
V BRNE, 1. dubna 1929.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
o švýcarském knibovním (katastrálním) a topo-

grafickém měřeni.
Ing. Amt. Š tvá n.

úvod.

V pos1lední době se ohla,šuje z,e švýcarské repubEky zvý-
šená činnost na poli zaměřova,oí techniky. ~ojevujei s,e, mimo
velké výkony ve služM ka,ta.st,rMní, zejména t,aké studiem a
pokmk:em zaměřova.cích způsobů. Švýcal1sko zavedlo oficiálně
mezi sta,ré doposud: užívané metody katas:trální metodu pol:Íir-
ných souřadni,c 115 optickým měřením d'ét!'ek,jakož i stereofoto-
graIl1.etrii. Zavedení obou těchto zpusobŮi tvoří mezník ve vý-
voji kata,strálního (vla,s,tně knihovního) měření. Nejs,ou sioo
švýcarským vynálezem, ale ma~é Švýcarsko je náilelžitě·zhod-
notilo a velmi zdokonalilo,. Jeho pilní :synové Zwicky, WerffeU,
Bosshardt, Wildí, Engi, Balui, Kem - a jak Sl8 všichni ti pů-
vodci novinek na měřickýchstrojích jmenuji - dloka,zují, že
Švýcarsko má vážnou snahu jiti včele vš,emu geodetickému
pod'nik,ání v EVirOpě,.Má k to,mu to, co se: v ,takovém případě
pOitrebiuje:odborný průmysl, jak mechanicky tak i optický, na
vysokém sltupnia dále teréDJ,který pobízí,žádlaje nělw jiného,
hOlspodámějšího', než co tu již bylo.

Buďe tedy Isnad naše čternwřeza.jím:ati,jestliže něco, ovšem
j.en stručně, povíme o organisa:ci šVý;carslKézeměměřické služby.

I. Mapový operát švýcarský a jeho stav.

Dnešní mapový Ú'perát Švýcairska selstáváJ z:
1. t. zv. topografického atllasflll(Siegfriedk:a,rt8l),který zná-

zorňuje v měřitku 1: 25.000 zá:padma seVlerní čáJ&tz,emě',jakož
i jiŽil1lÍčáJs,tka.ntonu Tessina pro pohoři j'e vyhotov1en v měřítku
1 : 50.000, v listech o rozmlěrech 2;4X 85 cm;

2. ·t. Z\č. DufolfOiVýchmap (zna,čky T. K.-topografi:sche
Karte), k:tel1eobsahují 25 listů; v m'ěi~ítku 1: 100.000, rozměrů
sekcí 47 X 69 cm;

3. generráJnÍJchmap ,ce:Ikemo 4 lis,tech v měřítku 1 : 250.000,
rozměrů 48 X 70 cm;

4. p1iehled:némapy Švýcar \č m:ě:řítik\u1 : 500.000 a
5. přehledrné mapy Švýcar v měřítku 1 : 1,000.000 o jed-

nom liJstě 'wzměru 47'6 X 69'2 cm;
6. originálních plárnů knihovrního m.ě,řeiIlíněkolika měřítek

(1 : 250 až 1 : 10.000) a
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· I. premeonycn planu knihovního měření. v měřítku
1 : 5000 nebo 1: 10.000.

Mapy. topografického měření spočívají na jiných geode-
tických zák1adech než nové plány. knihovního mě,ření.

Mapy. v měř. 1: 25.000 zaujímají něco méně n'e~ polovinu
Švýca,r a tvoří 405 jednotlivých li8ltil a 11 přeti,sklu o pruměrně
5 listech. Map v mě'ř. 1: 50.000 je 133 jedno,tlivých listů a
39 přetisků s pruměmě 7 listy. Lis,ty. t.éto mapy. o2na0ují se
z,klraitlkolUT. A.

Pro velkou čáJs,t zlemě je přesnolS,t oficiálních map publi-
kovaných v původ'ním měiíítJku (1 : 2'5.000 a 1 : 50.000) dnes, již
nepostačující, takže j,ejich udržováJní je velmi nákladiné, ba
mnohdy i nem1ožné. Mnoho liSitůlpocháJzí 2 dol) po,lovice,minu-
lého století a nemohou se srovnati Si novějšími, poně,va,dlžse
jednak opírají o síť zhotolV'eilliournznými oklikami, jednak měření
&8JffiIObylo v nich proveďeno s nepatrným nák,ladem a přístroji
dnes nevyhovujícími 1).

Třeba,žle v poslední diobě někt,eří švýcarští technikové,
m:a.jícíodborně vypě:sltovaný cit, který žádá od map skoro, ne-
možllOiSiti,tolik ž,ehrají na mapy. ťě,chrf:.oměřítek, mus,ímeipřizootii,
že to byly. hla,vně tyto k'rurtograficklé práco, které za,ložily a
upevnily. ,svě,to'vou pověSit š,Výcairskéhomapování. Jejich vznik
znamena,l krO'K vpřed a posloužil neoby.čejnou měrou turistic-
kému r02voji, kte'rý b~l beztak ve Švyca<rs.Ku o'dedáiVna
mohutný. Zvláště DufoUl'o'va ma,pa překonávala co do k'l'á;sy
a; z,řMJellnostikrelsby v horských! par1Mch os,t,atní mapovaci dHa
té doby a to takovým zpWsobem, že ~la nazváillJ3Izahranicními
aut/oritami "misrtrovsikýlITl'dílem ka,rto,gra,fie 19'.'s.to1e,ti" (srovnej:
E. v. 'Sydlow..iIJIPetennanns MittJeHUngen,1863, Istr. 479).

Břels no však uvažuj:e se o no'Vém t,opografickém měření
io za,ved1enitéhož zobll'a,z,ení,jaiké mají nové plány knihovního
měřeni. O t,om b'lld'e učiněna zmínka dále.

II. Stručný přehled geod. základů švýcarského měření.

První sous,tavnější trigonomemcké práce ve ŠVýca,rsku na
s~v.-záIY'.hranici d'atJUljíSiez r. 1811 2). Třeba;že se týka,ly většího
území, kíonaly s!e přísihlšné vÝflo'oty, jako hyMo o miěiíení
v rovině a vzt.ahova1y 'se'k'prav:oiÚhlé Slous1tavě,kte'ráJ měla
pol'edník hvězdárny v Bernu za .OISU!X a klohnici K ní v tomto
hodě za osu Y.

Bozději, v r. 1836, kďY7Jbyla podle franwuzského vzoru
přijruta pro topografickáJ mě,ření ekviva,lentni pvoj:ekc,eBonneho,
byly něMeré hla:vní b10dy dhtudi rozt,roušené a g-ene,rállemDu-
fourem a E,sehmanem spojelI1iésítě trigO'nometrick:é dlo tohoto
zobrazení převediť:my a osta,tni. inrte'rpo,lová.nypodile pravidel

1) E. Leupi:n: Der Originaliibm'síchtsplJa'Th,Bern, 1919, str. 5.
2) Před tím kon'ané trigonometrické práce prof. Trallesa v r. 1785,

které vzpomíná M. ZooHyv článku La tríangu1ation fédéral (v Journal
des géom. experts fr. 1923,p. 53), nebyly ofidelně pouŽíty.
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rovinné trigonomet,rie O). Tento postup ovšem mohl pos,ta00vati
jen pro mapy měřítka 1: 100.000, t. zv. mapy Duťourovy, které
byly pOlřLz.e!nyv le,t,ech1836-1864 Z.6 snímků s,tolového mě'ření
1 : 25.000 v rovině a 1: 50.000 v horách. Pioněvadiž s,e brzo
ukázalo, že mapa v méřítku snimiku se s,táváJv některých óbo-
re1ch technického podtnikání velmi MedJanou, bylo r. 1868 sita-
noveno, že publikování t,ovog'raficklého měřeni má se dHi
v originálním miěřitku a že sle každý list máj předl vydáním
revidovati a doplniti, převezme-li inte'retsent (kanton, družstvo
a pod.) polovinu nákladů. Popud k tomUlto ustanovení dal
hla,vně Siegfried, oolstupce Dufourův, jako šéf z,emsiké topo-
grafie (eidge'll. La,nd:elst,opographie).Takovým způsobem získalo
Šv:ýcarsJw topografickiý3ltl3Js dŤíve, llIež by to bylo jinak
možné 4).

Zatím se prováděla Il!ováJtriangulace zemská 1. řádui, j,souc
uvedena v živ:ot vznikem s,tředlOlevropsikéhoměření situpňového"
k němUž dal popud r. 1861 spolupmcovník B!elSs>eIův,generál
Baeyer. GeodetickáJ komise švýcarská podjala se ve sVlé'm
úseku spo,le,čnépráceal uk:ončila triangula;ci v r. 189'1.

Zákornné úpravy knihovniho měřerní (Grundblllchvermes>-
sung) z l,et šedesátých v různých kantonech vedly k po'žadavku,
aby byly zlepšeny dosavadní trigonometrické práce, v sM,iniž-
ších řádů užitím přelS,nějšíchpozorovacích metod. Stalo se tak,
a.le poněvoož tato práJce byla podmíněna smlouvami mezi stáitem
a j,ed11o,Uivýmika;ntony, jak právě byly na věd inte,resovány,
nevzlešla z ní jednomá katastrální síť, nýbrž povs,taIo tak 19
triangulačních sousta,v, takž!e ,skoro každý kanton měl svoji sou-
stavu o:rientova,11O>uz centrálně po,loženého bodu buď pevně
určeného nebo ideálního.

UžitítoHka zobra,z,ova.cíchsoulSt.avb~lo nutně způsobeno
také Bonneho zohra,z.ova,c.imet,odlou, ktmá velmi po,rušujekon·
formitu, za,ručujíc jen :stejnou plochu, pravou velikost stupňů.
déllmvých na rovnoběžkách a SltUpňŮšířko'vých na počátečním
pol:edJníku. Jejich za~edenim snížilo se sice uvnit,ř ka,ždého kan-
tonu p'od:s:tatněúhlo,vé skre,s~ení, ale o!všem znemožnilo, se jimi
užití siouřadnic pro větší p:rálcebe.z předchozí trans,forma;ce.

Mimo 110, poněvadž nehyly do tédohy skončeny práce
geodietické komise, byly ka.tastrální základy vázálny nanmoze
na p1'o'zaŤ,ímnívýsledky sM,ě1. řád'U geodetické komise. Ná,slle-
deik toho byl, že mnohé tdangula,c,e kantonáilní i státní, byvše
provedeny z,a rozmanitých př>ed!poMadů,n'eměly mezi sebou
řádné Isouvisllost,ivil:belc. .

Tomu s,ta,yUbylo t,řeba, od'P'0moci jed!nak ViOlbounového
zobmzení, kt,eré by z,a.,ručovalonap:ro:s,toulml1lťormrt,ua dále vše-
obecným pře.počítáním dosavadní sítě nižších řádů: ~ jestliže
by jinak vyho'vovaly - na nové konelčné sOlllJřadnice1. řádu.

3) Rosenmund: Die Xnderung des Pr·ojektionssystems der schw. Lan-
desvermessUnllg,Beru. 1903.

4) Imhof: Unsere Landeskarten u. ihre weitere Entwicklung. Bern.,
1927.
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K pr'ovedJení tlé'to refornlY geodetli:ckých základ:ů navrhl
prof. Ing. RosemnundJ v r. 1903 Výhodně šikmoosé k:onfornmí
zobrazeni váilicové' s počáJtkem v &Jmu 5).

Další kirok k unifikaci t,ěchto operá,tů učinily s,tátní auto-
rity zasáhnutím do věci: s,polu se slpúrlkem švýc3Jl1ský,(~,hz,emě-
měřičŮ:. Komis,e, 'e,xpertů, maďící jed!na.ti ostalVU trigonometric-
kých pra.cí, ,sešla se v r. 1909. Byla porvěřena úkolem, podJobně
jako geodetická lwmisle r. 1862, aby posoudila, zdlmliby trlan-
gula,ční práJC'e,ktelrou vykonala v síti I. řáJdlugeoo,e'tickáJWomise
a v niž.ší'ch řádech k'antonáJlní spr-áJvy, byla ,toho, dIDuthu,aby
se jí mohl dáti znak jedinotné :&W~ katas~rálll1i. Výs,ledJekiporad
byl takorvý,že se přezkoušení řecenlých prací s,věři1o zemské
topogra.fii. T~mto úřad, když s,e přes,vědJčil, ž'e mnohé bodly
I. řádu vykazují v 8ouřadnioCÍch ~elké nooiI'O'vnalos:ti(boďy Ori-
Gone a Basodrine dálvaly na př. rozdHy a,ž 1'5m), zařídil, aby
na všech bodech I. ř,áJdu bylo z,núvu měiíeno.

K novému měření v ,s,írtidJoŠiLov r. 19'10 a bylo ve III. řádě
ukončeno již v r. 1924. Každý úhel miěřH se v I. ř. dle,s.etbát,
ve II. ř. Sest.krát a ve III. ř. pětklráJrtmetodou přizpůis,obenou
a,lpským poměrů.[ll'. S mě,řením vod~)lrovných úhlU ve III. ř.
kona.lo se zál1oveňtrigonom~tric.ké měiíení Výše·k.

Vyrovnání celé sítě bylo prrorvedeno vel čtyrech skupinách
a dalo v krajích, kdie t,riangula!ce byla zcela přepočí,tána" velmi
příznivou pruměmolUi chybu. V oněch k1antone,ch, kde se' po-
ciťova,ly nepřesnos1ti v s:ít.igeodetické lwmis-e, které nebyly od-
stmněny, b'ylo nutno IV. ř. pro no·vé měření namáJhavěi kontro-
lovati a doplňovati, aby vyhovoval toleranci ins,trukce, z, r. 1919.

Dnes má ŠVýcamko v ·síti I.-III. ř. na počet 4800 bodu.
ted\)'" hustotu asi 1 bod: na 10 km2• StabilmaCi8 bodů je' velmi
d~brál, dík zasálhnU't~Rosenmundovu. Piíes to některé! význačné
body trpí pohyblivostí PŮdy (na př. Rosabtlanche, Bouveret),
kt,erá je velmi nemHá. Náikires kigonomMrické sitě I. ř. při-
ná:šíme v příloze.

A. O l' g a n i s ac e.
Hlavní úlohou: knihovního měření ve Švýcan~ku je! utvo-

řiti p r á vn í ka,tas:k, Má tedy za ÚČoe~stanoviti nejen tvar;
ohraničení a plošnou výměru pozemků, nýbr~ i držebnostní po-
měry, jakož i pr-áva a zásady na držbě vá,znouclÍ. Jeho výrazem
jsou ori!!'inální nláiny měřítek odvi,s,lvch od ~tmmě, narce,lta,ce a.
za-stavění. Jsou to měřítka: 1: 250, 1: 500, 1: 1000, 1: 2000
a ve z.vláštních případech 1: 4000 nebio 1 : 10.000.

5) Na tomto zobrazení je nyní za.Io'Ženonové knihovní měření. Za po-
čátek sou\'ltavy byla 'pooechána. hvězdárna v Bernu, přesněji řečeno, sta-
IJI()visko dřívějšího meridianového stroje o zeměpisné šířce 'I'= 46° 57'
08" ,66 a zeměpisné délce ).= 7° 26' 25",4 východně od Greenwiche. Me-
ridián této zeměpisné délky byl polo'Žen roven nule. Soustava pravo-
úhlých os má kladnou částOlsy X na sever a kladnou část osy Y na 'vý-
chod od počátku.
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Poněvadž knihovní méřeni má sloužiti i olstatníinodJvětvím
veřejné služby, je vedeno 00 možno pře'sně. Jeho "vedlejším
produktem" je přehledný pláJnměřítka 1: 5000, resp. 1: 10.000,
vlalstně topografický plán, zhotovený podle ohd, který silouži
k obnově a dioplňorvooíoficiálních map.

Plány ()'riginální norvého m:ě:iíenímají IS,v'Ů!jlprávníl podklad
v článcích 38-42 zákona o dvHním prá,vu z r. 1907 ru plány
přehledné v ins,trukci o omeznilmváni a podrohIlléim měiíení
z 10. č:ervna 1919.

Podle švýcairSikých instrukcí nlÍjle'žejí k úředu!ímu knihov-
nímu vyměřování všechna, zeměměřic:káJd~llapofíz,enáJk založení
pozemkové knihy, Ů'všempokrud byla za ,takorvá uznáJna, Spol-
koV'ou radou.

Pojem knihowího měření přediSít~wuj'etriangulad IV. ř.,
podrobné měření a jeho vedení v patmo'sti. V povinnostech d!ěH
se o ně :stlit i kant,ony.

Stá,t participuJe na každémtrigonometru IV. ř. asi 100 šv. franky
a na podrobné měření zaplatí 60-80%, nejvý1še však 300 šv. fr. za každý
hektar zamě'řené plochy. Mimo to přiSlpíVlÍ;kJantonům na platy evidenci
vykonávajicích zeměměřičů 20 procenty. Výdaje za omezníkování jdou
k tíži kantonům, resp. pi'íslušným obcím. Celkově přispíVá, stát na veškeré
knihovní měření ročně alsi 2 mil. šv. fr" což činí okrouWe 78% všech
výdajů 6).

Vla,s.tní proV'edern mě,i\ení je zása.dně věcí 'kantonu; stát
si ponechává jen vrchní dohled! nad: podirobnl()UtJrialngulac'ía, nad
přehledJným plánem. Dozor vy~onáváJ m:ěřický ÍD!S1pe:ktorá~při-
Člleněný jUJstičnímu a policejnímUJodidělen'í Spolkové rady 7).

Do pravomoci lmrntonu patří jednak. ad:rnin~&t.ra,tivnÍ!vedení
podrobné trria.ngu~ac.e,doMed nad podirobn,vm měřením a evi-
dencí, a jednak .prorvádiění téhož.. Prv'é vylwnáváJ hnton.áJlním
zeměměřičem, druhé, pokud jd!e otriaillJgula,ci, přiď'ěleným tri-
gonometlI'lem,zpravidila vŠJak civilIlJimknihovním zeměměřicellll18)
(Grundhuchgeomete'r). Podrob-ne m'ě'řen:í za,dává kantonJ nebo
ohec skoro bez výjimky těmto zeměměřičůmL

6) Beteiligung des Bundes an den Kosten der Gnmdbuchver;mes-
sung, Bern, 1919.

7) J. Baltensperger: Die Grundbuchvermessung der Schweiz, Bern.
8) K dosažení oprávněná (tak zv. patentu) knihovního, zeměměi'iče

požaduje se úspěšnéslOiŽení zeměměřičské zkoušky :před státní zkušební
komisí, a to jak teoretické, tak i praktické. Tyt,o zkoušky kryjí se v pod-
statě asi s učivem u ná,s dosud přednášeným. Rozdíl je v tom, že povo-
lení k výkonu praktické zkoušky předchází pož'ad,ovaná" nejméně dvou-
letá zeměměřjčská prakse, kon3JI1á po s,1ožení zko'llŠky teoretické, a to
z větší části (1 a Y2 roku) u nového vyměřovánÍ- evidence nebo scelování.

Zajímavé je, že zkušební komise dovoluje složiti zkoušku i absol-
ventům cizích vysokých škol, wkud mají občanské ,právo švýcarské.

Zeměměřičský pat,ent může Spolková,. rada, na orus nebo docela. zru-
šiti, porušil-li jeho majetník těžce nebo ,vícekrát svoje povinnosti, anebo
byl-li zbaven s'oudním výrokem občanských práv.

V přítomné d'obě je knihovních zeměměřičů jak aktivníoh, tak i na
odpočinku na, 700.

K úplnost.i sluší uvél8ti, že mimo tuto skupinu zeměměřičů, řekli
bychom pmktickýoh. existují ještě z·eměměřičti inženýři, kteří poslou-
chají na technikách 8 semestrů; jejich výchova nese st' směrem vědeckým.
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Evidence knihoVlllího merem Je rozd'ělena z větší čá.siti
podle ktrajů totožných namno·z,e s lmntony nebo politickými
okresy .. V málo případiech je omezena na jedll!oiMVié'obce. Ob-
starávána je: a) zeměmě,fiči"gážis.ty, placenými sM,tem nebo
obcemi, b) s,oukromými zeměměříči knihoiVll:ími,'které jmenoval
buď vlád!IÚ rada nebo obc1e na zvláštní služební smlouvu,
c) wměmě,řiči obojího druhu.

Podle zí!skanýeh zku&enositívyhovuj-e vedení ve· všech
případJech 9).

Originální plány vede v patrnosti kantoná.lní zeměměřič,
který tak soustřeďuje všelcku měřickou službu Vi 'Svém okrsku.
Ot,isky originálních plánů jlsou uloženy jedna.k u' obcel, jednak
u notářů, kteří nahrazují naše knihovní úřady. .

Výlohy za podll'Obienéměření hradií obe.c, s,t,e-jně,jako i za
ťlvidenci. Stát i kanton jí pomáhají subvencí. Za to s.tát po-
žaduje přehledný plán, ktetréhoužije zlemská; topografie 10).

B. Trianglllace,IV. řádu

jest - jak vpředu řelčerno - součástí knihovního mer.eni. Váže
se na jled~1otnou zemslwu trianguiLaci I.-III. řMu. Její výsledkJy
udiávají se v rovinných siouřadtnicích v šikmo,osém válcovém
zobrazení, směmíky čítajlí se od severu ve směru ručiček
hodinovYch.

Předlpils pro triangulaci IV. řádu z 10. Člerrvna191911) vy-
žaduje, aby určení trigonome'trického b1od'u děllo Sle-zpra.vidla
prlOtín:áíním'vpře-di i zpě1t a a.by se .oprí~lli10nedm:éněo 3 diané
bodlY; po'Voluj'ea.le Ulrčiti hodl takle výmin81čne z bodů dvou,
nernÍ-li úhel ma novém bodě m~nší než 30°.' Určuje-li se ne-
přístupný hodl protínálním vpřed, mu!sí býti zaměřeni nejméně
Si tři daných bodů. Navtrženou .síť IV. řádu s:chvaktJje. zemská
topografi-e, jíž se piíedkládá vykif'eslena v listech Sie<gfriedkwa
atlrusu.

Označováni b()dll pl'O výpočetni plán děje s.e 11: jednotné
sítě I.-III. ř. názvy, 11: bodu: oo;yýcll1pak Čílslly. Piíipojuje-li S,ť}-

síť na triangulad souslédiního úZ1emí',oznlačuji s,ei body kromě
čisly je:ště také zkratkou jména příslušného územi'.

Z a ji š t ě TI í trig:onometricikýchbodu konál s,ei bez ohledu
na to, jewli bod stano'VÍskem, neibo hyHi U1fčo·váJnjen prothláním
vpřed. Podle um~tlění hodu je z3JjiŠitěníp110~ed'eIlio:
_ a) V normálních poměl"oohterénních tesaným kamenem a pod-
kladnou desk·ou ze s()lid,rnho materiálu. Hl3Jva kamene má rozměry
18 X 18 cm a uprostřed nahoře i na jedné boční str3lně znak trojúhelníku.
Výška kamene činí asi 75 cm. Deska uložená pod kamenem má rozměry

9) J. BaltenBlPerger:"Die Nachfiiillung-der Grundbuchvermessungen
in der Schweiz.,"Bern 1922 a "Comservationdu Cada&treen Suisse," Jour-
nal des géom.exp. fr. 1923, p. 198.

10) ZeinskAtopografie, je podřízenw v()jell1skémuoddělení Spolkové
rady a dělí se na sekce: geodetickou, topografickou. kartografickou a
reprodukční. ,Sekce geodetickáJ&e staráJ o trigonometrickou síť 1.-111.
řádu a dohlílžínad IV. řádem, ~oná a vede přesnou nivelad.

11) Instroktion fůr die Triangula.thm IV. Ordnung.
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30 X 30 X 8 cma nese na horní iploš,e jamku nebo zacementovaný roubík
k označeni bodu. Užiti měkkého kamene se nedovoluje.

b) Na silnicich a cestách osadí :>ekámen tak" aby jeho horní plocha
byla pod povrchem země na 20-30 cm. Tehdy přikryje se litinovým po-
klopem s patřičným nápisem.

c) V pohořích sle povoluje délka kamene menší a na pevných ska-
lách se na místo podkladné desky užívá bronzového roubíku dobře zace-
mentovaného.

Pro body, kdJe výminečně není možno provésti spodní za-
jišt,ění, na.řizuje :se zaji,štění povrchové třemi vyt,esanýmlÍ křížky
a omě'řením. Za za,jišťova.cí kámen nesmí se, použíti me,zníku
držehnostnJ hranicie,.

Poměr dJ"žitele pozemku, na němž je umisMna s,tahilisace,
k trigonome'tricik:ému bodu je řešlen jako služ,ebnos:t;, kte1ráJ se
pozoomenáváJ ja:lw notářská smJouvadio pozemklOvél knihy. Zďá
s,e, že tímto zpiŮOObemje ochrana bodu YyiS,tiženalépe, IlJežvy-
vlas1tněním, kdy v případě pnšlwz,ení bodu není možno namnoze
pachatele postihnouti.

Je~li tri~o'no'ffiet.rickým bodem vez nebo J'iný cíl pevné
sta,vby, opatří se jeho fotografie, aby kdykoliv později mohlo
s,e bezpečně zj~s.titi, nezměniJa-li se poloha bodlU přestavbo'U.

Zmínky zasluhuje dobITé ustanovení, které! by ani u ná;s
nebylo věci na škodu, totiž na,řízrení z r. 1913, podle něhož :Sie
vykoná! V několika,l'etých int,errvalechobhlídka trigonometrických
bodů. Mimo ,to zavazuji se zeměměřiči, les,mci, inženýři, poIicie
atd. povinností, oznámiti zjištěnou poruchu slmbilÍJSace, jakmile
se o ní v své s,lužbě dlo:věděli. Jen takovým způ!Siobemje možno
udrŽleti draho zhot,ov:enou ,trigonometrick,ou síť aspoň do určité
míry v pa.třičném pořádku.

S i g na J i s o vá ní bodů děj,e se t,rámovými znaky prů-
měru 4-8 cm; na dolejším kon.ci ma,jí c.entricky zaraJŽrenýhteh,
který zapadá do jamky upl"OSltiíedtrojúhelníku na. ,g,mbms.ačním
kameni. Výt~čka nabílená olejov:ou barvou (na vysokých kop-
cích také střídafVě černou) má nahoře signáJ:ová prkénka; proti
p,nhybu je chráiněna vzpě'rami.

Měř e n í ú h I ft nesmí záls,a,dlněpředhíha,ti stab:ilisaci a
může z,apočíti,a:ž když zemská topograťieschválila návl'h sítě
a připustila podle popisu značku a druh m~mckého 'stroje. Od!
stroje se požaduje nejmenší 'přímé ětení 10" pro vodorovný a
20" pro výškový kruh a citli~o!st libely ais,i10". Se ,str:oji o; dIVOU
osá,ch dov:oluje se měfi.ti jen repeticí :8 přede:p8aným:počtem
opakování a průměrnou chybou menší ne'ž; 5". Jednoduchými
telodolity měří se ve skupinách s nejvíce osmi směry.

Mě1ření výšk!o,vá s,e konají t;ri~onome'tricky do vzdáJle,nosti
3 km. DoV'olujes,e max. úchylka, 20". Trigonometrické určení
výšky bodu odpadá tam, kde je možno naváza,ti na, nivelační
pořad!. Zá;kIaďem výškového měření je absolutní výška bodu
Pi~:me du Niton v Ž,enevě Si hodnotou 373·6 m odivozená od
střední hladiny moře v zá<líV'Uv Ma,rseiUe.

(Pokračování příště - Á .ulvr •. )
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Stro je skup iny Od h n er o v f, nazvané Odhnerky.
Z3, vynálezce myšlenky vnitřního zařízpni této skupiny s1rojů
pokládá se ve Švédsku narozený W. T. O d hne r, který ja-
kožto inženýr usadil se v P8Itrohradě a roku 1874 sestrojil svůj
počíta.cí stroj. Myšlenka ta1Jobyla známa již pi'edtím matema-
tikovi P o len i m u v Padua. a dni Rot h o v i v Paříži, a'v'Šak
tep·rve B a Id v in v Americe prakticky ji použil a sestrojil
stroj k počítání způsobilý. V těchWI strojích jsou TllíSJtoozube-
ných vá.1cůnasazena na. ose, jež je pohybována klikou, kolečka
s proměnliv''Ýmpočtem zubiL Každé kolečko (obr. G.) se skládá

ze dvou částí a to z čás,ti A, pevně spojené se zmíněnou (JSOU

a z části B, otáčivé kolem osy. Část pevná A má 9 radi:ílně
po.ložených zubů, jež mohou dle potřeby s,e částečně' vysouvati
neb zasouvati. To vykonává část B, jež opatřena je vlýřewm rn
na obraze vyznačen/ým a jež má na svém obvodě výstupek P,
který vyčnívá Vi podélném výřezu počítadla (víz na př. obr. 1.)
ven. Pohyblivé zuby mají na jedné straně výstupek, který je
v dutině m a o1Jo'číTlle~lideslwu B tak, až vlýstupky zubů přijdou
do polohy 1, 2, 3, 4, 5, pak vyčnívá z kola 5 zubů. Tyto zuby
zabe,roi\l otočením kliky dlo jiného kolečka, které zpro!&tředkuje
p!řevod!s. bubínkelll1pod čiselníklem a v číselníku se ukáže číslo
5, byla-li tam dřív nula,.

Podle původního s,trjO~eOdhnerova vyráběny byly firmou
Grimme, Natalis, & Co. v Braullls,chweigu strod1e, nruz,ývané
B I' U n s v i g a. Stroje tyto nemají většinou převodu desítek
v indlikátoru. číselník a indtikátor je na ~o,z,íkupohybovaném
pákou. Novější stroje jsou oprutřeny pro pohyb vozíku také
klávesami. Zastavování číslic se děje malými výstupky, pohy-
bujícími se v podélných vlýřezech počitadla. Při otáčení klikou
se tyto vý8itupky současně ·točÍ, Některé nov~jší stroje tohoto
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druhu ma,jí k zastavování čísla delší rukojeti, jež se netočí
kolem osy. U novějších strojů lze také celé počítadlo uvésti
najednou dio polohy nw1ové. Jsou mnohem lehčí než, stroje
Thomasovy, avšak při výpločtech příliš hřmotL Vyrábí se take
malé exempláře, 'velice dobře p<řenosné.Z jiných strojů počíta-
cích patří sem Brunsvice v8ilice podobná Han n o vel' a, ktent
má automatický pohyb V~Q;íkus číselníkem a indikátorem a
zároveň přen:á.šenídesítek v :indikátom při někt.erých modelech.
Novější druhy Hannovery mají také odlišnou úpravu Ylfiitřního
za,řízení a místo číselníku je po,čitadlo pohyblivé. R e m a liší
se od Hannove,ry tím, že dá 8e pohybovati vozík automaticky
nejen o jedno místo, nýbrž též o určité, libo'Volněvolené inter-
yia,ly. Ma r c han ,t má v indikátoru přenos desítek a vyrábi
se též od roku 1923 s klávesnicí. Mír a Je typ československy,
v Liberci vyráběný, kterlý s,e liší od předešlých tím, že má na
vymamvání mís,to okřídlených matek, klik neb kláves, kolečka
po straně číselniÍku a índikátoru. Má také lehli chpd neiž Brun-
sviga. T r i u ID f á t 10 r byl pr:vní z Odhne,rek, který zavedl kon-
trolní řadu okének pro vysazování číse,l a indikátor vypravil
převodem desítek. Vyrábí se také jakjo dvojitý stroj se dvěma
počitadlya číselníky. Dá se jím rychJe jedinou operací v'Iý--
v, 1" . a X b d vk li . d ...1. h' h .. h tms Itl vyraz -- = ,aco v na Je nou:UiC,yc, s,troJIc, se .oc
dá za, jIst'ých podmínek také provésti. Do této skupiny patří
také v Anglii vyráběný L u s i d a fl'ancouzsk)' model
D a c ty 1e.

Stroje skupiny Hama,nnovy. Vynálezcem vnitřni
úpravy s,trojů této skupiny je inž. Chr. II a m a n n, který roku
1905 sestrojil model t. z,v. Me r c e des - E u k 1i d. Základni
princip těchto strojů spočív'!áv tom, že v počitadle je položeno
10 rovnoběžných ozubených tyčí, odpoVíd~jících čí!slŮIDO a,ž,9
a tyto tyče jlsou s'p'ojenys.polu pák!ou tak, žle, jedlen konec páky
je 1cl.ouhovit,ěválzán s tyčí O a ostatní tyče maj:í na svém spodu
výstupky, zapadající do výřezů páky (obr. 7.). Posune-li se
spodní tyč ozubená, ve svém směru o devět zubů napravo,
posune se patrně tyč 1 ,o délku jednoho zubu, tyč 2 o délku
dvou zubů atd. Kolmo na tyto tyče jsou umístěny čtverhranné
osy a to tolik os" kolil{ je míst číselných v počítadle, po nichž
lze posunov:atli kolečka, oprutřená dese,ti zuhy na obvodu. Na
ohl'. 7. je vysazeno číslo 74523. Otočíme-li klikou jednou dokola,
tyč 9 posune se o devět zubů, pak posune se tyč 7 o sedm zubů,
tyč 4 o čtyři zuby atd., a, tento pohyb se může dalším přev"od-
ným mechanismem převés,ti do číselníku, takže jsme napsali
v č,íselníikučislo 74523. S čís1lovánímtyčí na 000'. 7. označeným
souhlasí číslování na, počitadle.

Na tomto principu jsou s,troje Mercedes-Euklid, vyráběné
firmou Mercedes Bureau-MaschinengeseUschaft, Mehlis v Du-
ryňsku. Mají samočinné plohybování číselníku a lze na, nich
prováděti automaticky dělení. Mnohé z nich jsou opat,řeny také
klávesnicí, která se samočinně při sečítání smazuje. Elektricky
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poháněné stroje toho,tlOisystému mají také zv-Iláštnízařízení, že
provádějí téměř samočinně násobení a dělení.

V poslední době sestrojil Hama.nn stroj, zvaný Ha ma n n-
Ma n u s, jenž svým vnějškem se úplně podobá Brunšvice a
jenž je vy~načeln naJ obr. 1. Jeho vnitřní: 'koiI1strlik:ceje však
úplně odlišná od Odhnerek. mavní částí pohonu je kolo ozu-
bené s ozubením vlnitř'l1'íma vnějším a tlOIšestat,řicetidílným.
Na 'tomto s,troji dá se prováděti samočinné dělení tak, jako na
některých jinýích :strojích, zapneme-li páč;ku Pl' V č,íselníku
pak dají se vysazovati číslice nezá,vis,le na počitadle. Bubínek
s čí,selnicemi pod: číselníkem máJna svém obvodUitotiž vroubky
(v obr. č. 1. vlytečkované křivky V), jež vyčnívají ven z ple-
chového obalu stroje a bubínek dá se prstem pohybovati. Čí-
selník má třináct míst. Cena stroje (6500 Kč) je poměrně nízká.

Nás!O' b í c í str oj e. Na principu stroje Mercedes-
Euklid je ~budlOvruntéž str,oj násobiJcí, vyrruběný firmou Egli
v Curychu, pod jménem Mi11io n a i r 'e, jenže pohon tyči
ozubených, jež nejsou spojeny pákou, se provádí t. zv. těl e-

vs o, o, o. u,
o
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K
2-
j

:to ~
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Obr. 8.

sem nás o b i Ik o v Ý m (v'iz obr. 8.). V tomto tělese jsou
součiny malé násobilky ztělesněny nestejně dLouhými zuby,
umí:stěnými v d,evíti fOivinách.Chceme~l na, p'ř. vypočísti součin
236 X 4, vysadíme na, počit:adle cifry 236 pomocí knoflíku
(viz obr. 3.), tím pos,taví se ozubená kolečka, na tyče označené
čísJ.icemí2, 3, 6, pak posta,víme násobílkov1oupáku N na čísliCI
4, tím postaví se proti tyčím rovina se zuby, vyjadřující malou
násobilku čísla 4, jak je na ,obr. 8. v rovině ť vyznačena. Sou-
čin čísla 4 a čísla tyče je zobra.zen dvěma zuby proti tyči po-
stavenými a to tak, že délka horního zubu (v-'Yčárkovaná)
zna,čí desítky a délka, dolního jednotky onoho součinu. Oto-
číme-li jednou klikou, přejde rovina ť z polohy Q dio polohy Q'
a zuby působí na příslušné tyč>epostupně tak, že obdržíme sou-
čin 236 X 4. Pro násobit,el vícecifemý j:e třeba při kaJždé číslici
nálsobitele přemístiti páku násobilkovou a číselník sám se

1929/66



automaticky pOSl11e o jedmJo místo. Pos,taví-li se násobillmvá
páka na 1, lze pa1trně sečít:a.ti.

Odečítání a děleIÚ se dá na s,troji prováděti jako na
jiných, když přeřaďovač F (viz obr. 3.) přemístíme na odečí-
tání a, dělení. Při d,ělení mOlžno jednotliv'é cifry kvocientu
obdržeti také jednou otočkou kliky, když napřed odhadJneme
tuto cifru a násobilkovou páku na ni zastavíme.

S kláV1C1snicíje násohic,í stroj K u h rtU S, ovšem jiného
vnitřního zařízení. Místo násobilkové páky má řadu kláves
určených kJ zast,avováni násol)itele. V Americe konstruoval
H o p k i n s nás,obicí ,stroj, spojený souč,asněs psacímstro-
jem, pod jménem l\I o o n -H o P k i n s. Předtím již roku 1888
sestrojil Leon B 011 é e stroj s tělesem násobilklolVým,takže byl
první, který násobící stroje zavedl. .

P o zná m k y k poč í tán í. Jednotlivé úkony početní
provádě'jí se na různých stJrojí,ch dosti odlišně, a, nehude zd'0
o nich mluveno, poněvadž princip hyl již. v'Y10ženkrátce přI
popisu strojů a návod k počítání na, určitém stroji obdrž!
každiý, kdo si stroj koupí. Chci jen se zmíniti /01 dělení, násobeni
velkých č&selmenšími Istroji a, odmocňováni dlVěma.

Při dělení je třeba, napsati d:ělence do čís,e,lníku co nej-
dále nalevo a proiti němu na počitadle vysaditi dělitele a pří-
slUŠn)'111pohybem k:liky a změnou vz.ájemné polohy číselníku
a počítadla obdržíme ,'j indiká,toru podíl. Tent,o podíl můžeme

v .1_ d . k'" 1: 1\;r'" v 356 P dOlvsa~ 10statI ta e Jmou ces ou. 'leJme na, pro ----:i7 = x. o 1 x
obdržíme t,aké, když vysadíme na počítadle a to pokud nejdále
vlevo dělitel 27 a násobíme jej tolikrM, až v číselníku se objevi
356. Postup by byl tento: Vysadíme 27 v počítadle" IOltočíme
1 krát kHkou jako při násobení, obdržíme v čis,elníku 27, pak
posuneme číselník o jedno místo vle,'jOl,točíme klikou 3 krát,
v číselníkudos,távámo 351 a pOlsUjl1eme~liopět číselník: o jedno
místo vlevo, je třeba točiti klikou 1 krát, abychom dostali v čí-
seI.ník\~353'7, otočíme-li vš,ak dvakrát, obdiržíme Č~sl.OI:~5fJ'4,
Výsledek na, tři cifry bude tedy x = 132.

Tohoto způsobu lze s, výhodou použíti pro v'Yčíslení vtý-

razu ~ ,C = y, kdež čísla a, b, c jsou málociferná, i na stroji,
který není na, tent.o výkon za,řízon. Vysadíme totiž číslo b v p'0~
čit~dle co nejdále nalevo a, číslo c co nejdále napravo a pak
točíme klikou v p10sHivnímsměru a pohybujeme postupně čí-
selníkem tak dLouho, a,f: Sie v čí's,eJil1íkiuna le,vé straně objeví
číslo a. Na pravé straně číselníku je pak číslo y. Toto ovšem
platí pro méně míst, nebioiťjinak by se číslo a s číslem y v čísel-
níku spojilo.

lIIáme-li násobiti čísla mnohociferná, na př. A X B, kdež
A = 5840 2561, B = 3981 4563, na s,troji, který nepodává tolik
míst, kolik je třeba, rozdělíme účelně obě čísla na skupiny, tak
třeba A = 5840.104 +2561, B=3981.104 + 4563 a, znásobíme
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příslušně jednotlivé skupiny. a sečteme dle pravidla násobení
dvojčlenu dvojčlenem.

Mocnění seprov'ádí jako násobení. Odmocněni dvěma,
které v praxi geodetické často přichází, lze pmváděti tak, že
od odmocněnce odečítáme lichá čísla, od jed11lotkypočínaje.
Odmocněme na př. 625. Vysadíme je do číselníku pokud možno
nejdále nalevo, L01zdělimena skupiny cifer po dvou od dese·
tinné tečky nalevo i napravo a pak od první skupiny ,,'llevo
začneme odečítati cifry liché od jednotky počínaje tak dlouho,
až zbytek bude menší než odečítané číslo, v našem případě
tedy odečteme od 6 číslo 1, pak 3, další lichou cifru nemůžeme
již odečísti, proto číselník posuneme o jedno mísUOnapravo a
odečteme zase čís,lo liché, skládající se z dvojnásobného čísla
v indiká,tm~u, k němuž připojíme cifru 1. Tedy v indikátoru je
cífra 2, násobíme ji dvěma a připo'jím'3'1, takže odečteme 41,
pak 43, pak 45, 47 a 49, čímž dostali jsme odmocninu v indi-
kátoru 25. Takov:ýmto způsobem možno prorváděti každé od-
mocněnídvema. Jiný způsob popisuje prof. Dr. V. Hruška
v Triumfu techniky 1926.

V ~-k Qi n n o s t počítacího stroje jes,t tak veliká, že
nahradí nejméně čtyři dobré počtáře. Dnešního dne není mysli-
telna technická, kancelá,ř, v níž boyscháJzela t.ato tak důležitá po-
můcka počtářská.

Lit.'!ratura: Dr. V. Hru š k a, Počítací stroje (Triumf techniky,
1926). - Dr. VI. R y š a v ý, O počítacích strojích. (Rozhledy matem.-
přírodovědecké, 1927.) - M a u r i c e d'O c a g n e, Le calcul simplifié.
Paris 1905. - K o 11 - E g e r t, Geodatische Rechnungen mittels der
Rechenmaschine, Stuttgart 1927. - J o r d a n, Handbuch der Vermes-
sungswesen, II., Stuttgart 1914. - E r n st Ma r t i n, Die< Reche'n-
maschinen und ihre Entwicklungsgeschichte, 1925. - Pak různé časopisy,
zvláště Z e i t s c h r i f t f li rVe r m e s s u n g s w e sen a Z e i t-
s c h r i f t f li r I n str u m e n ten k u n d e.

V Pra.ze, v březnu 1928.

Résumé: Sur les machines a calculer. L'auteur donne un aper.;u
sur la description et l'application des divers machines ft calculer.

Recense.
Stavba měst a plány upravovací jest litografované vydání pozná-

mek dle přednášek prof. Ing. J. Pe tří k a. Knížka tato vyšla nákladem
Ústřední komise pro vydávání přednášek na české technice v Praze,
v rozsahu 134 stránek a 7 tabulek. Obsahuje v 25 statích zhuštěný
extrakt zásad tohoto rozsáhlého oboru, v němž mimo tří malých brožur,
vydaných M. A. P., nemáme u nás vůbec původní literatury. Obsah
spisku jest velice jasný, přehledný a přes malý rozsah podává ve zhuš-
těné formě vše, co zeměměřič musí v tomto oboru vědět a na čem by
mohl dále svoje vědění prohlubovat. Knížka tato jest také jedinou
českou pomůckou pro zeměměřič>e, kteří dostudovávají odbor země-
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měřického inženýrství bez poslouchání přednášek a pomůckou jistě
vhodnou.

Bylo by účelno ještě aplikovati zásady výstavby měst též pro
osady venkovské, kde zeměměřičtí inženýři hlavně budou moci ve své
praxi se uplatňovati. -e-

H. Mel' k e I: Die geodatischen Arbeiten Christian Mayers in der
KurPfalz. (Veroffentlichung d. deutschen Vereins f. Vermessungsw., Lan-
desver. Baden, Nr. 1.), J. Lang,Karls,ruhe i. B., 1928, VI + 62 str., cena
4 M.

Chris:ti:lin Mayer (20./8. 1719-16./4. 1783) nás zvlá,ště zajímá, neboť
v nejstarším jeho tÍiš,teném životopisu v "Pfalzisches Museum" (Mannheim
1783) je jako jeho rodiště uvedetIlJomistoMederÍit~, Allgemeinc deutsche Bio-
graphie uvádí Mesútz a Merkel Velké Meziřičí na Momvě. Chr. l\fu.yer byl
jesuitou, profesorem matematiky a fysiky na universitě v Heidelberce a
po zrušení řá.du dvornímastro'llomem kurfiřta Ka;rla Theodora v Mann-
heimu. Jeho' vědooký význam leží v astronomií a geod.ooii. Prováděl dů-
kládná měřeni triangulační. jedno z prvých vědecky významnýoh měření
toho druhu na německé půdě, a první měření stupně v Německu.

Práce Merkelova obírá se hlavně Mayerovou triangulací a na ní za-
loženou mapou Falce. Po krátkém úvodě, v němž podán přehled tehdejšího
stavu podobných prací a zařadění činnosti Mayerovy do tohoto rámce, ná-
sleduje stručný životopis, výčet geodertických Mayerových spisů a jejich
postavení v literatuře tohoto oboru. Pak přistupuje autor k podnětu a
k všeobecnému postupu vyměřování, dále k vlastní triangulaci, při čemž
si všimá M'ayerova quadrantu od Caniveta, přesnosti vyměřování úhlů.
přesnosti vyměřování základny, kOJPÍiepema'nské toÍisyod Caniveta, Mayc-
rem používané, a astronomicko-geodetických pOZOTování Mayemvých.
Pátý oddíl tvoří Charta Palatina, jak Ise nazývala mapa Mayer'ova, z níž
byly dohotoveny dva listy, a šestý závěr.

Autor snaží se podrobně kontrolovati přesnost Mayer~:
yých měření a dochází k výsledku, že střední chyba prI
měření úhlů trojúhelníků byla okrouhle 5"; chyba při měření zá-
kladny nepřesahovala 8 cm na km, tedy výsledky ve,lmi dobré. Mapy
Mayerovy mají průměrné měřítko okl"ouhle 1 : 75.000 a střední chybu 32 m
na 1 km, 00Ž je na tehdejM dobu překvlljpující přesnost, jak praví Merkel.
Měření Mayorových bylo také použito při pozdějších mapách. Rylo by zá-
služným činem, kdyby někdo zjistil na místě ve farních zápisech jak ve
Velkém tak Valašském Meziřf.čí data o Christianu Maye.rolVia jeho rodině.
2vlá'št,ě jaké asi byl národnosti. Q. Vetter.

O. Lei x n e r: Der stadtgrundri8 und seine Entwicklun~. Ze €Ibírky
Dr. Peuck€lTa "Die Landkarte". Bundesve.r1ag Wien, asi 30 Kč.

Co [lďiJSHbujetitru!l, dává ohsah. 144 Btránck textu a 112 ODrazů se
-šťasrtně dO[lJňujIÍ,a ,tak j!est toto malé dílo určeno Bkutooně nejen :pa"olaiky.
nýbr,ž i pro technika, který se dosud nennohl s touto pěkn.ou a bohatou
vědeckou látkou zabývati, a které svým poumvým podámim V'y,brzík da,l-
~ímu &t.udiu. PrMlleny jsou 'čerpány z 84 dě,l různých autorů, mezi nimiž
Z3/se na př. R. Unwm pouka:zuje, na da.1ši odlbornou litťlraturu anglickou
a fmncO'llzs:kou. - Prof. Leixner probírá pomocí nJáiSrtů a na 460 již Btá-
vajícíoh plříJkl:lidechz různýoh mělst (také 10 československýoh)*) uka:zuje
všechny ~fJlsohy hydlení, od primitivnícll počátků až po sídla velko-
městsk4. - V uzáNěru svého díla ukazuje autor P'l'0 zajímavoBt TŮ!zné
výňatky z plánů dohy! antické a ,s,tředověké, které jsou sice malebně a
plastické, avšak ne'jBou tím, co lpodáivána př. uklázka'[, moderrnilio plánu
města Pasova. - Účelu této knihy bude plně dosaženo, když čtenář naučí
se čisrti dobře plállly měBt, .správně je prostorově !posuzovat a vycitit i
dějinný vývoj města. Geomc'tr muBÍ spolupracovati a u:platniti v mIliOha
fáILÍJChsvé odibornéznalosti při JIlIrojekteoh parcel:liČních a z.astavovacích
a proto jemu právě se doporučuje uvedený spis. Sponcr.

*) Boskovice, Cheb, Jihlava, Josefov, Karlovy Vitry, Litoměr-ice,
UnÍčov, Marianské Lázně, Plzeň a Praha.

1929/69



Nové knihy.

Dr. Fr. Tom á n e k: Pensijní pojištění soukromých zaměstnancll
ve vyšších službách. Díl 1. Zákon o pensijnim pojištění. Praha 1929.
Objednávky vyřizuje Státní tiskárna, Praha III., Karmelitská 6. Cena
17 Kč.

Státní ústav meterologický v prvním desítiletí republiky. Cena 27 Kč.
Compte rendu du Congres international des Géometres tenu á Paris

du 15. au 18. octobre 1926. Vyšlo v Imprimerie modeme Saint-Quenti-
noise~ Rue d'Isle 75, Saint-Quentin 1927. Stran 586.

R. H. Ran d a II: The City Survey. Nový Yprk 1928 u fy W. & L.
B. Gurley, Troy.

Compte Rendus des Séauces de la Conférence géodésique a Hel-
singfors redigés [!,ar Ilmari Bon s do r f f. Helsinki 1925.

Ch. Ed. G u i II a u m e: La Création du Bureau international des
POids et mesures et son oeuvre. Gauthier-Villars, Pa.ris 1927.

Claudio P a s i ni: Metodo dej minimi quadrati per la compensa-
zione degli errori di osservazione. BOllog1Illl1,Nicola Zanichelli.

Claudio P a.s i ni: Trattato di Topographia. Bologna. Niwla
Zanichelli.

Odborné pojednáni v časopisech.
T e y s s I e I' - K oty Š k a: Technický slovník naučný. Sešit 103.

Obsahuje hesla: Dvojité úhlové zrcátko, Dvorní zastavěni, Eclimetr, Ekvá-
tor, Ekvatoreál, Ekvidistantní mapy, Ekv1V'alentní mapy.

Venkov z 10. března: Dr. L. B e n e š: Organisace zeměměřičských
prací v čSR. (Autor soudí, že není třeba ničeho měniti na nynějších
institucích vyměřovacích.) .

Národ ze 12. března: Ing. J. Z e I e li Ý : Nový zákon o Státní regu-
lační komisi (pro Prahu).

Národní Listy z 20. března: Autorisovaní civilní inženýři a Nej-
vyšší správní soud.

Przegl~d Mierniczy.R. 1928, č. 10. Prof. E. W a I' c h a 10, w s k i :
4. konference geodetické baltické komise. Pmf. T. B a na. c h i e w i c z :
Polska expedice do Laponska za účelem pozorování zatmění slunce r.
1927. Prof. Ing. J. P i o t 1'0 W s k i: Vysokoškolské zeměměřičské vzdě-
lání v Polsku a v z.ahIDaniČí(pokračová.ní). W. K r z y s z k o W R k i :
O normalisaci Ipoplatků za práce měřicko-agrární. Zeměměřictvi ve Velké
Britanii (dle článku D I'o w ,e I' a v "J Dumal dels, Géometres et Experts
FranCiaís"). Klatastrálné měřické práce v Jugoslavii (dle článku Ing. Ne-
d e lj k o v ič 'e v "J O'1.1I'naldes Géometres et Expert FraIIlCiais"). Články
z Č. 11, viz Z. V. čís. 3/29. - Č. 12: Ing'. W. K o I a no w s k i: Fotog-ra-
metrie v SSSR. Ing. S. K 1u žni a k: Klasifikace půd z hlediska zájmů
úČaJstníků při scelování. Ing. S. J ach í m o W B k i: O obnovení hranic
zničených IV přírodě mezi jednotlivými dílky. RO'lvoj rpřístrojů sloužících
pro mechanické vypracování výsledků fotograme,trických vyměřování
v Německu (dle člá.nku E g g e' I' t a v "Zeitschrift fU Vermessungswesen").

The Journal or tlle Surveyors Institution. Prosinec 1928 (part 6) a
leden 1929 (part 7) obsahují většinou drobiné 'zprávy slpolkové, zákony a.
referáJtyo ,lesním hos:pOO3Jření,data statistická a. j. únOJr (iIJk1N, 8) obsahuje
stat: Regulační plány měst se zřetelem na pozemkové vlastnictví. Březen
(part 9). L a w r e n c e: O vedení staveb. Van g han s: Prodej staveb.
dříví z lesního statku. L o n g s t I' e t t - T h o m p s on: Nový vývoj měst.

Merniecibas un Kulturtechnikas Vestnesis, 1928. Čís. 11-12.
A. B uc h hol t·z: Plán fotogra.fioký. Kr li ,ts 'c hni t t: Fotogrammetrie
v Uhrách. H o I v i g: O vlastnictví pův·odnich držitelů pozemk'ůp,Hce-
lovaných.

Nový polský stavební řád nabyl účinnosti nanzením presidenta.
polské republiky ze 16. února 1928. Jest rozčleněn na všeobecná ustano-
vení a na č.á,sti. jedna.jící o zastavování území určených k olSídleni. dále

1929/70



pak o. stavebně policejních a závěrečných předpiBech. Všeobconá část má
šest článků : první článek stanoví, že se předpisy vztahují na novo-
stavby, stavební změny a na udI1žování poz,emních a podzemních staveb
jakéhokoliv drubJu, na Vlšecka zařízení 81piojenás budovami, na zřizování
nových staV€nišť, veřejných ulic a prostranství. Druhý článek jedná o sta-
vebním pOVlolení, tiíeltí stanoví, kdy pozemkové p~rce,ly nabývají povahy
stavenišť; čtvrtý článek stanoví, že podkladem pro zakládání ulic a ve-
řejných prostranstvi musí býti zastaV'ovací plán, pořízený podle ustano-
vení tohoto stavebního řádu. Pátý článek jedná o místních stavebně-po-
licej1ních Ipředpiseoh, Y šestém článku je, určeno, že za· ósídlení podle sta-
vebního řádu možnopova'žQlV'ati města a mě'stečka, všeobecně užitečná lá-
zeňská místa, Vlenkovské i továrni osady a souvislé ,skrupiny. jež se sklá~
dají alspoň z 10 obytných stavení. Část "Zastavování území určených
k osídlení" jedná ozastavovacích plánech, o parcelaci pozemků, o scelo-
vání stavebních p.a.rcel, o přetvoření vadně za.stavěných pa.rcel i1 o vyvlast-
nění pozemků. Další část .,Stavebně policejní předpisy" v celku se neliší
od Ipředpisů stavebních řádů v jiných zemích, pH čemž je zajímavé určení
výšky obytných místností a osvětlovánÍ. V měs,te<.\ht.a.to výška musí býti
nejméně 2·50 m u budovpří2lemních la jednopatrových, 2'75 m u budov
vyšších a. 2,30m u půdních miÍstností. Ve venkorvských obcích je tat,o
nejmenší výška2'50m a u půdních mí,stností 2·20m. Plocha oken nesmí
býtí menší než desetina podlahy. Závěrečná čá,st IP,ředpisů vypočitává dří-
vější ustanovení, která se rruši novým sta.vebním řádem.

Dle č. 2 Zpráv v·eř. služby techn., roč. 1929.
Povellwnoění kurs fotogrametrický v Jeně. Prof. geode&ie techniky

ve štutgMtu Dr. v. Gruber uspořádá od 8. do 20. dubna t. r. v techn. fysi-
kálním institutu university v Jeně fotogrametrické předoošky <spojené
s rpmktickými cvičeními v pozemn.ím snímkoměřéní a s výcvikem v po-
užití stereokomaparátu, stereoautografu, stereoplanigrafu a přístrojů ode
kreslov:l,CÍch, vesměs výrobků firmy Zeissovy. Přihlášky do 8. dubna při-
jímá, A. Kramer, Jena.. Schiitzenstr. 72. Legitimace budou vydány v poslu-
chámě tecpn. fysikálního institutu po s,ložení hOlll'orMe100 ř. m. (studenti
50 ř. m.).

Zá.pis valné schůze Spolku ěs. inženýrů státní 'm.ěřické služby, mo-
ravská odboěka, Brno, konané 13. ledna 1929. Valná schůze konala se za
účasti 41 čIenů. Byla zahájena pozdravem před sledy odbočky p. kolegy
Krátkého, který vitá v p'l:vé řad.ě Ip'. vI. radu Maška" jakož í kolegy. kteří
mezi nás přišli popr,vé. Omlouvá nepřítomného p. v. radu Krejoara i ko-
legy Ranáka, BMrlt a Nedomu, kteří pro churavost se nemohli dostavit.
VzpomÍiná pak událostí minulého roku a zdůmzňuje. že máme-li dosáh-
nouti úsp,ěchu. je třeba, abychom všichni přiložili rulm k dílu a neopouš-
těli organisaci. Zá!pis miIllulé valné schůze čten nebyl, protože se na tom
valná schůze jednomyslně usnesIa a protože tent,o zápís byl uveřejněn
v Zeměměř. Věstník1u.

Přikročeno bylo ke zprávě je dna tel s k é. Jedna,tel probírá jed-
notlivé události minulého ,roku., zmiřmje se o manifestační schůzi. konané
v Praze dne 11. března 1928. Žádá i ,vybízí kolegy, aby sdělíli výboru
ad1resytěch vlivných osob a činitelů, kteří by nás mohli p'odpmovat ve
snahách našich: o zlepšení systemíls~l.Ceměř. úředníctva. Referuje o sna-
hách našehoústře~ jetl směřují vesměs k podpoře všech akcí na zlep-
šení p,latových !poměrů stát. úředníků. Proto je nám vítána i snaha Vys.
Svazu. který podniká akci k zlepšení platového zákona. Dále promlouvá
o druhé stát. zkoušce zeměměřičské a o přechodných ustanoveních pro
abs'olventy dvouletého studia. Nastiňuje úkoly. které nás čekají a vybízí
všechny členy spolku k hojné spolupráci. Referuje též o informační po-
radě u p. lPi"of. Dr. Semeráda, kterou tento vychovatel moravského země-
měřičského d,orostu svolal, aby zvěděl přáni jednotlivých zeměměř. slo-
žek, jak by mělo' být dMe pro dobro a povzne1sení zeměměřičského sta.vu
inženýrského pracováno. Zmiňuje se rovněž o vyznamenání, jehož se p:
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prof. Dr. Semerádovi d08talo mimulého roku z Francie, o blahop,řání na-
šeho Ispolku k tomuto vyznamenán.í, jakož i o děkovllém dopisu p. pro-
fesora, je>jžIpředčítá.

Spolek čítá konoom mku 108členii. Bylo konáno osm výborových
schůzí. Kromě toho zúčaJstnili jsme se dvou SiChůzívýborových v Praze.
S přáním zda.ru dalšímu podnikání spolkovému svoji jednatelskoll zprávu
končí. Zpráva byla jednomy,slně přijata.

Zpráva p o k I a d n íc k á: Pokladník, kolflg'a Trávníček, již po
páté lP!ředstuplU.je.'aby podal obraz finančního hospodářství odbočky. Stav
celkových fÍJ)ancí -vykazuje sice přebytek, a,le uzávěrka za rok 1928 je
pasivní pl'O zllraženi Zeměměřioského Věstníku. Přebytek, který v našem
hospodářstvi SiC jeví, jest z let MíyějŠích. ReviFoři účtů shledali vedení
pokladny a účetniotví účelným a spr:íJvn)"m.Jejich návrh na udělení abso-
lutoria byl jednomyslně schválen. Předseda spolku kol. Krátký p,xlěkoval
&rdeěnými :slovy jak jednateli, tak p'okladníku za SiVědomité plnění jich
funkcí.

Dalším bodlem programu byla změna strunov, které musí býti změ-
něny podle schválených již změn stanov ústředního spolku. Návrh no-
vých stanov byl přečten a pak jednomysJně !\chválen.

Po tomto bodlU programu ná,sledovala pětiminutová přestávka, na·
čež po uvítání pn,šedšiho p. v. rady lmjného přikročeno k vol b á m a
zvoleni byli aklamací ná;sledující kolegolvé:

Ing. Ant,. Krátký" předsedou, Ing. Fr. Falt3i, místopředsedou, Ing.
Václav Mařík, jednatelem" Ing. Jan Trávníček, pokladníkem. Úle n y v ý.
bor u: Ing. Macháček Aut., Ing. Nedoma Ant., Ing. Vlálil Josef. N á·
hra dní k y v Ý b o- r u: Ing. Kožoušek Ladislav, Ing. Baiar Josef, Ing.
Haubtmann Alfons. Rc ,vi '8 o r y ú č t ů : Ing. Krupica JOiSIefa Ing. Ly,sý
Josef. Smí r čís o u d: Ing. Krátký Ant. a Ing. Trávníček Jan. Všichni
zvolení volbu p!řijali.

Poté násl€dovaly v {)I I n é n á ,vr h y.
J. návrh: KoL Trávníček vysvětluje, proč příjmy v letošním roce

nestačily ke' krytí výloh a přednáší návrh výoom na zvýšení členského
příspěvku na šed.esát kol'l.llI1ročně. O návrhu se rozpředlave,lmi rušná dl"
bata a, po ní usneseno jednomyslně p.físpěvky zvýšít, zánweň však dány
valnou schůzí výboru instrukce. jaké kroky je třeba učinit, aby odbočka
nebyla nlljp'říště postižena lIIepředvídaným vydáním na zvýšený náklad Ze·
měměřičského Věstníku., jehož většina odběra,telů je z řad státnich měřič·
ských imženýrů. Příslušný návrh podá výbOll' odbočky ÚJ8itředí spolku
v Praze, aby tento o věci foOzhodlna valné schil.zi.

2. návrh kol. Trávníčk:a byl doplněn kol. Kožouškem a zní po
jednomyslném schválení valnolU schůzí takto: Valná schil.ze, zmocňuje
výbo,r, aby jednal s neplatícími kolegy o zaplacení dlužných příspěvků
případně i plfávní cestou.

R ů z n é. Kol. Trávníček vyzývá členy. aby se hojně zúčastňovali
činnosti a práce ve veřejnosti a hleděli se dostat dOlodborů Vysoko ••vazu,
kde tyto ex~stují. Kol. jednatel upozorňujel, aby všichni členové ozna·
nlOlva1izměny SiVýchbydlišť též administraci Vysokoškolského věstníku.
Zároveň sděluje[. že v nejbližší době obdrží ka.ždý čloo. s,polku spolko-
vou legitimaci. V nastalé debiatě o součaJSIIIýchotázkách byli kolegové
vyzváni, aby podá:vali výboru své návrhy, náměty neb přání a aby
pŮJsobilí i na vlivné osobnosti veřejnéhO! života a informovali je o na-
šichbolestech. V té:OOIvěci přÍJsIíbil rřítomný p. vI. rada Mašek svoji
Výdatnou podporu.

Kol. Trávníček kritisuje liknavOlst některých členů a jích malý
zájem nejen o spolkové, ale i o odborné věci, a poukazuje na nedá:vné
připomínky k návrhu prová,děcího nařízeni katastrálního zákona. Kol.
Kvítek ponklazuje na, strohé předpisy o: dietách ve Velkém Brně a žádá
spolek () zakročenÍ, Bylo mu předJsedou přislíbeno, jakmile spolek obdrží
od něho písemné ná,v:rhv.

Dalších námětů fi.ebylo' a kol. předseda ukončil sehůzi přáním
všeho zd'arru.

(Kolegové.. ve,škeré dotazy. změny bydlišť, přání a ruí.vrhy, sdě·
lujte na adresu jednatele. Brno, Veveří 26, JI. p.) Zapsal Sommer.
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Spolek čs. inženýrů státní měřické služby v Praze kornal řádnou
valnou hromadu dne 17. úuma t. r. v hotelu Beránek za, velmi pěkné
účalsti členů. Schůzi zahájil kol. předsOOa Sůra uvítáním kolegů, kteří
nelekajíc'e se oestOlvních útrap. do'stavili se do schůze i ze vzdálených
mÍJst. Na, to přednesl kol. Guldll!n zprá1vu jednatelskou. Po ní přičinil
předseda, některé vys,větlivky k postupu prací ve Vysokoško'lském svazu
i jiných ústřednách za účelem docílení zlepšení systemiS8iCe,. Podal po-
vlšechný vývoj tohoto Elll'a;žení,naznačil různý vztah jednotlivých orga-
nisací k tomutoprohlému,skryté úmysly lépe hodnocených a obavy
saturovaných, povšechnou sitU8iCi techniků a snahu spolku nez,adati
našim spravedHvým požadavkům. Vrch. rada Novák v kratší připomínce
vzpomněl pomoci Vy.sokoěkolského sv;azu v počátcích našich bojů za
uznání vysokoškolských aspirací. Kol. předseda dodává, že i některé
niž·ší ka,teg'orie nestavěly se nep'řá,telsky. Zt!>ráva jednatele schválena. Za
churavého li! omluveného kol. pokladnikJa Skopka přečetIřádně uzavře-
nou pokladní zprálvu reviloor koL Hálva. Bylo vyhověno přání kol. po-
kladníka, aby revise účtů byla provedena dodatečně, jakmile e,g po-
zdmvi. v nejbližší výborové schůzi. Výboru dáno zmocnění, aby posudek
re,vilsorů vzal na, vědomí. Na návrh kol. M-a.říka zlvoleni do komise pro
sestavení kandidMky lwl. Há,va, Laudát a Tippl. Valná hromada schvá-
lila kandidátku v tomto znění: Předseďa: Sůra; I. jedna.tel: Guld8Jll; n.
jednatel: Raitr; pokladník: Škopek; zapisovatel: Šulc; místopředsedové:
Kučera, Krátký, Klimeš; členové výboru: vr. r. Novák, Šrůtek" Mařík.
Trá,vníček, Kmtz,. Roziňák; náhradníci: Pa,pež, Kle'páček, Baar, Hal\lbt-
mann, Chúra, špetla; revisoři účtů: Háva, Va,cek; smírčí soud: Hrstka.
Krátký" Je1ínek, Mrázek, Sýkora. Nato projednány návrhy odboček a
okrskové schůze královéhradecké. Návrhy p,ředány výboru k propraco-
vání. Zmíněny mnohé novosti při provádění zákona o pozemko,vém ka-
t,astru, úprava, poŽĎtků, IPoměry funkcionářů a pod. Schůze skončena
v pozdních hodinách odpo,ledních.

Valná hromada "Klubu tech. měřických úředníků hlav. města
Prahy", konaná dJlie' 20. února t. r., zvolila za předsedu vrch. m. radu
Ing. A. Beneše, místopředsedu mě'ř. radu Ing. A. Pozděnu, jednatele
vrch. geometra Ing. J. Pudm, pokladníka měř. radu Ing. J. Ja.roše,
archiváře vrch. geometra Ing. A. Rochelta, a vrch. měř. radu Ing. L.
Kubíka; náhradníky Ing. A. Nýdlta a Ing. J. Šuse. Přehližitelem účtů měř.
radu Ing. B. Nejedlého. Usneseno změniti stá.vající název klubu na
"Klub inženýrů měř. hl. m. Prahy". Dle zprávy jednate'lské vykonal klub
pro [lovznesení stavu a. zdůraznění důležitosti prací měřických velmi
mnoho. Positiivní prlÍJce klubu jeví se v úpravěl sLužebních poměrů, rOIl-
šiřeníst.aiÍu měř. úřednictva na 23 a uhájení zásady "práce měřické"
s.vě1řovány buďtež výhradně kvalifikovanýmodbOlrníkům. Klub zúčast-
ňuje se pracíorgani&lJČních ve všech stavovských korporacích svýmI
záJstupci.

Kolegové zeměměřiči, zaměstnaní v úřadech obecních, samospráv-
ných. udejte laskavě svoje adresy Ing. Jar. Pudrovi, jednateli "Klubu
inlŽ. měř. hl. m. Prahy", za účelem eventuelního založení spolku, který
by jako jednotná skupina mohl hájiti specielní naše zájmy st8ivovské.
(AdreSJa': Ing. J. Pudr, Praha I., Nová radnice, stav. úřad. odd. L. 3. p.)

Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané 2. března
1929. Za člOO\Ypřijati pp.: Bohumil Haring, Jaroslav Paye'r, Jan POISpíšil,
Jlaroslav Pták, Antonín Škelenko. Usneseno bylo, aby z výboru vystu-
pIIljící členové Ing. Pudr, Dr. Ry,ša,Vý, Ing. Švec a Irng'. Zuk1ín byli znovu
kandidov,áni, za Dm Kormundu bude navržen Ing. Fiker.

Ing. KTejzovi byl p,iiedálIlpřípis Klubu městských geometrů k pro-
j,ednání v Jednotě. K vyzvání rektorátu čes. techniky v Praze byl
vyslán jako zástupee SJIlolkudo orga.nisačni studijni komise Ing. Kre1za.
Ing. Faltus přednáší a odŮ'vodňuj-e návrh brněnské odbočky, aby byla
zahájena jednání, směřující k p,iieměně Spollm čs. zeměměřičů na Svaz
spolku zeměměřiGs:kých v r. 1930. Na,vrhuje se zvolení přípra,vné lmmise
a usneseno dopooočíti tento návrh valné hromadě stejně jako ná,vrh Dra
Fialy na zvětšení formátu čas'opisu. Ing. Páleníček oznamuje, že došla
z min. školství a náT. osvěty subvence ve výši 800 Kč na vydávání
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časopisu. Konečně bylo usneseno, ž,e valné hromadě bude navrženo
zvýšeníčlenskéoo příspěvku na 50 Kč.

Zapsal Dr. Kormunda. J. Fctřík, předseda.
Valná schůze SpolI,u čs. zeměměřičů. Zápis o řádné valné schůzi

Spolku čs. zeměměHčů konané dne 3. března 1929 v budově české tech~
niky v Praze.

V ustan<welllou dobu o půl 9. hod. nelsešel se stanovami předepsaný
počet iílenů, schůze tedy předsedou prof. Pétříkem. zahájena o půl hodiny
později. Před vlas.tním jedoocim pořadem prof. Petřík demo'llstroval a
krátce popsal 3 nové typy strojů úhloměrných fy Frič v Praze. Byla to
bu&O~avojenská, thelodolit pro dělostřelectvo a tacheometr. Předseda žádá
pak přečteni zápisu o minulé valné schůzi, avšak na návrh prof. Dm Ry:
šavého zápis se ll1ečte, neboť byl otištěn v časopise a schvaluje se .beze
čteni. Za nepřitomného zástupce jednatele Ing. Švece čtC' Dr. ~ormunda
zprávu jednatelskou "), k níž nemá nikdo !poznámek. Zpráva se schvaluje.

Ing. Páleníček podává pak zpráJvu pokladní, podle níž byl staV
spo'lkové pokladny ke dni 31. prosincC' .1928:
Příjem:
Hotovost k 1. lednu 1928 .
Úroky za rok 1927 . .
Příspěvek členů a přispěvek Spolku st. měř. úř. (a konto)
Inoo'ree .,
DOlplatky na slavnostní čislo
Od spolků, odběratelů a j.

Vydáni:
Za tisk Polygrafia, Fechtner a Hnie .
Honoráře p,řts:pivatelů ....'.
Odměna dosav. pokI., honorái\e redaktora" administr. a pokI.
Vydání administrativni v Praze a v Bmě
Hotovost k 1. lednu 1929

18.813'23 Kč
261'34 .,

30.154'37
3.097'60 "
4.654'67 "
1.678'08 "

Ce,lkem ... '58.659'29 "

34;953'15 Kč
5.408'35 "
4.500'- "
4.750'04 .,
9.047'15 "

Colkem . " 58.659'29 ,.
Ing. Ruml předčíM, pak vprávu rC'visorskou, podle níž pokladna i

účty shledány v po,řádku. zlpráva pokladní i rovisorski se tedy schvalují.
Ing, Páleniček žádá dále, aby byly včas placeny člwské příspěvky

a S ohledem na celkový finanční stav i:3polku doporučuje', aby valná hro-
mada zvýšila členský příspěV'ek na 50'- Kč, počínaje rokem 1930. Po de-
batě, do níž zasáhli pp" Petřík Faltus, Ryšavý,. Fiala, Sůra, Prokůpek, při-
jat ná.vrh Ing. Faltuse. aby členský příspěvek byl z,výšen na. 50'- Kč
s pla,tností j-e,ště pro rok 1929.

Poté podává zprávu redakční prof. Dr. Fiala. a zprávu administrá-
torskou Ing. Procházka za !lJC'přít'omnéhoadministrátora Ing. Vrbu. Red-
aktorům, redakční radě i administrá,t.orovi vysloveny diky za. ús!pěšnou
práci v minulém roce.

Dalším bodem programu jsou volby. Z výboru vystupují podle
stanov pp. Pudr. Ryšavý, Kormunda, Švec. Zuklín. Výbor za dra Kormun·
da nawhuje Ing, Fikera.. 'ostatní vystouplé členy výbor kandiduje znova.
Usneseno hlalsovati o celé ka.ndidáwe najednou aklamac.i. Navržení pá-
nové jsou Zivoleni jednomyslně. Za redaktory časopQsu zvoleni opětně Ing.
Růžička a pro.f. Dr. Fiala, rovně~ i redakčni rada ponecháJna beze změny:
Administrátorem fusOlPisu zvolen Ing. Vrba, revisory účtů Ing. Ruml a
štkpt. Ing. Sochor. "

Přistl1puje se k volným návrhům. Prof. Dr, Fiala přednáší návrh
redakce', aby formát Zeměměřičského Věstníku byl zvětšen na 17'5 X 25'Q
cm **) a podrobnými ,číselnými daty odůvodňuje jeho úspornost. Poněvadž
autorské honoráře pro stálva:jící formát jsou dosti vy;soké, navrhuje se
ponechati základní sazbu za stránku beze změny i pro formát zvětšený.
Dalšich úspor hodlá redakce dosici úpravou popla,tků Z3; inserci v čas~
pise. Redakce žádá dále, ahy hyla va,lnou hromadou zmo'cněna. aby mohla
z referátů SlPolkových vypouštěti odstav0e méně důležité a. škrtati. po, př.
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upravova.ti místa nekolegiálně útočná. Přednesené návrhv redakce se bez
debaty schvaLují. '.

Ing. Fal~us přednáší návrh brněnské odbočky Spolku, aby v roce
1930 byl pro zJ€dnodušení poměrů spoJIwvých Spolek čs. zeměmMičů pře-
měněn na Sva,z Ispolků zeměměřiČských. V tomto' Sva,zu byl by sdružen
Spolek č,s'. inženýrů státni měřické služby, J'ednota čs. aUŤJorisovaných ci-
vilních geometrů a ostatní event. vzniklá zá-jmováJ sdružení zeměměřič-
ská. Kolegové, kteří by neměli možnúst oTganisovati se v některém st.áva-
jícím ,spolku zájmovém, byli by přímo čleIlY Svazu. Svaz byl by sou-
(\asně represemtantem v,šech čs. z,eměmě,řičů: rpřed cizÍino'u. Navrhuje se
zvolení přípravného výboru" kte,rý by vedl jednáJlí se zúčastněnými
spolky, tak aby věc byla jejich valnými hrom3.dami projednána do roku
1930. Po debatě. jíž se zúčastnili pp. Petřík, Faltus, Ryšavý1, Sůra, Náhlík,
Beneš, Fanta, Klega, Hlídek, Páleníček, návrh se v zásadě přijímá a usne-
seno,aby výbor Spúlku čs. zeměměřičů požádal Spolek čs. inženýrů státní
měřické slwžby a Jednotu civ. geometrů o' ,vysLání po 3 delegátech do
příiP<Tavnéhovýboru a sám aby určil rOW1ěž3 dele'gáty.

Prof. Dr. Ryšavý podá,vá pak obšírnou zprávu o meziná.rodních
stycích čs. Unie zeměměřičské" o akcích, které se konaly v roce minu-
lém i o akcích, připravovamých pro rok letolŠni

Poněvadž není daLších ná.vrhů, končí předseda schůzi poděkováním
přítomným.

Zapsal Dr. KOIl'munda. J. Petřík, předlseda.

Zákony a nafízent
z české vysoké školy technické v Brně. Výnosem min. šk. a nár.

QlSV. Č. 54.971/28 byli staJlú'Veni pro k o m i s i 11. stá t n í( od bor·
né) zkoušky, oddělení zeměměřického inženýrství,
!PáJlové:

mg. a JUDr,. J. Bar ,v í k, vrch. báňský rada, přednosta revírního
'úřadu, místopředsedou komise.

Ing. J. Ba š e, měř. vrch. rada a přednosta odd. pro poz. katastr při
~en. fin. řed. v Bratislavě, Ing. J. B o I e h o v s k Ý. minist. rada a před-
nostJa techn. odboru SPú. v Praze, Ing. Š. Jan š á k, vládní rada a před-
nosta stát,. Blužby stav. na Slov,ensku IV Hratisla,vě, Ing. V. K I o f e r a,
vrch. zemědělský rada. a přednosta obvod. úřadovny SPO. v Hrně, Ing.
AJ. K r e j car,. vrch. měř. rada pri zem. fin. řed. v Brně, hon. docent čes.
vys. školy techn. v Bmě, A. K u I í s e k, mda polit. sprárvy u úřadu pro
agJrár. operace v Hrn~, Ing. V. P ,ec h á č e k, vlád. rada a náměstek předn.
řed. stát. drah v Bmě. Ing. J. Peň á~, přednos,ta měř. úřadu zem. hlav.
měs,ta Brna. Ing. Fr. S I a v í k, vrch. zemědělský rada úřadu pro agrár.
operace v Brně, Ing. A. W ach, divis. generál, zemský velitel dělostřelec-
tva v Bmě:. Ing. F. W i es n er, vrch. mě~.. rada a předn. kata,stru při
hlav. fin. řed. v Užhorodě,členy komise pro období v 1928/29 do 1933/34.

O pmslušOsti katastrálních měřických. úřadu, !pokud jde o ob n 0-
v ,ov á n í ,pm,emkového ka,ta.stl'U. Jmtas,trální p r á c e v ceň o va c í <t
v,třiďova'cí n€lho auten.tifikační. Vyhláška m[nistra financí
~e dne 28. prosince 1928. Č. 206 Sbíl'!ky z.á:konů a naiřízení.

Podle § 1. odst. 3. a IJ(Jdle § 103. odst. 2.Z!ákona ze' dne 16. pro-
since 1927, Č. 177 Sh. z. a n.,o poz.emkovémka,tastru a jeho vedení (ka,ta-
'StJrá~ní,hozákona), vyMašuje se: ,

a) Pokud jde o~bnovová,ní pozemkového ka,tastru (§ 28, odBt. 2.
kat. zákona) katastrálním n~Wjílením na. podkladě čs. jednotné sítě
tTigonometrÍ'ckÝ'ch bodů, TOzsifujeBe puStioooot.: '~at. měř. úřadu v Praze
na obvody kat. měřIckýeh úřadl1 v z.emi České; kat. měř. ~adu v Sřii!
na obvody kllJt. m~řiokýcn úřadů na ;Moravě; kat. měř. úřadu v ~
na obvody !kat. měřických Mad'O've Slez,sku; kl!Lt.mělI'. úfadu v Bratislavě
na. obvody kat: měřický.ch úřadú v zemi . Slovenské; kat. m~l'rřlIdu
v Už:horodě lla obvody ka,t. mě,řickýc.h úřad.ů v 'zemi Podkarpatoruské;

-~Okud jde o :kat. '1Jráee vceňovací a vtřiďú'V:lJcí 'Po P'l'ove<leném
kat. 'IlÍ'ěřerií, reamb:ulaci, koma.saera--pmt.-JrntJo-;PfCtrv~é místní změně
jakostní třídy, dále pookud jde o prá,ce autentifiikační ,při komas:lJcích a
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pod. neho při přejímání výsledků měřiekých pr<lliCí,provedených jinými
úřady lle>bo OTgány 'po zp·wsob'll kat. nového měiíení (hod: a) rO:7Jšiřuje se
působnost: kat. měř. úřadu v Pr3Jze na obvody kat. měř1cký'ch úřadů
v zemi České; ikat. měř. úřadu v ~ na obvody k3lt. :měřických úř3Jdů
v zemi Moravsikoslezské; Jmt. měř. úřadu v Br<!Mslll,yěna obvody kat.
měřlckýúh úřadů: v a.emi Slovenské a kat. měř. úbdu v Užhorodě na
obvody kat. měřických ú.řadů v zemi Podkll1l',patomSlké.

Pů'sobnost, v bodeCJh a) a b) této vylrláilky stanovenou, vykonávají
jmenované k3Jt. měřiciké úiíady 'svýmioddělooími, a to:

Obnovování pozemkového kataf'ltru oddělením pro nové mě1ření,
kat.p:~ce v v~ceňov:wi ,a vtřiďo;r~ci o~dělBillÍJll.vceŘol'aefm •• iťa~:Lá.o~
autentlfik3Jelll ·oddelemm autentif1ki3Jěrum. ...---------

Ostatní své aiěiid.y-výkoMva}f"katastrální měřické úřady v Praze,
Brně, Opavě, Bratislavě a Užhomd:ě svým oddělením pro vedení pO'z,emko-
vého lffi,t3Jstru.

Dočasnými sídly insrpekto'fátů ka,tastrálního vyměřování v zemi
Slovensiké j<sou~!3r~~is~:J,,'I1renčín /1_KOtŠice.

Prová~ nařízem ke katastrállnímu zákonu (hlava I.) vydáno bylo
vládním nařízením ze dne 28. prosince 1928, č. 205 Sb. z. a n. (o,Uštěno
doslovně také v č. 2 Zpráv veř. 8ilužhy te·chn. Ir. 19219). '.Dota nařÍJzení sta-
noví: ,působno8it min. financí, příslušnos,t fina.nornoh úřadů II. stolice (pro
Čechy zem. fin. řed. v Praze, pro zemi Moravsko-slezskou zem. fin. řed.
v Brně, pro Slovensko gen. fin. řed. v Bratislavě a pro Porkarpatskou
Rus hlavní fin. řed. v Užhorodě; dále jmenuje sídla' výkonných úřadů
katastrálních (byla redukována), uvádí zvláštní předpisy o povinností
zaměstnanců a konečně přechodná ustanovení. Platnost nastala
1. lednem 1929.

K redukci katastrálních měřických úřadů. Dle příslušného vlád-
ního nařízení zrušena byla od 1. ledna t. r. řada. kat. měř. úřadů. Re·
dakce mohla zjisiti, že na Mor a v ě nově~Qu jen úřady v následujících
městech; Blansko" Bučovice, Iv,ančice,'"Jároměř,Klobouky u Brna. Ko-
jetín:;-Rýmařov, StráJžnioe, Telč, Val. Klobouky, Vizovice a Uh. Ostroh.
Žádáme informované kolegy z Čech, Moravy, Slovenska, v sídlech fin.
ředitelství o sdělení jmen všech zrušených úřada, by Zeměměr'ičský
Věstník v pi\eWedu je mohl otisknouti.

Nová sídla a obvody katastrál. měř. úřadů v Podkarpatské Rusi
(dle vlád. nař. z 28. prosince 1928, čís. 20~, k hlavě I. katasúrál. zákona)
j:flOUBerehov, Chust, Mukaěevo, Rachov, Sevluši, Svalavlli, Tačo>"o', Užho-
rod, Veliký Berezný a Volové. V těchto městech jsou i Bídla berních
úi\adů. ArcMv map katastrálních prO' obvod P. R. jest v Užhorodě. Oddě-
lení Ipro nové měření, oddělení pro vceňovánÍ a bývalá evidence kata,stru
v Užhorodě spojeny v jediný kllit. měř. úř3id v UžhOll'odě.

Statistická zpráva. Na oddělooí zcměměřického ínženýrství na
Vysoké škole speciálnich nauk v Praie bylo v zimním semestru stud.
roku 1928-29 zapsáno 389 muižů a ~ ženy. Z toho Oechoslováků je 273,
2 Jihoslovani, 19 Polákůi, 79 Rusů a Ukrajinců, 15 Bulh3Jrů, 2 Rumuni
a 1 EJstonec. Je' zajímavO!, že, ačkoliv počet všech posluchaču, zapsa-
ných na Českém vysokém učeni technickém V' Praze, vykazuje od roku
1923 tendenci klesajíci, ,8itav posluchačů zapsaných na odd. zeměmě'řic-
kého inženýrství jeví se rok od roku, větším. Tak na př. ve stud. roce
1924-25 studovalo na če,ské technice, v Praze 274, na čelské technice
v Brně 59, na německé technice v Praze' 17, na německé, technioe v Brně
31, celkem na 4 vysokých školách technických v RČS. 381 posluchačů
zeměměřietví, tedy méně než letoŠilliho roku na jediné technice pražské.
Je tedy 'obava, že nebude dostatek zeměměřického dorostu, zbytečnou.

-1'.
Stav členstva Inženýrské komory k 1. lednu 1929 jeví se takto: Za

rok 1928 l~řibylO' 69 civ. techniků, z toho 8 zeměměřiM, 19 stav. inženýrů
a 9 architektů; zbytek připadá na ostatní lffi,tegorie. Ze všech 1361 civ.
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techniků připadá na autorisaci: staveb. 566 (41'7%), zeměměřič. 376
(27'7%).,architek. 95 (7%), kulůurní 93 (6'9%), strojní 72 (5'3%), horní
66 (4'8%), cheIIŮCkoo43 (3'1%), elektrotechn. 24 (1,7%), lesní 25 (1'7%)
a lodní 1 (0'1%). Peroontuelně tedy zeměměříčŮ:malounko ubývá, ale
stále tvoří velmi početní skupinu.

Vypsání stipendia. Spolek absolventů a býva.lých po,sluchačůČeské
vJ1soké školy technické v Brně vypisuje pro rok 1929 2 c e s t o v n í
s t i pe TI d i a IPO1500Kč. Písemné žádosti o>bsa,hujicíúčel studijní cesty.
déLku jejího trvání a den nastoupení podávají se v době od 1. dub n a
do 30. d u bn a t. r. u jednatele Spolku kol. Ing. Dm Otaka.ra Gartnera
v Brně, Česká technika. Podle ustanovetllí stipendijního řádu Spolku
mohou Be 'o udělení stipendia ucházeti jen členo'vé Spolku. mající za-
praveny všechny členské příspěvky.

Zp~ávy osobní.
Honorovanými docenty na Čes. vys. škole techn. v Brně pro nově

zavedené [l~edměty n:a oddělení zeměmě,řiCikéhoinženýrství byli jmeno-
váni: Ing. JUDr. Jindř. Bar v í k, předIl10lstabáňského revírního úřadu
v Bmě (Měření podzemních prostor a Horní zákony), Ing. Dr. Jar. H r u-
b 1), n. profesor vyšší hospodář&ké školy v Přemvě (Dějiny měiřictví a
zeměměřictví), Ing. Bo u č e k, asi!st. fysikál. ústJavu české techn. v Brně
(p'rak:ticlQí,fotografie a reprodukce, plálll,ůa map). Ing. Aug. K a r I í k,
vrchní báňský inspektor v Brně (Základy hornictvi), Ing. Dr. K.
K o s t k 3j, vrch. st:w. komisař v Brně (Encyklopedie, i:nženýrského sta-
vitelstvi vodohospodářského a kulturníhor), Ing. Jos. Peň á z, předno'sta
měřického a regulačního ,oddělení staveb. úř<adu města Brna (Stavba
měst [encyklopedicky], incI. plány regulační a Z3istavovací),Ing. Dr. Fr.
Sk len á ř, železniční techn. rada v Bmě (Encyklopedie inženýrského
stavitelství kons1JruktiV!llÍooa dopravního. incl. 's,tavitelství mostního. že-
lezničního a tunelového), prof. Albín Žák, ředit,el Moravské spořitelny
v Brně (Účetnictví).

Druhou státní zkoušku zeměměřického inženýrství na Če,skémvy-
sokém učení technickém v Praze' podle vynesení ministerrstva školství
an<álrodníosvěty ze dne 14. července 1928,č. 59.671/28-IV,složili v únoru
1928: Vasil Ďaďura z Lychivky na Ukrajine. Vasil Dejneka z Dejnek na
Ukrajině. Vladimír Peprný z Prachatic v Čechách, Josef Ška.ch z Unhoště
v Čechách, Antonín Procházka z Unhoště v Čechách, Václalv Lukášek
z Velké Jesenice v čechách, Josef Duda z Pardubic v Čechách,
ltlexandr Kolganov z Kramenčugu v Rusku; v době od 23. února do
16. března 1929 pánové: Soběslav Jakubička z Loun v Čechách,
František Ruzha z Blazenic v Čechách, Maximilián Wittinger
z Poříčí v čechách, Dalibor Hlaváček z Břízy v Čechách,
Manuil Korobčenko z Jamvoje v Rusku, Jan Pexa z Vršovic
v Čechách, Vasilij Stamerov z Oděsy v Rusku, Štěpán Serdjuk
z Jekatěrinodarn v Rusku, Josef čereb z P3IVlíkovav Čechách, Antonín
Chramosta z Vlašimě v Ůecbá.ch"Zdeněk Brych z Opočna V'Čechách, Ivan
Tjutčev z Petrohraduv Rusw, Anton GOItšalkz Drissy v Rusku, Josef
Frajbiš z Hostoune v ůechách, Hynek Piittner z Hořovic v Čechá.ch.

Odbornou $tártnizkoušku zeměměřickou na Českém vysokém učení
t;echnickém v Praze poole mm. nM. ze dne 4. září 1897, ř. z. Č. 244.
složili v únolI1l1929: MichlllelIVlaněukze' ŽitoIIÚruv Rusku, Michail Če-
kunov z Novočerkasku v Rusku, Václav červenka z Podbaby v Čechách.
Sergěj Bartolomějev z EkaterlnodarnV' Rusku, Hugo Schlindenbuch
z Opočn:a v ůOOhách, Ladislav Sajdl z Jizemiho Vtelna v Čechách,
Nikolaj Rozenkranc z. Petfohradu v Rusku, Karel Ryšán ze Lhotky
v Čechách, Jaroslav Kotrba z Prahy 'v Čechách. Alois Skála z Plzně
v Čechách, Karel Zdeněk z Dmýštic v Čechách, Jaroslav Dvořák z Ob-
děnic v Čechách.

U min. financí (v ústředí) jmenováni do V. plat. stupnice Ing. V.
Hlavsa a Ing. A. Sokolovo

Osobni změny ve stavu měř. úředníků na Slovensku (leden až
ún;or): Při ja ti: a) za měř. koncipisty Arnošt Stepanek pro kat. měř.
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úřad Krupina, Tadeáš Stuliglova pro k. m. Ú. Nové Zámky, Rudolf
KoBer lP'l'Ok. m. ú. Michalovce; b) za smluvního měř. úředníka Konstantin
Grum-Gřimajlo pro k. m. Ú. Lipt. Sv. Mikulá,š. Pře I o'že n měř. komisař
Emanuel Sla,víček z Míchalovců do. Levic, N'a trvalý odpočinek p,řeložen
vrch. měř. komisa,ř Štefán K:lJElsayu k. m. ú. Kl"Upirt,a.

Právo k užívání stavovského označení "Ing." získali kolegové:
L. Hanuš v Zábřehu na Mor., O. Singer v Bmě, J. Zubík v Hradci Krá!.,
E. Budík v Bratislavě, J. Chůra v Trenčíně; J. Kruml v Chotěboři,
K. Mrázek v Dačicích, J. Švoma v Benešově, B. Šindylek v Bmě a K.
Vetter! v Bratislavě.

Oprava. Ve článku "Počítací stroje", str. M, řádek 12 shora má
státi "TI a p r a v o", místo "nalevo".

1é~1\PŘESNÉ ST~OJE

B pro ceodeslI
topocrafii:J4 astronomii

ZALOíEN~~V DYOio~razOYÝ taChYffiutr Kurn
Žádný vliv osobnít:h t:hyb
Neprom ě nná konstanta
Kompen sov aná teplota
Nejvyšší p:řesnost
NeJvětš ( Je dnodut:host
Ryt:hlá, p oho dln á prát:e
Normál ní teodolit
Nízká t:ena
Nej~ětš í hospodárnost

Úpravu starfcb tu «!()Jif1i pro dwoj
obrazovou tach!nafril obstará
váme ryt:hle a la wíhc;(né ceny
Reference jsou lnteresentům k dlspóslcl.

HERII I tis. I. U.DDBIU (Svýcary),
Zástupt:e: Ing. KAREL MUCKLI
Praha.Sm ít:hovc. Ui49 -Tel. 42.236

I ING. BARVITIUS & .APAMEC,
. Praha-Wlnohrady, Belgická :11. .

Wyrábi: Nejmodernější a nejpi'esnějši vynášecí pi'ístroje délkové pro všelllmy
poměry, - Měi'icí pi'ístroje pro meteorologII, hydrologII, geodesll, agro-

pedologII a aeronautlku,'
Trasirky, pásma a měi'lcké pomůcky za továrny 'ceny.

Zeměměřič- a s is ten t, možno-li s praxí, bude přijat
ihne d do geometrovsko-stavební kan<:e-

láře. - Na b fd ky s udáním .běhu života. a . honoráře
na adresu: Ing. R. CíSAŘ, techn~ kánc. ~l\fěI? Í.k.

-'., ,. ,o.

Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Ríl.žička. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměl'íči\ V Praze.
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