou revolucí zemřel.

Protože v oné době atmosféra byla přesycena nastupujícím společenským převratem, nebylo
zaznamenáno, jakou ztrátu pro vědu znamenala Boškoviéova smrt. Ze 70 kratších a obsáhlejších
děl, vydaných v Dubrovníku, nejhlavnější jsou: O zatmění slunce a měsíce, O živých silách a
O zákonu kontinuity. Jeho hlavním dílem, ve kterém vykládá svou atomistiku, jest Teorie filoso-
1ické přírody.

Boškoviéova díla setkala se s velikým uznáním světových vědců, jako de Sent Venana,
Faradaye, Fechnera, Evelína, lorda Calvina a j.

Boškovié dosáhl velikých zásluh svými objevy v oboru astronomie, matematiky. fysiky,
geodesie a archeologie. Svou eminentně metafysickou schopnosti zabrati se do hloubky nalezl síly,
aby se probil na nejpřednější místo mezi filosofy. Nezasloužil se jenom o náš stát (t. j. Jugoslavii),
ale o celé člověčenstvo."

Abychom tento poněkud stručný referát trochu doplnili, dodáváme: Carlos Sommervogel
S. J. ve své encyklopedii Bibliothéque de 130 Compagnie de Jésus - kde jsou uveřejněny životopisy
a díla všech Jesuitů - vypočítává 108 děl Boškoviéových, která vyšla tiskem. První spis, který
Boškovié napsal a vydal, jedná o skvrnách slunečních. Další spisy jednají o otázkách astronomických,
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~rigonometrii, optice, tvaru Země, o pohybu těles, o působivosti tíže zemské, o měření stupňovém
a také jeden spis archeologický. Sommervogel uvádí dále jeho četné dopisy vědeckého obsahu a
zmiňuje se o velkém počtu spisů básnických - dochovaných, avšak tiskem dosud nevydaných.
Po smr~i Boškovicově vyšlo dle Sommervogla celkem 20 nekrologů a spisů oceňujících jeho činnost.

Ze byl Boškovi; autoritou uznávanou, o tom svědčí, že byl dopisujícím členem Akademie
věd v Paříži, čestným členem Akademie v Lyoně a v Metách a že byl vyznamenán titulem Fellow
Really Scientific (F. R. S.).

Prof. Ing. František Novotný uveřejnil r. 189i ve Zprávách Spolku architektů a inženýrů
v král. českém pojednání: Dějiny měření stupňového - v němž v § 10 píše, že značných zásluh
o měření ,stupňové získal si je suita Roger Josef Boscoviche a uvádí jeho měření poledníkového
stupně u H.íma, pakméření Beccariovo a Turina, vykonané na podnět Boškoviéův. Dále uvádí
Novotný měření Liesganigovo, vykonané také na podnět Boškoviéův a měření americká, k nimž
dal rovněž podnět Boškovic.

Mildler ve své Geschichte der Himmelskunde (Braunschweig 1872, str. 42i), uvádí stručný
životopis Boscoviéův a píše souhlasně s Ottovým slovníkem naučným, že Bošcovié byl do Paříže
r. 1773 povolán za ředitele Optického ústavu francouzského námornictva, kteréHo místo opustil
jednak pro rozvláčné spory s optikem Rochonem, jednak proto, že nemohl v Paříži uveřejniti
v latinské řeči své velké matematicko-astronomické dílo. MlIdler uvádí jen jedno jeho stěžejní
dílo: De solis ac lunae defectibus libri V. - London 1760.

Život Rogera Josefa Boscoviée byl obsažný a plodný. Zasloužil si, aby mu byla věnována
tato vzpomínka v našem Věstníku.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Úprava míst opisného názvosloví v pozemkovém katastru a v topografických mapách.

Y dohodě s ministerstvem národní obrany' a po slyšení ministerstva vnitra, spravedlnosti,
veřejných prací, železnic, školství a národní osvěty, pošt a teleg-rafů a zemědělství vydalo
ministerstvo financí výnosem z 29. července 1936, č. 25.000/36--III/6a, nové směrnice pro
úpravu místopisného názvosloví v pozemkovém katastru a v topografických mapách" jimiž
se částečně mění výnos ministerstva financí z 2. června 1933, č. 3783/33-III/6. Provede-
nými změnami dotčeno bylo zvláště roztřídění místopisného názvosloVí pozemkového ka-
tastru a topografických map, jež se nyní třídí takto:

1. Obecná pojmenování:
1. Označení státu "československá republika" a úřední názvy zemí.
2. Místní a z nich odvozené názvy: aj Úřední názvy měst, obcí, osad a místních části

osad. b) Názvy katastrálních území. c) ~ojmenování ulic a veřejných míst. d) Názvy
okresů politických, soudních berních, měřick$'ch, dále odhadních okresů, vceňovacích
okrsků, obecních (obvodních) notářství a jin.~·ch úředně upravených obvodů.

3. Pomístní (topické) názvy: a) Názvy tekoucich a stojatých vod (hydrografické), t. J.
řek, potoků, pramenů, rybníků. močálů, studánek a pod. b) Názvy povrchových tvarů (oro-
grafické), t. j. horských hřebenů a hřbetů, údolí, planin, jeskyň, hor, kopců a pod. c) Územni
názvy (t. j.: názvy oblasti neboli krajinné, názvy většich pozemkových poloh a pojmeno-
vání jednotlivých pozemků nebo jejich částí). dj Pojmenování jednotlivých předmětů (bo-
žích muk, památek, stromů památkově cenn ých nebo pro orientaci důležitých, mostů,
vodovodů a pod.).

II. N á z v y p o zem k o v Ý c h t r a t i,
t. j. skupin pozemků, jež pro účely pozemkového katastru jsou podrobně vymezeny a je-
jichž názvy jsou shodné s některým v dotčené trati používaným názvem povrchového
tvaru nebo názvem větší pozemkové polohy.

Rovněž pozměněna. byla ustanovení, ja k se uvedené názvosloví zjišťuje a zapisuíe
(§ 26 kat. zák., § 29 vlád. nař. Č. 64/1930 Sb. z. a n.), nedotčeny však zůstaly předpisy
odstavce 12 a 13 původního výnosu.

Směrnice téhož obsahu vydalo pro orgány vojenského zaměpisného ústavu minis-
terstvo národní obrany výnosem z 30. července 1936, č. 7220/hl. št. 3 odděl. (č. 65.453/36).

Předkládání situačních plánů k žádosti za parcelaci a sdělení stavební čáry.
Magistrát hlav. města Prahy upozornil stavebníky na povinnost předkládati situační plány při
žádostech za parcelaci a za sdělení stavební čáry touto vyhláškou: Jelikož se množí případy, a stalo
se téměř zvykem, že ne níž á dán o o s děl e n í st a v eb nič á r y a n i ve a u pře d pod á ním ž á-
dostí za stavby, přestavby a přístavby, tak jak to předpisuje § 14 stav. ř., a vznikají
zbytečné průtahy a nejasnosti v úředním řízení, upozorňuje se, že napřfště bud e bez pod m í-
nečně trváno na dodrženi tohoto zákonného ustanovení.

Proto každý žadatel ve svém vlastním i veřejném zájmu nechť zavčas před podáním žádosti
za stavbu podá magistrátu žádost o sdělení stavební čáry a niveau, doloženon dvojmo řádnými
situacemi v měř. 1: 720 (p řesn ými, v yhot o v en Ý mi na pod kla d ě n o v éh o úředn íh o z a-
měření a úplnými, pokud jde o polohopis i výšky rovinné a se vším jak uvedeno
v § 15 stavebního řádu).
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Při podávání žádostí stavebních budiž předložen průkaz, že stavební čára a ni-
veau byly úředně sděleny; pokud nebyly sděleny, nebudou žádosti za stavby projednávány,
event. pokud by šlo o stavby, kde se žadatel dovolává zákona o stavebním ruchu, budou zamítány
s poukazem na § 14 stav. ř., jemuž nebylo vyhověno.

Pokud jde o žádosti za parcelace, jest nutno, vzhledem k tomu, že obec nemá ještě
zhotoveny všechny plány polohy na podkladě přehledných .a zastavovacích plánů regu!. státní re-
gulační komise, vyžádati si před jejich předložením v regulačním úřadě sděleni
regulačních dat s připojením 2 řádných situací v měř. 1:720, vybavených jak výše uvedeno.

Posudky.
Zápis vlastnického práva do pozemkovej knihy na základe skutočnej držby.

Sestavili na základě maďarských pramenů Ludovít Fuzák a JDC. Fedor Bellavin. Str. 139. Cena
neudána. Vyšlo tiskem Stehrovy knihtiskárny v Prešově v r. 1936.

Staré pozemkové knihy na Slovensku a Podkarpatské Rusi, vedené ve formě protokolů
(zápisnic, hárků), vykazují již od svého založení řadu neshod mezi svými zápisy a skutečným
právním stavem. Tento nesoulad, jehož odstranění je v zájmu právní bezpečnosti nutné, odstra-
ňován je v obcích, v nichž je provedeno nové měření nebo reambulace pozemkového katastrn
a jež. tedy mají nové mapy, z moci úřední vložkářskými komisemi. Tam však, kde nové mapy
neexistují, mohou býti chybné, právnímu stavu odporující pozemnoknižní zápisy odstraněny samo-
statným :řízením podle uher. zák. článku XXIX z r. 11:)92.Předpokladem pro opravu zápisu v po-
zemkové knize podle tohoto zák. článku je, aby držitel prokázal, že nemovitost, u níž jde o opravu
zápisu pokojně držel nejméně dvě léta před podáním žádosti o zápis vlastnického práva.

Kniha Fuzáka a JDC. Bellavina obsahuje úplné znění cit. zák. článku a doplňujícich naří-
zení k němu a 71 různých vzorců, žádostí, protokolů atd. Zeměměřičští inženýři civilní i ze státní
služby mají často se zápisem práva vlastnického podle skutečné držby co činiti a proto na knihu
upozorňujeme. -r.

Relazione dello 5tato e dell' andamento dei lavori catastali dal 1 luglio 1934
al 30 giugno UJ35. Ministero delle Finanze. Roma. Instituto poligrafico dello Stato, 1936. Str. 16
s 1 mapkou.

Tentokráte jeví se válečné období, jež Italie loni prodělala, na velikosti formátu (lexikono-
vého) a rozsahu výroční zprávy. V úvodu gen. ředitel Grandi podotýká, že bylo nutno z úsporných
důvodů podati jen nejstručnější data, která by poskytla přehled o pracech vykonaných na velkém
díle katastrálním.

V roce 1934/35 snažilo se ředitelství katastru soustřediti práce vyměřovací, vtříďovací jakož
i vyhlašovací tak, aby byla nejkratší časová mezera mezi ukončením operátu a zahájením konservace,
čímž zmenší se náklad ná práce pro udržení shody osoby držitelovy a mapy pro xahájení konservace.
V uvedeném roce 1934/35 bylo změřeno 585.964 ha s 1,259.681 parcel; výměry vypočteny pro
706.794 ha s 1,192.642 parcelami .

.Práce se zaměřováním methodou aerofotogrametrickou byly prováděny v provinciích Roma,
Firenze a Sodrio v rozloze cca 57.000 ha. Při zkouškách vyhovovaly zhotovené mapy pro
Campagnano a Litoria nejen účelům civilním, nýbrž i fiskálním. Přírůstek prací je poněkud menší
a je zaviněn válečnými operacemi.

Konservace (evidence) operátu provedena nově v 6 provinciích pro 46 obcí v rozloze
143.124 ha pro 277.091 parcel a 71.584 stran. Vztahuje se tudíž až dosud provedená konservace
na celkovou výměru 18,815.553 ha a na 6,288.806 držitelů, majících 31,925.934 parcel s výtěžkem
1059,957.094.i..

V roce 1934/35 věnováno bylo na:
triangulace . . . . . .
měření situační. . . .
vtříďování . . . . . .
publikace a reklamace
zavádění katastru .
konservaci . .

541.009
20,149.234

4,186.008
2,326.107
1,759.630

16,411.747
celkem. .i. 45,37.3.I35

. . . . . " 884,967.1159
celkem dosud vydáno. .i. 93U,il40.874

Vyšetřeny byly průměrné výlohy na hektar při zřizování nového katastru z tohoto roku;
tohoto šetření připadá:

na práce měřické i s triangultlcí .i. 35'62 čili 65 %
na práce vtříďovací . . . 7'22 " 14%
na publikace a reklamace 4'87" 8%
na zavádění . . . . . . 7'12 " 13%

úhrnem . .i. 54'83
Zprávy osobní nejsou tentokráte zařaděny. Připojen je tabelární výkaz prací v jednotlivých

1937/124



41 provinciích, v nichž se pracovalo v r. 1934/35.Počítá-li se dnešní království italské po válce
v Habeši s výměrou 31,015.415ha, zbývá pro katastr zpracovati ještě asi 19% výměry. -k.

Prof. V. V. Danilov, t prof. C. G. Parchomenko, t T. V. Kamenskaja: "otčet ko-
missii CNIlOAiK po razrabotke tipov centrov i reperov dlja rajonov razorostra-
něnija merzloty i glubokogo promerzanija", Moskva 1937("OT'IeT KOMIICCIUIU;Hlfl1:rAIIR
no paapa60TKe TIIUOBn;eHTpoB II perrepoB ;LI;JIlIpalí.oHoBpaanpocTpaHeHlIlI MepaJIOTbIII l'JIy60-
Roro npoMepaaHlIlI", MocKBa 1!137).

Vydalo Glavnoe upravljenije gosudarstvennoj sjemki i kartografii v knihovně Trudy
centraljnogo naučno-issledovatěljskogo instituta G. A. i K. jako 18. svazek. Brožura má 48 stran
formátu archu 72/110 a vyšla v 500 výtiscích; stojí nevázaná 2 rubly. Zpráva komise jedná
o stabiIisacích center a nepevných bodú v krajinách věčného ledu a navrhuje zříditi pravidelnou
službu, která by vědecky sledovala projevy půdy v takovýs-h krajích. (Ze severských států všímá
si vlivu promrzání půdy na stabilitu geod. značek jediné Svédsko.)

Snad by se doporučovalo i u nás zajímati se analogicky o stálost polohy horských m,asivů
nesoucích trigon. značky, zejména v nové základní síti. Stv.

Vyšlé knihy.
Rapport sur les travaux exécutés par le Service géographique de ľArmée francaise

au cours des années 1934et 1935.Général Viviez. - Service Geographique de l'Armée. 140.Rue
de Grenelle Paris 1937.

Annuaire de I'Union des Géometres Experts fran<;ais. Au bureau du Journal des Géomětres
Experts. Paris XI. 6. Rue d'Angouleme.

Oakley Sharp: Photogrammetry. Michigan Edit. Edwards 1935(100 stran, 9 tabulek).
Dr. H. Dock: Aufnahmearbeiten in der terrestrischen Stereophotogrammetrie.

Gerolďs Sohn. Wien 1935.
Luscher: Kartieren nach -Luftbildern. Mittler & Sohn. Berlin 1937.
B run o Bi agi: Lineamenti di economia corporativa. Padova 1936.
Eugene Vanderwynckt: Le remembrement parmi les ameliorations foncieres

rurales. Librairie J. B. Bailliere et Fils, Paris 19, rue HautefeuilIe. (Cena 40 fr. fr.) - Je to kri-
tická studie o scelování pozemků, v níž autor studuje příčiny rozptýlení pozemkové držby a po-
dává přehled scelovacího zákonodárství francouzského; cizího.

Odborná po.iednání ,. časopisech.
Lesnická práce. Čís. 7-8. Prof. Ing. Dr. A. TI c h ý, lil g. B. P o I a n s k j: Použiti leteckých snlmkú lesnikem.

I. Využiti leteckých fotosnlmkú v pěstěnl lesú. II. Stereosk0í'le leteckých snimku.
Journal des géometres experts fran ••.als. Či s. 5. Dur a f f o u r d: Remembrement, démembrement et ag-

glomérations rurales. Car II e r: Photogrammétrle Altiscope Richard Br a uch e r: Drolts culturaux des locatalres
Z i z I k ln: Compesation. R o u p ci n s k" Le métré en Flandre. Či S, 6. René Dan g e r: Le remembrement urbaine.
Queullle Calse de crédit aux communes. A. Carller: Photogrammétrie. VIgnerot' Am~nagement de la vle
rurale. G o u s s I n sk y: Calculs li la machlne. Lep e ti t: Compas de repérage Poulla;n-Lepetit. C í s 8. P. C a z I o t:
Propriété Mlie·.R.ené Danger: Mesures Iinéalres de précisiJn. Pettlk: Cadastre en Tchecoslovaquie.
R.. D.: Expropna!lon.

Oeometarskl I Oeodetskl Olasnlk. Či s. 21 1937: * v * *' Zákon o civ. inž~nýrech. Dr a ž i é: Výpočet
ploch ze souřadnic. K o s t I é : .Dojmy z katastrálnlch pracl ve Svýcarsku, Francii a Italii. Z I van č ev I é: Instrumen-
tum metale. - Či s. 3. 1937. Z I van te v I é + Ber k o V i é: Přeměna souřadnic podle Mebiuse. K o s t I é: Dojmy
z prohlídky katasuálnlch pr.cí ve Svýcarsku, Francii a !talii; použití fotogrametrie v kat.str. měřeni. Nin k o v I é:
Porovnáni obecnich hranic ohci zobrazených v rúzných měřítkách Pro c h á z k a, Ze llěměřlctví u Egypfanrl. W a I d-
m a n n' Nový Wildův universálni teodolit T - 2. S o po c k o: Paralaldlcká polygonometrie. Ma r I é: Jedna z nej-
ddležitějšich prací zeměměřičd u katastrálnlch úřadú. .

Oeodetskl JIst č I s 2. 1937: K I s e I j a k: 35 rokú scelovacího zákona. Ho rv a t: Šikmoosé konformnl válcové
souřadnice (pok ač.). K a tuš I é: Hotovenf námořmch map (dokončeni). G o I u h o v i é: O scelovánl jako veřejné
prAci. A b a k u m o v: Vyšetřováni deformací na fotografické desce leteckého snímku s použitím Tissotovy Indlškatrix.

v m
Blldmessung und Luftblldwesen. C. 2. S c her m e r hor n: Landestriangulation erster Ordnung oder

Aeronlvellement? B a I k: Ein Nllherungsverl.hren der Aerotrlangulatlon. B u r k ha r dr: Die geodlltischen Unter·
lagen fUr photogrammetrlsche Auswertungen. S o k o s: Der Stand der Photogrammetrie ln Griechenland Ende
1936. L o s c hne r: Modellversuche mit dem Nadirpunkt bei Senkrecht· und Stellaufnahmen. - Sjezdové zprávy.

F. S.
Mlttellungen des Relchsamts flir Landesaufnahme. Č. 3. R a a b: Ober die Genaulgkeit der aus Luft-

bildern hergesteltten topographlscnen K_rten. Lan g e: Dle Wiederherstellung trigonometrischer Punkte durch
polygonzuge von hoher Genaulgkeit. Č. 4. Lip s: Die mitteleurop1l1schen Dreiecksmessungen vor dem Jahre 1861.
L o e s c h e b ran d - Hor n, Die Mod~rnisierung alter Kar' enwerke. F. S.

Ósterrelchlsche Zeltschrlft flir Vermessungswesen. C. 2. Pro k s c h: 5a Jahre agrarlsche Operationen
in Nledero'lerreich i a pnkr.). Č. ~. Ker n, Ein neues stereoskopisches Auswertegerlit fUr Luftaulnahmen. F. S..

Schwelzerlsche Zeltschrlft flir Vermessungswesen und Kulturtechnlk. é. 5. Z o II y: Les bases géodéslo
ques •.. (konec). W v s: Verllnd~rungen der Kulturlandschaft lm zUrcherischen Glaltal (a čís. 6)' C. .ti. Mu g g I I:
Elne rllumhche Transformation. C. 7. A n s e r m e t: Les bases géodésiques de la mensuration suisse. C· 8 Z o II y:
Geodlltische Grundlagen der Messungen lm Kanton Glarus (a p<>kr.). F. S.

Bulletin géodéslque No. 47. JUII et-avťlt-septembre 1935. W. Bowle: The use of ba~1
bearlng as leveling turJling polnts: Autor podává někol.ik praktických pokyn(J ze ~vých zk1!~eno~ti přes~é m-
velaCe. W. D. L a m ber t: Geodetlc astronomyin the UnHed States. V teto mformatlvnl studu PO\?ISUIOneJPrve
všeobecně úkoly geodetické astronomie. Zvláštnl pozornost věnuje určeni zeměpisných souřadmc a srovnáni
hodnot geodetických a astronomických Mluvl o geoidu, Laplaceových bodech, jichž počet v USA rychle yzr(Jstá,
slt[ch triangulačnich, měřeni délky meridlánu Zmiňuje se o některých pracech prováděných v rámCI me,!lnárodni
spoluprAce, na př. variaci šnek, Wegenerově teorii horízontálnich posun(J kontinent(J a měřeni gravltačnlch.
- Následuje nekrolog E. J.. Br o w n a a L. L e r o y. - G. Pe. r ti e r: As~emblée g~nérale de l'yni?n A~tro-
nomique Internatlonale (Pans, juillet, 1935). Podává zprávu o lednánl komIsi; I. komls~ astronomlckYCh šlřek.
Dlouholetý předseda komise prof. K i m u r a se vzdává své funkce. Jeho nástupcem le H. S pen cer J0!1es,
ředitelem mezinárodnl služby šlřknvé zvolen L. Car n e r a 2. Komise zeměpisných délek. Jednalo se větŠinOU
O mezlnárodni měřeni délek v r. 1933a přilehlých problémech jako šiřenl radiotelegrafických vln, osobni chyby,
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přistroje a pod. 3. Komise času. Projednána činnost ústavu Bureau Internationale de I'Heure a stanoven
program.

No 48·.0etobre·- novembre-décembre 1935 A. Lambert: L'opération intemationale des ·ongl.
tudes de 1933. Clánek tento vyšel již- před rokem v Bulletin Horaire, odkudž je pouze přetištěn. Obsahuje program
redukce mezinárodnlho měření zeměpisných délek v r. HJ33.Všechny účastněné stanice JSou ozdělenyve 3 skupiny
podle jakosti hodin. Redukce podle tohoto programu se dokončuje v Bureau Internatlonal de ('Heure v Paříži; je
velmi diikladná a potrvá ještě dosti dlouho. než budou známy definitivní výsledky. - J. S c h i ve: Laplace azlmuth
on hlgh latitudes· Krátký článek navazuje na předešlé články v Bulletin géodésique pojednávajíc' n lomto problému;
srovnává stanovisko astronoma a geodeta. - G. Per r i e r: Le général L. Basso!. Obsáhlé vylíčení čínnostl gen. Bassota
a geodetických I astronomických praci, kterých se účastnil. - Následuje nekrolog prof. A. Walléna, klerý zemřel ve
Stokholmu začátkem r. 193'. - H. K I m u r a: Service international des latitudes. Obsahuje program pro mezlnárodnj
spolupráci určeni astronomických sllek. K článku je připojen seznam hvězd určených k pozorováni metodou Horrebow·
Taicotlovou. - G. Per r I e r: La hultieme conférence de la commlsslon géodésique baltique (Talllnn et Tartu. 20-23
aoílt 1935). Referát o čtyřech pracovnlch schiizlch.

No Sl'. Avrll-mai-juln 1936. G. Jelstrup: L'équation de Laplace aux .hautes latltudes' Čim více
se bllžime k póliim. tim rostou nesnáze v určeni elememii Laplaceovy rovnice. Riizné nepřesnosti pocházeji z chyb
určeni astronomického I geodetického. - Ch.O I ta y: La préclsion des comparalsons ůe longueurs avec des iIls ďlnvar:
Autor vypočítává výhody Invaro"ých drátii á analysuje chyby při miřen!. Své vývody apltkuje na měřeni zákli.dny
u Budapešti. - E. H u n z Iker: Réception des slgnaux horalres rythmés iJ. l' aide de coincidences. V obsáhlé studii po-
jednává autor o přljimání rytmických časových slgnálii jednak sluchem jednak na chronograf. Článek je sice zajimavý,
ale v praxi se užlvají metody jednoduššl. 1. P.

Žemetvarka Ir melloracija. Čis. 3. Ing. J. D eks ny s: Připrava zákona o reguL éních plánech. Z Ba če I I s:
Reforma studia měřického a zemědělského. J. G u! y s. Nedostatky v našich pracech regulačnich. K la u š as. O zúrodněni
močálii. Cís. 4. Ing. J. S anlšauskls: Založení vyscké školy pozemkových úprav. J. Čelčys: V'chova země.
měřičii. Ing M. R a t a u t a s: Základnl geodet. práCe výkonané a projektované voj. zeměp. ústavem v Litvě. Ing. Č.
G u o g i s : Přišli práce v Litvě.

Zemes lericlba. Č I s ,,-6. Ing. C. K. Men zi us: Otáčeni a pohyb trlgonometrických signálii během po-
zorování úhlii. Doc. J. B a I O d I s: Poznámky k theorli nonia .• J. K r u t a I n i s: Některé metody měřických pracl.
Čís. 7-8. J. Z v e j ni e k s: Zákon o pozemkovém zřízení. Fr. C a b I I s: Rychlejši zpiisob v\ počtu ploch ze souřadnic.
A in I s: Poznámky ze života zeměměřičii. •

Zprávy spolkové.
Pátý mezinárodní sjezd pro fotogrametrii v Ř,ímě 1,938. Předsednictvo Meziná-

rodní fotogrametrické společnosti rozeslalo předběžný prograJtl mezinárodního sjezdu pro foto-
grametrii spojeného s výstavou, který pořádá v říjnu 19iJti v Rímě za vedení italské společnosti
pro fotogrametrii Ignace Porro. Doba kongresu rozvržona je na 9 dní. L den: zahájení a práclt
komisí. 2. den: zasedání komisí. 3. den: zasedání komisí a prohlídka výstavy. 4. den: vycházky.
5. den: zasedání komisí a prohlídka optických závodů. 6. den: zasedání komisí a první plenární
zasedání. 7. den: druhé plenární zasedání a volba předsednictva na 1939-1942. Vycházka do
Viterba. 8. a 9. den: výlet do Florencie a prohlldka tamních fotogrametrických závodil. •

Seznam komisí. Komise čís. 1. Pozemní fotogrametrie; předsednictvo: Svýcary
(prof. Baeschlin). Komise' čís. 2. L eteck á fo t ogril. m etrie; předsednictvo: U. S. A. (Harry H. Blee).
Komise čís. 3. Zj i š ťov án í pe vn Ý ch bod ů; předsednictvo: Nizozemí (prof. Schermerhornl. Komislt
čís. 4. TI žit í 1ete c ké fo t ogr a metrie; předsednictvo: Německo (von Langendorf). Komise čís. 5.
R ů zná u žit í fo t og I,' a m e t ri e; předsednictvo: Rakousko (prof. Doležal). Komise čís. 6. Už i ti
fo t ogr a m etri e v m e di ci n ě a k ri minali sti c e; předsednictvo: Francie (prof. Charles Sannié).
Komise čís. 7. Hospodářské, organisační a statistické práce; předsednictvo: ItaHa
(prof. Gino Cassini). Komise čís. 8. Výchova technická, bibliografie, slovník; předsed-
nictvo: Maďarsko (prof. 01tay). - Výstava potrvá dva týdny. Předsednictvo pracuje na přesném
stanovení data, zajištění místností pro kongres a výstavu, opatření slev na drahách a pod.

Z Jednoty čsl. úředně autor. civilních geometrů v Praze. Schůze pracovního
výboru Jednoty konala se dne 4. září 1937 v Praze za přitomnosti 9 členů a dvou hostů: kol.
Ing. Můllera z Brna a Ing. Tvarůžka z Bratislavy. 5 kolegů se omluvilo.

Kol. předseda Ing. Fiirst zahájiv schůzi a uvítav hosty, informoval výbor o posledních
událostech stavovských.

Kol. Ing. Vlk referovalo návrhu kol. Ing. Prokůpka, který byl píijat na předchozí poradě
zástupců sdružení Jednoty a dle něhož nutno předem doplniti stanovy Jednoty a současně vypraco-
vati též stanovy pro místní sdružení jakožto odboček Jednoty. K vypracování návrhu stanov zvolena
byla komise, sestávající z kolegů: Prokůpka, Kurala, Štěcha, Vlka. Svátka, Faltuse a Tvarůžka..
a bylo ji uloženo, aby předložila do příští schůze pracovního výboru své návrhy k projednánI.

Nato byla přednesena zpráva jednatele kol. Ing. Vlka o běžných případech, o stížnostech
a žádostech některých kolegů, pak zpráva pokladní kol. Ing. Kuralem a vzata byla na vědomi
zpráva kol. Faltuse za Moravu a Slezsko a kol. Tvarůžka za Slovensko.

Za členy Jednoty byli přijati kolegové: Ing. Nikol~j Avenarius, Turč. Sv. Martin, Ing.Ben-
jamin Ivančenko, Půchov nad Váhom, Ing. Artur Stiasnie. Topolčany, Ing. Juraj Erltch, Prievidza,
Ing. Vladimír Govorecký, Bratislava, Ing. B. RohrbOck, Žilina, Ing. Ivan Rozdobudko, Tornala.
Ing. Ivan Korž, Užhorod a Ing. Viktor Rziha, Brno. Bef. Ing. Vlk.

Ze spolku čs. inženýrů státní měřické služby. Od 14. března do konce září t. r.
konáno bylo 5 schůzí předsednictva. V prvé sc-nůzi konané 22. března, podal kol. Mi k u Ia zprávu
o své intervenci v min. veř. prací ohledně užívání stavovského titulu Ing. Tato intervence byla
jen z části úspěšná. Projednáno a schváleno bylo: 1. vydání celostátního pořadníku v době poz-
dější; 2. intervence na něm. technice ve věci prohloubení a rozšíření studia, a to prostřednictvím
Gewerkschaft der deutschen Etaatsbeamtem mit Hochschulbildung; 3. pověření kol. Mi k ul y a
Klepáčka vypracováním návrhu na změnu stanov. Projednáno další rozeslání resp. osobní do-
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ručení pamětního spisu. Podán referát o návštěvě kol. Laciny a France u posl. Dra Patejdla,
dále kol. Čermáka a Hlaváčka TI posl. Dubického, a kol. Cermáka a Dra Maška v min.
nár. obrany.

Ve druhé schůzi, konané dne 24. dubna konstatováno bylo, že vyhotoveny byly urychleně
systemisační grafikony a předloženy kompetentním činitelům. V záležitosti každoměsíční dvou-
denní dovolené slovenských kolegů k návštěvě rodiny v době polních prací, učiněno bylo podání,
jak presidiu min. financí, tak i odd. I1I./6 a. Projednána a schválena _propagace stavovských
otázek v denním tisku. Dále schváleno nominování kol. zál. důstojníků Celechovského a Skopce
do komise pro obranu státu při USI. Usneseno, jak postupovati ve věci zřízení odboru zeměměř.
inž. na nové technice v Košicích. Kol. P ou r em podán výstižný referát v audienci delegace Vys.
svazu, jejímž byl členem, u min. školství dra Frankého. Kol. Po ur předal panu ministrovi pa-
mětní spis, upozorniv' ho zvláště na naše požadavky a na otázku reformy studia. Pan ministr
slíbil naše požadavky podpořiti. Kol. Au g s tem podán referát ze schůze Vys. svazu.

Ve třetí schuzi, konané 31. května, uctěna byla památka zemřelého kol. Ma r k a z 010-
monce. S radostí oceněna byla činnost západočeského okrsku a to zvláště kol. Hej 1a a Kon d r a.
Žádáme při této příležitosti ostatní kolegy okrskové důvěrníky, aby svolávali občasné schůzky,
k nimž informativní materiál bude na požádání kol. jednatelem ihned zaslán. S uspokojením kon-
statováno, že České Slovo a A-Zet přinesl informativní články kol. Patery, dále, že i Národní
Osvobozeni a Venkov uveřejnily výtah z pamětního spisu. Kol. Klepáček podal referát o sjezdu
delegátů USI., který na návrh kol. Dra Maška se usnesl prosazovati otázku reformy studia
zeměměř. inženýrství. y

Ve čtv1"té, schůzi konané 1. července. podali kol. Cer mák a Šil h á n ek referát o inter-
venci v presidiu min. fin. v záležitosti revise systemisace a ostatních· nás se týkajících perso-
nálních záležitostí. KoJ. Šilhánkem bylo sděleno, že miJi. fin. učiněno bylo obsáhlé podání, aby
umožněno bylo opět všem výkonným katastrálním úřadům odebírání časopisu Zprávy veřejné
služby technické. Vzato na vědomí. že kulturní výbor senátu (senátní tisk čís. 491) usnesl
se vyzvati vládu, aby v nejbližší době předložila návrh zákona o 8 semestrovém studiu zeměměř.,
zejména aby na nové technice Dra M. R. Stefánika v Košicích mohlo býti zahájeno vyučování
již podle tohoto zákona. Vzato na vědomí, že na valné schůzi vysokoškolského svazu zvolen byl
kol. Petrlík místopředsedou a kolega Augst administrátorem. Kol. Klepáčkem a Augstem
podán obsáhlý referát z valné schůze Vys. svazu.

Na páté schůzi, konané 6. záři, projednány a schváleny návrhy na započtení (plné) veške-
rýcb, dosud nezapočtených služeb státních (smluvní. aspirantské a vojenské) a za určitých před-
pokladů i části rovnocenných služeb soukromých. Tyto návrhy byly zaslány exekutivě veř. za-
městnanců, která bude zhodnocení předchozích' služeb dosud nezapočtených požadovati u vlády.
Schváleno, aby do redakční rady Věstníku Vys. svazu byl delegován koJ. A u g s t.

Na konci těchto zpráv žádáme kolegy, aby pokud možno všichni odebírali členský časopis
celostátní stavovské organisace Ústí'edí správních inženýrů (USI.), Správa a technika, při před-
platném Kč 10'- ročně. Upozorňujeme, že bude výdáno (j čísel ročně, že kolegové mohou přispívati
do časopisu články podepsantmi a do statě Hlasy čtenářľl i nepodepsanými. Přihlášky řiďte na
jednatele našeho spolku kol. Silh ánka.

V Praze v září 1937. Ing. Čermák v. r. předseda, Ing. Šilhánelc v. r. jednatel.

Různé.
Projev soustrasti. Union des Géometres experts fran«ais zaslala Svazu spolku země-

měřičských inženýrů soustrastný projev k úmrtí presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Projev
podepsán byl p. René Dangerem.

Služební řád úřadů pozemkového katastru. Ministerstvo financí upozorňuje, že
stanovilo prodejní cenu jednoho brožovaného výtisku "Služebního řádu úřadů pozemkového h-
tastru", vydaného výuosem ze dne 24. srpna 1936, č. 10'J.OCOj36- III/6a, částkou 50 (padesát) Kč.
Za tuto částku lze knihu objednati u ústředního archivu pozemkového katastru ministerstva financí
v Praze III., Josefská ul. č. 4.

Rektorem vysoké .školy technické v Curychu \E. T. H.) pro studijní rok 1937/38
byl opětně zvolen geodet prof. Dr. Ing. Baeschlin.

Učtování cestovních požitkŮ státnfch úředníků. Kolegy státní úředníky upozorňu-
jeme na rozhodnuti Nejvyššího správ. soudu č. 12.753, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí n. s. s.,
roč. XIX. (1937) sešit 2., podle něhož ani na základě usnesení min. rady ze 4. června 1920 (o pro-
zatímní úpravě cestovních požitkľl stát. zaměstnanců) není státní úředník povinen, aby při úřed-
ních cestách použil vlaků, do nichž nejsou zařazeny vozy alespoň II. tř. V tomtéž rozhodnuti
vyřčena je právní zásada, že výše příjezdného řídí se podle míst směrodatných pro stanovení
činovného ve smyslu platového zákona a nikoliv podle dřívějších tříd místního přídavku.

H. Roussilhe profesorem fotogrametrie. Přednosta francouzské námořní hydrogra-
fické služby a jeden z předních fotogralp.etrických pracovníků Francie H. Roussilhe byl právě
jmenován profesorem fotogrametrie ua Ustavu umění a řemesel (Conservatoire des Arbl et Métiers)
v Paříži. H. Roussilhe, známý již před světovou válkou svými velkými geodetickými pracemi
ve francouzských koloniích IKamerunu), povolán byl ve válce, aby sorganisoval francouzské armádě
službu fotogrametrickou. Zhostiv se čestně tohoto úkolu, věnoval se fotogrametrii i po skončení
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války jak prakticky '(při rekonstrukci pozemkových poměrů ve zpustošeném území, pH použití
fotogrametrie v katastrálním měření atd.) tak i vědecky (metody a přístroje restituční). V posledních
letech přednášel fotogrametrii i na Ecole Spéciale des Travaux publics.

Vyhlidky absolventů vodohospodářského a kulturního inženýrství. V čÍ3.6-7
Věstníku pro vodní hospodářství je otištěn referát Ing. Dr. J. Zeleného, obírající se možnostmi
uplatnění vodohospodářských a kulturních inženýrů v našem státě. Inženýři tohoto studijního
směru mohou se uplatniti především v zemědělsko-technické službě, jež je téměř úplně soustředěna
u úřadů okresních a zemských a podléhá dozoru ministerstva zemědělství. V této službě je syste-
misováno celkem 328 míst kategorie I b (země Česká 112, Moravskoslezská 102, Slovenská 68,
Podkarpatoruská 15 míst), z nichž asi 20 míst připadá na inženýry lesní, zbytek pak 308 míst
výlučně pro inženýry kulturní. U úřadů pro agrární operace v zemi Moravskoslezské je systemiso-
váno 31 místo. V oboru ministerstva veř. prací jsou systemisována pro kulturní inženýry místa
u Zemských úřadů (na př. v Praze asi 3l) míst), v ředitelství pro stavbu vodních cest (rovněž
asi 30 míst), ve státním ústavu hydrologickém a v úřadu plavebním. V menší míře nacházejí
uplatnění v kulturně technických referátech Zemědělských rad, ve službách samosprávných, t .. j.
u městských stavebních úřadů, ve službách vojenských a j. Civilních inženýrů vodohospodář-
ských a kulturních je asi 100. Celkem je dnes v republice činno již přes 10110kulturních inženýrů
(zeměměřičských inženýrů civilních, státních, samosprávných a v jiných službách je činno asi 16UO).
Podle soudu Ing. Dr. Zeleného možno očekávati, že v ročním průměru najde umístění nejméně 80
až 100 absolventů kulturního inženýrství.

Podrobné zaměření města Lipníku. Městská rada v Lipníku n,/B. se usnesla zadati
za 167.000 Kč podrobné vyměření města k zhotovení povšechného zastavovacího plánu. Vyměřování
města potrvá celé 2 roky. 1n,O.Jelínek E.

Studijní pobyt v cizině. Ing. RNDr. Jaroslav Procházka,. asistent ústavu astronomie
sférické na Čes. vys učení technickém v Praze, pokračoval o letošních prázdninách o práci, kterou
započal na observatoři v Paříži jako stipendista francouzské vlády před rokem. Během dvou mě-
síců dokončil větší experimentální práci z oboru určování času .. V té době se účastnil dvou mezi-
národních sjezdů v Paříži: "Congrěs international cle Chronométrie" a "La se/Uaine internationale
ďAstrophysique" .

Zprávy osobní.
A. Katastrálnl měřická služba. Země Podkarpatoruská. Přeložen: Ing. OldHch

Kadeřábek do Bratislavy.
R.Měřická služba u státních olwod. úřadoven pro pozem. reformu. Jmeno-

váni měř. kom.: Mitrofan Pidhorný, Ing. Eugen Kuftin.
C. Měřická služba železničnÍ. Jmenováni: měř. radou Ing. Jindřich Stach, Ing.

Method Zahradník, měř. vrch. kom. Ing. Antonín Luka.
Změny ve stavu úřed. opráv. civ. geometrů. 1. Oprávnění nabyli: Ing. K. UlI-

rich v Náchodě, Ing. Her. Fromme! v Krnově, In~. A. Sytenko v Kunštátě, K. Grogler v Rapo-
tíně, Ing. J. Kolosov v Rachově. 2. Oprávnění zaniklo a) smrtí: Ing. M. Šrámka ve Vysokém
Mýtě, Ing. R. Raitra v Poličce; u) vzdáním se: Ing. Z. Morgensterna v Užhorodě.

Oprávnění k· podpisování geometrických plánú uděleno bylo rozhodnutím min.
spravedlnosti: a) u Zemského úřadu v Brně Ing. Stanislavu Ledabylovi (vyhláška min. spra-
vedlnosti ze dne 3. VII. 1937, Č. j. 37.409); b) u lesních vojenských podniků v Praze Ing. Karlu
Tomsovi (vyhláška min. spravedlnosti ze dne 15. VII. 1H37, Č. j. 40.043). Oprávnění zaniklo u Ing.
R. Freuda a Ing. J. Reichla od Zemského úřadu v Brně.

Zpr~vy. Z vysokých škol. Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřičského inže~
nýrstvi ,na Českém vys. učení technickém v Praze složili dne n. června 1937 pp.: Dvořák Karel,
Louny, Cechy, Uhlíř Jir!, Smolnice, Čechy, Perdek Vladimír, Vavrišovo, Slov., Nešev Dimitr h:anov,
Čiporovce, Bulhl!-rsko, Cernovický Antonín, Třebechovice, Če<;;hy,Kolmistr Milan, Pnětluky. Cechy,
Průcha Karel, Zelezná Huť, Če!lhy. Mazín Václav, Plzeň, Cechy, Savrda .Jaroslav, Rožďalovice,
Čechy, Trejbal Jan, Pardubice, Cechy, Lafant Josef, Srby, Čechy.

Dne 25. června 1937 pp." Schulz František, Praha, Čechy, Neumann Josef, Libušín, Čechy,
Davídek Jaroslav, Dobrovice, Cechy, Česák Karel, Sýkořice, Čechy, Rosický Jan, Kviček, Čechy,
Trefný JiH, Praha, Čechy, Gall, Jan, Meljine, Jugoslavie, Třebín Arnošt, Benešov u Prahy, ť'echy,
Krupka Vladimír, Praha XI. Cechy, Malý Václav, Praha XI. Čechy, B!trtoš Jiří, Babí, Čechy,
Meandžija Bogdan, Majske Poljane, Jugoslavie, Sládeček Jan, Dobrovice, Cechy, Machuta Bohumil,
Střezimíř. Čechy, Balušek Bfetislav, Hrabová, Mor., Dardanov Vasil. Kramolin, Bulharsko, Štrauch
Dezider, Spišská Nová Ves, Slov." Kulda Josef, Alliance, U. S. A., Skoře~a Josef, Šestajovice,
éechy, Vřešťál Rudolf, Nymburk, Cechy, Matějíček František, Praha VIII, Cechy, Trnka Rudolf,
Plzeň, Čechy.

Celkem ve studij. roce 1935/37 podrobilo se II. (odborné) státní zkoušce na odděleni země-
měřičského inženýrství na Českém vys. učení technickém v Praze 71; absolventů. Z nich: 2 uznáni
způsobilými s v y z na mená n ím z e vš ec h zk uš eb. sk u pin, 14 uznáno způsobilými s vyz na-
men á ní m z ně k ter ýc h zk u š ebn í c h s k up i n, 48 uznáno jednomyslně vel mi způ so bil ými,
11 uznáno jednomyslně zp ů s o b i IÝ m i, 1 uznán způsobilým vět š i 11ou h I a sŮ, 2 kandidáti byli
reprobováni.
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