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Úpravu
majetkových
poměrů:
vl3Js,tníků
byť i
v rámci před!em ~chvále'llé'houpr3Jvovaciho' pláJnu - for m O' us C 181 e 'll í
o 's n o va nejen nepřederpisulj:e, ale pří m o jii t,e1ch nic k y z,n e,m o' žň u jetím,
ž;e za záikJladJporvinnosti pro postup ploch ve,řej,nosti stano,:"ila
jedna:m čist()'U plochu stav:ehr1Í - j ed!I1ak odlstuprňovanou zast3Jvitelnost, Jak
o tombudie dáJ,e m:1uVieno.Při úpravě sta,veníšť dietailnjm plánem schvá1e~
.ný;ch odka:zuje ná.vrbi výliučně k řízení v~w:LastňovacJmru,a vybav:u(je nejen
oblec, aJe i jednotlivce il1().ZiS~OU
pralVlomoci exproprialčnlÍ. Zvětšeni pravomocle ohcí v: tomto směru nUJtno VlÍtati, a,le jen pOltud, pokud máJ sloužiti
k podpofe stavebního JlIOdniklálniproti ISiViérvoli
jedlnotlivců. Avšake- x p r 0pr ia c e, kwrá při jiných řízei\1ích (V'odOipráv:ním"silničním, železničnÍllll
atd.) nalEltupujeaž tehdy, kWy miÍrněij,š:íl
pros;,tiiedJky b~ly vyčerpány, p ov y š:u:j le iS e 'Ú' s n Úl v () u n a p r i n e i p. ZkušenOlSti si řádydosav3Jdními
a zejménasezáJlťony
o podpoře 'staveb'ního mchu jasně dokáz,a.ly,. že ř,íz,ení
v:yvlastňorvací, tam p~Íprustnéa dtoporučované, zŮ1stal0 v pra,xi téměř na
papHie. V'zhledem k povaze toho:to řízení ne]z'8!se uhrániti obavám, že bud~
míti nepříznivý vliv na zd~a'ženi, zpoma1e~í 3Jz.nelsnadněni sta'Vlebniho podnikání, Il!e'Přihlí~eje k n8'žádioucÍIDu vnášení rozhrojudo obci v;enkoV1ských.
PráV'o a povinrnost k po>řÍzovwí všech, tedy i d'etailnich! plánů upmvOiV'actfch,vce,tně sita,velfuích m1lst na soukromých pozemcich, vyhraženo
jest z:íSadlnlě oblci. Piouze co úchylku z pravidila zajišťujel § 14, odst. 2.,
resp. § 35 majiteil:fun:poz'emkfii plI'á!v:ok před~ože:ni uprravo,vacich plánů vlalstníiky samýmli. Tato výhraid!astávái ,ge prakticky '11eúčinnou zněním § 39,
ďl!e.něhož potvrzený p1!á!nnes~kýtá! 'Vll!aistníkůmnárok, aib~ byl uveden ve
sikute'k, hlavně však zá1s,ll;dlami
§ 48 o povinillloste:chvůči veřejnolsti.
Zá,sady
§ 48 o ,po:stupováJní
pozemku
pro zřizování
veřejoných
prost.ran~stvf
tvoří d,rnhý id1eový pilíř ce~é osnovy. Pro
jic:bo:dlišnost 00 předlpisil' dlosavad'nfch zasluhují bližšií pozornosti.
Přeměnou parcel pozlemk0rvYch na staveniště stoupáJzpravidla jejich
oomt - be:zz:ffiluz!Ilě,Slestrany ma,jite1le poz.emklu.- měroU! něk,olikanáJsobnoru. Jest proto morálIně ,odll'vodněno, alby majitel pns:pru obci na zřízení
a ud!ržOV'álniuli:oo j!oonak: fina11!čně, j1ed!nak'Vie formě bezpJatnlélho pOlstUpu
po~emiklftpotiíeibI'lÝClh
pro veřejná! prostranství. Me tato povinnost je,st splI'a~
ve'd1iv:ou joen te,hdy, postihuj1e'-li ty majitele pozemků! hospodJá:řskýlchl, kteří
přeměnou be~záJShlŽIl!ě zí~k3Ji. Jinak S'~ Stáivá ,sociállním zlem. Dle pfedlp:isů
dlnešnÍ0h stavebnJcrh řáldlfiljest mÍ,ra povinnosti' K odlstupu pozemk·ů! odiviSila
JenOm oďšířky p<řile'hléuilic,ei,118:Sp.v:eřejného prostranstvi, ooocně ře.čeno
j,es,t fu'nk:~ šířkly uHce.
1
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Toto úzké kriterium osnova, z.amitáJ, dlOvozuQií~iSlpl"ámě, že, j,est. nesprav,iedlivé, neboť ll8lpostihuje všelCllmy ,občmystejillou
měrou. Při vyrni(l\z;cnímity postupu P()~ů
pro ve!řeljlI1ál
pvootra.IUltvi vycházeJa osnova
d'le diivodové zprá;vyze z.álsad něme!ckého zákona "Lex Adi~kes" () úpravě
maj-eÚw#JCh hranic, (Umli8'gung). Záikion t~to - ač jest .dJ1eidJfi:vodo:vé
zprávy (&tr. 153) "velice d'Ůlcladný, ale jen výjime,čněpou~ÍVaný" ale, přes. to
v návrhu no'VéJ1opruské'ho záJk,onaz roku 1925 se zaváldii" - n13ní v pod~tatě ničími jiným ll~li řizen~m komalsačnim dlte praxe! na MoraiVěa zej,m!éina
- v j.elj~největ&í komuné, Brně - prováděnýmJ a plně :se1oslVědčivšim. Dle
zpráry diŮIv:od!ové
prý :se však! ."pro naše poměry nehod:í a proto z něj. převzata
byla jen myšlenka o přesně ohmničených olJ!V1odiech
úpll'avy (§43)." Myšlenka
tato jelst však 88JllOizřejmým předipokaadem: každé po,zemkové úpravy:
Z podtsta,ty tohoto zálk,ona nebylo pře:v:z.ato nic. Slouží j-enom za pa,ralelu
pIl'o diůkalz" že požadavky na,šÍ OSlll'ory nejsou oproti praxi německé přemrštěné.
.
Závis,lost na š'ířce přilehlé ulice. odstranila moravská pra.XJeparcela,ční
zavedením pevného proc:enta z neupira~ené:plochy, a to tak Yy1Sokié!ho,
aby
jimi byl'a potiíeba pro veŤie'jnáJprostr3lnství plně. kryta. T:ento postup doporučila též komis,e znalců (viz d:Ův. zpr., str. 154). Opll'oti dobrozdání
komis,e zn.al~ů doporučuje oSnOva z hledisk:a pdVlÚho za úče'lnější, 3Jby
míra povinnosti byl,a ,odstupňová,na diliemíry ziskl11l,který majiteli přeměnou
polzemku vznikl. Z mnoha národohospod;á;řský;ch složlek, které podmiňuji
V'ý,ši zisku, vzat.a za zákla,d výmě.ra st,aven1ště, ma,ximá[l1e přípustná zasta,vitelnnst .a pOlč1etpodlaží. Ale snadJste'jJllě op!I"ávněně jelSt při ceně poz,emku l"O!zhod'uj:d pom'ěr melzi nahí~lkou a poptávmou, poloha vůJcisvětový:m: stranám, polloha vůči c;entru měls,ta, nárljražlÍ, vlečoe ,a,tď. I když přim:stíme, že zaVledielÍ€tři veHčiny mají vliv rozhodluljíCÍ,nelz,e zamičeti, že
jich kombi'r13icevnielSilado náíVirhu složitost a technkky znOOlložnilaú0elnou
úpravu pomlěT'fJJmajetkových.
O tom :náS přes:vědlč[ obisah § 48, ktarý
ve zkr'álcené forrne zní: "Jakm~lei vlm:;tníci .po'zemk-ů, zapsanýcru v. po~elffi':'
kory'ch kniháJch n ,eho v berním kat astru, jaikh pa I' cel y p oz ernko v é .
a ležkích ve ,Slchválenémoh!vodlu p!I"Ovákl~nlé
úp[':avy, pO' č no u ,staveniště~~;,
vzniklá na, těchto plŮ'zemc'íchprodávatf,
anebo na.nic,]] stavěti,
jsou"::
povinni postoupiti obci z tohoto ma~letku zd~rm:a a blez záNaddo j:ejího
úplného vlastnictví knihovně i skut,ečněJ v mÍoř:ev tomto odstavci uved'ené
V'šechny pOZlemky,kteTé podile podrohného uprravovaJciho plá,nu js:ou určeny,
ahy v bud'oucnou !sloužily jakio veře,jné plVostranstvtí. Mím této povinnílsti
zjišťuje :se jedna~ pod[e plošnél v:ýměTYstaveniště' (§ 29), jednak podl'e' míry
dovoleIJ\é\hoVyu:žitf (§§ 24ai 25) tím z,půiSlOhem,žepmclento přípl\llStné,plošné
zalsta,vitelno8ti sta,vemště nálsoui se přípustným počtem pod:laží. Míra bezplatného postupu ploch odstwpňovruna jest p'očtálř·skO'llfO'fIIIlu.1k'Ou
v mezích
od 30 %-120 % čisté plochy staV'1eniště, {Jožodlpo,vidiá 213·07%' až'54·54 %
hrubé plochy lloopravených pio:zlemkŮ:.Dleod!s,t. 2. tohoto paragrafu nemá:-li vlastn.~k pož.ado:vanou výměru vpo~emcich, musí za nedlolS.tálvajic:í00
plochu posik;ytnouti náhradu v peně,zích.
Oproti dlos,a,vadlnímpiiedipisům o' jedJno"tném pll'oc,entu zastavitelnosd
zavátlí s,e její .odistupň,o;yá;nj l 20 % do. 90% výměry s,tavenii:~těd!lepočtu:
pater a :sous,ta,vy (§§ 24a 25). U8tMlOIVen~že staveniŠitě SIlllWbýtiZ3ISItavěno
maxirmáilně d!o90%' zoo.menáJ,že neiSm~b~i.zasta,věno vi0e,. Ale, nemtam~.,
7ie neml1že, IliehQdokonoo nem1liS,íbýti zas,tavěno méně. &a..vebniíLúřadjtest
přece opriVněn piíedepsa.ti zadW s,tavebiniMro,
nepřipustnost dvorních
.křídfel apříční,c,4 trakhl atd. Z~H,tavitelllloiS.tnelze chiálpati .fakultativně,

od
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neboť by to bylo v rozporu !OO Slchváileným ·dietailrnímJplJámem upmvorvacím,
př,edpí:sy o minimálThÍ hloubc:e dvorů :L stěže~ThÍmi požadavky o' výstavJbě
měst po strán0e hygiJerucké. Je-li tedy: zastavěnii. ve skutečnosti proměn"
livo přílpad! od! případ:U: - tedy hooootoUIl!elstálou: -, nen'í Ispraved[ivo
,bráti jeho pnpiUstné maximum do matematicik:é rovnice pvo výpOIoet povinnoslti co veWíinu ,stáJliou- tedy fak'lrltat1V'ně.
ZavedeThÍm čí:s,t1élpl'O'chy
,sta-veruště do počtu z'a těchto okolností z,půoobí ooJší obtíže,. Dvě s,tMneniště stejné vý:m.ěiI."Y,
lelŽlÍ'civ, témžJe bloku, ale
z.astavite,lné rfizně, res,p. různým plO1čtempodlaží u:kLáJd~j~různou mám povinnosti, třebaže obě vZ'nikla z, pozemku neupravenýoh! téžie hodinoty. Tato
uměle zaváiděnáJ nehomogennost náhrad'n10h! pozellllk:ů znemoŽíň:ujl8techllŮcky
úpravu majetk:o,vých hr,anicdiohodou m~jitem, neibioťstaViÍ!projektanta před
rovnici O mnoha ne:známVch. Z toho duvod'11,jest při větší roztřÍ!štěnosti
poz,emku ustano;\l1ernÍ§ 14, ods,t. 2., pm vlals,tníky poz.effiku prakticky, neúčinné.
Čistá/ plocha vzatá za z,áldadl míry povinností muž,e však míti v praxi
vliv i' na nelžádJoucÍ zvýš'ení ceny poz.eilllků. DuV'odiová/zpráNa, u:z:n:1Ná,že
přeměnou pozlemtk:ůna staV'eniště zlhroooocuJjes/a pOlz1emeklněkolikan.ásobně.
V1aJstnákpozemků plm svou: po,vi.Imost v:fijčiv:erřednosti bielZplatným postupem
plochy. Nemá-li ji,. z,ap~a,tí obci přimiě'řenJOiunáJhrmd'u. Záiki1adem pro jeji
výpočet joot čistá! pLoloha,tedly hodiiIl'otast3,vebinmo m~sta". Ale tím jest dána
parita mezi plochou uličllÍ a sta,v:e[1ištěm. T'ernto princip pa,rity jeJStJnutný
pro vlastníka, je h'ožClelá řemlen.o:váJparcel.a zanikne diopooéhlf projek'tované ui\icle'3) on nemá! nároku! nal ž,:íJdln:é
sltavebllJÍ)'m~sto, zatfrn: c,o' siO'Uoodiéi
své po.zemkYc()l staveruĚtě zhOidinotili. Mie Daldlrnh'é!'stmue mťiŽieIbýti tato
okohlOlst finančně osudnou pro obec, při výkiuplIl! nebo 'SlOu'diní!rn
odhadu
p]oiChpřipad:ruj~cic~pro znzo.válni veiie:jných proSiÍJ:'anstvi, z,e~ených pásů' aM.
Povinnost bezplatného UOlstup'Up10'ch týká s:e dlle § 48 po'UZe oně,ch
vlastníků, kte.fí počnou tStavmúště prodáva,ti nebo na niJch stavěti; jiných
nHwliv. Tedíy otevřeníci81é ulice nebo prro pIl'OVlOe.
potřebné čás,ti nestane
80' naj.edJn:ou,leč proti přiměiřené nálhrwdiě těm, mteří doslll'dillIe.srtaNÍ
ani neprodá/vají.
Je-li ulÍC<ez důvodu Vie,řejiIl'ýchvedlena podél dlouhých řemenových
pareel, budle nutIlJO tvořiti pra,vooÚhlá:s,taveniště z, ,několika částí ruzných
majitelu, z nich však pouze jeden může .stavěti, ostatnÍ' mus~ p'l1odiávati
0000 dátí si poz'emek vyvlastniti. Případ se j,e'š,ťěk,omplíkiuje, j'elsdižel s,t~
vebná čáry protína~í majetko,vlél hranice,i§ikmo (což jsou přLirpadlyVi rn-axi
o~klé).
.
I kdyby vJ.a,stní-c,ipoz,emk;ůplOos,toupiliplochy uliční v celém rozlsalm
veřejnosti, llIel8IPlnátím V'šÍiCihnia ve stejné miiie plně povinnosti tímto
paragrafem stanovené. Pra,xe vi Bmě dokazuje, žíe výměra uličmch ploch
né"přek;roěi téměř nikdy 20%: neupravené ploohy:, což jes,t méně, nežii
minimální poV'Ín!llJo1st,
'S,tanovená/ p110 ,dlomy pďíízemJI1í(23"07 %). Obec buďle
tudÍžlllucena vésti z,vlálštní zázJnMl;tyo tOilli, kolik! kdo mlá j1eště z, kaiŽd1é
pozemkovJé\parcely ďbplatiti, res1p. dostati nazpět až zwčniel.stavěti neho
staveni'št'ě -snaJd
z něk10lika ·dosud! cizfc:h dHců! POzůís,távajÍci - prodiáJv'atí. KOIlJtl'Olluo tom, kdy majit,el pozemku tento odlprrodiává, má obec
jedině d,fle § 13 při potvrzováiní paOOUi
kn,ilhovníiho. TotoP9tV1"Zelfi~mwsi v,ša,k
obec vyďati (Ilo 8 dm, amž měf~právo potv:rzerni odJepříti' z, wihodfUvodu,
. ~e 'PI:pďJava,t,e~
n~p1nil plně podmínky §. 48. Me' .N'.llJk:tiokyani není mož,IlJO,
,•.(áby ,<H>ec pří č~lej'8ím stavebnímJ r:uqhu zjiš'ťovallrua v'~d!I:avevidJein(li pro\..~vajÍcÍlllaJitetle ,da'o~ných,dii[ců, z nlch:ž vzniklo &tMr,e'Q:il§te.
"P()stilmei proto
1
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povinnos,tmri. stav:ehníka. Me to ,odlpornje mtencim osnovy, ~e povinnost
hraditi tetn, k:dle ibiezzásiLuŽiIl!ě
na ceně hos.podIáJřských po~,errnk.Ů:získal.
Tím však jest oihrožieno moráJlnJiopráJvnění k, dJá'V'ooa U1Stanovení se 'StáIVá
sociáJrnJílmzlem.
DledioSia.vad!I1ipraxe parcelJačI1Í llltáJkiruž:dIý
vlasbl!Í!k stejnél pOiVÍnIlosti
V'ŮčiveřejlIlosti, ale i stejná. prá-moo přídJěllilSta,villIbnili
plOchy. po srM.oe pe~é
per~ootuelni kvoty na verejillJosit. Ploch:aJ neulprave'11áJ jest ihomoge!IlIl:Í.
Břid!ělení, ploch obci, pokud! nejsorupotřebny
pro přilehlé ulice, oo!Sp.00IIllěSlti,mů~e SieI státi in natura ooz finam:čnícíh doplatků se srt:.ra,nykJomaS3iIltů, tedy formou pro ně vhodněj.šÍ. Zákonitou povinnOSltí jsou postiženi
skutečně paa-ceilanti a tato povinnoS1t lmihovnLm provedenÍIID plánUJ upra~
VIOVacíhojest pro před!mětný blok najedlnoru a v celém ro~;saihu vůči obci
splněna.
Z hiořenil1o
sroviIlJá.nl
j"es.t snad
d:osta,te,čně,
zřejma
komplikovanost
a nespr,3lvedllivost
navrhované
osnovy,
jakož
i její
hluboký
a nepotřebně
nálsilný
zá.s,a,h do
pomě rů! vlas t llilcký c fr k 111 š k1od! ě, s;t av e'blníhl10 po,dni ká ní.
Obavám ze zneužití parc,ela'CÍ, bylo by možno :snadno čeliti a zllij:OOlveřeánosti c'hiráJ:nitivyhiraženfu:n povinnosti - k po,řÍizeni plánů upravbvacích
vcetně utvoření stavebtnJÍéh:blLok'Ů:- VýluČiIlěob{l,ím. Ty by mohly stanoviti i záNazné podmínky pro zpll1Jsobzaistavěni, tvar a velikost jednotlivých
stavemšť. Naproti tomU! bylo by nutno poV'olem jak.éilmliv stav:by učiniti
závislým od předchozí 1ipravy majetkov:ýc!h pom:ě,rů v rámci Bchválených
podmínek OelSltourooma;s!a,ce,pro niž by: bylo nutno vy'praicova.ti ana~ogické
předipisy, jaké' Jl~ati pil'O~sK'Jelováníza úče~y; hOispodiáiiskými.
JeBt pmlto litovati, že řad!a dobrých námětů zpracována hyla z, hLed~ska taiki jl€diIl!os,tranmého,,a,že bylo málo využito zkuš,eno,stí v posledních
le.ter,h v republice nabytých.
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Résumé: Le projet
de la loi sUr l'urb~nisme.
En Tchécoslovaquie on prépare la nouvel1e loi concernantJe reglement sur l'urbanisme par laquelle une unifieation
des preseriptions y relatives doit Iltre réalisée pour tout l'Etat. Le projet eBt bien
volumineux et élaboré ďune maniere aprofondue, surtout de point de vue architectonique.
Cependant la loi proposée montre de manquesquant
a· l'applieation des prineipes
théoriques a la pratique. Le projet du Gouvernement s'oceupe séparément, avec lereglement des eonditions des immeublesj de plus il fixe l'obligeanee des propriétaires foneiers aupres de la publieité progressivement, d'apres la superfieie nette des terrainsa
bll,tir, ďapres la possibilité admise de Mtiret ďapres le nombre des étages. Dans ees
deux direetions le projet nécessite des modifieations afin de dévenir utilisable pour la
pratique.
Vu l'importance de cette loi, il est reeommandable de profiter mieux des expérienees gagnées par la pratique autonome. 8urtout il serait reeommandable d'aeeepter
les principes de la loi al1emande "Lex Adickes", lesquels en application favorable aux
nos eonditions ont fait leurs preuves.

Měření polární metodou s použitím přesných dálkoměrů.
Ing. Fl1'Il.iIlt.Po!t li č e k, měř. rada, Bratislava.
(Pokračování.

-

.suite.)

Dalš,í vymoWnosti dnešn!i nooby'čejn:ě yYISIpělé mechaniky a optiky
jsOu takJ z-vané ~ed'tJk,ční
přelSllJédMkO!IIlěry.K těmto patří V' prvél řadiě
samoredukční tachymetr Zeiss-Bosshardtltv
(obrazy č.5, 6.a 10).
Tento je podObně sestrojen jako Wild:ů'V'tachyme:tr. Mte'Ziohjektivem O
a hranoly Hl H2 jest umístěn další rhomboedrický hranol Ha, který od-
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chyluj'8 pa,ptrskydo 'Slpodni poloviny obj'8lktivu. Tímto ulspořád<ámíms,e
získává vhodného místa pro umístění dvojitých hranolů,' které jsou namontovány pod spodní
rovinou dalekohledu. .Ňa
rozdíl od Wildova tachymetru jsou hranoly poo
hyblivé a symetricky proti -~..:::'
.- -'-'-'--'?!-'-'~sobě otáčivé. Hranoly mají _.-.
.
kruhovitý tvar a jejich
otáčecí osa je rovnoběž'ná
s osou dalekohledu.
Při sklápění nebo
zdvíhání
dalekohledu
mění hr::moly polohu vůči
sobě, tím mění se současně velikost paralaktického úhlu'p a délka obrazů
porwrovaného př'edlIUětu.Při vodOI'ovné polozeCUwlekohleuujes,t a.nalaktický
úhel a tím i po,sůrnobrazu nejcvětší. Při sklápění nebo zdvíhání dalekohledu
zmenšuje se automaticky para.....---laktický úhel a tím i posun
v'/
"' ,
obrazů o hodnotu d . cos a čili
/
7'
'\.
odečtená hodnota rovná se
/
redukované vzdálenosti předmětu od stroje. Zajímavé na
o
\
této konstrukci je zařízení na
\,
vypnutí dálkoměru. Za okulárem jest umístěna objímka,I'
která umožňuje zaclonění pa--·_·--{·_'
\
/4prsků, přicházejících do spodní
15
\.:
/',
L]<222iiZ!i21ii-/
poloviny dalekohledu. Při zali
clonění funguje stroj jako každý
jiný theodolit.
'
Další typsamoredukčních přesných dálkoměrů je Ke rnů v dotekový
tachymetr (obrazy Č. 7 a 11). Tímto strojem nelze přímo určiti vodorovnou vzdálenost, nýbrž sklony záměrných (l.,t. l,-n,.t. L
přímek v procentech, Dft l),L, z"Q,-rředpokla.du, že.t.l.",j{OOa.
což usnadňuje výpoéty D-100 .liL
redukční. Princip tohoto stroje je tentýž jako
dálkoměru, sestrojenéI
ho francouzským inžeI
nýrem Sanguetem.TenI
to umístil sklonoměr-4I
npu stupnici svisle u
I
objektivu, kdežto firma
I
Kern ji umístila vodoI
rovně nad alhidadou
"
·D ----'
.--------4theodolitu.Kolmo k otáObr. 7.
čecí ose dalekohledu je
pHpevněno rameno, které na sklonoměmé stupni:ci posunuje nonius" J'lmz
se dají přímo odčísti setiny procent sklonu záměrných přímek. Stupnice je
dělena od p,lus 90 % do minus 85 %. Nad noniem jenamolltován
hranol
, S Lupou, kt,erý umožňu~!e čtení na proc'entoV'é Ist11pniciod! okuláru dalleko-
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hledu. Kromě toho má tento stroj ještě zařízení, kterým se dá provésti
skloněni dalekohledu, jež odpovídá přesně 1% a 2 %: odchyll"Y sklonu.
Otáčecí okulár noniového
mikroskopu umožňuje čtení
na horizontálním kruhu od
okuláru dalekohledu.

Redukční hodnoty pro určení vodorovné vzdálenosti dají se vyhledati vproc1entních taibulká;clh, nebo určiti red:ukičním poč.ítadm pra,..
vítkem, které finna sestrojila pro hodnoty 1- cos a, byly-li úhly sklonu
dalekohledu odečteny na vertikálním kruhu.
:M ě ř e n i p o 1á r n, i m e t o d o u.
Touto metodou se určuje vzájemná poloha bodu v přírodě směry a
vzdálenostmi od pevných bodu. V území, které má býti touto metodou
zaměřeno, vytyčíme a stabilisujeme síť pevných bodu (polygonální síť) a
to tak, aby se daly z nich pokud možno přimo zaměřiti bodlY podrobného
měřeni. Bod~ d1etailu, k,terréimáme zamě,řiti, ozna,ČoÍ'll1e
očíislovanými k,oHky
nebo šindely podobně, jako u metody měřického stolu. O poloze těchto
bodu si vyhotovíme zbě~ný situační nákres, který dává přehled o spojováni
detailních bodu.
Po těchto přípravách přikročíme k měření samotnému. Na pe,;mém
bodě postavíme tachymetr centricky (chceme-li současně prov:ésti výšková
měření, zjistíme výšku dalekohledu; na mto výšku si posunou pomocníci
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horizontální lať). Před měřením detailu zjistíme údaje nutné pro výpočet
polygonáJních tahu (delky a vodorovné úhly polygonálních stran). Pomocníci postaví horizontální latě s,třídavě' na okolní pevné bodly (polygony).
Dalekohled s V'Ypnutým dálkoměrným zařízením zařídíme na svislou tyč
stojanu měřické lati. Při tom se hned přesvědčíme,
je-li lať kolmo k záměrné přímce postavena. Svislou
polohu tyče kontrolujeme svislou rýhou nitkového
kříže a správnou polohu lati osvětleným záměrným.
křížkem dioptru, který je upevněn na stojanové
tyči lati. Po urovnání lati pointujeme značku na
svislé tyči a odečteme úhlový údaj měřeného směru,
který pomocník zapíše do zápisníku. Nato zapneme
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Obr. 8.

dálkoměrná zanzení, objímku tohoto zanzeni pootočíme takí aby dělicí čárky .obrazu lati nepatrně
do sebe zasahovaly (viz obraz Č. 8). Dalekohled
zdvihneme tak, aby se horizontální ryska kryla
s dotekovou přímkou dělicích čar lati. Nato odečteme
na lati vzdálenost (v našem případě 41'35 m) a na
výškovém kruhu sklon dalekohledu. Oba údaje zapíše pomocník do zápisníku. Směry polyg. stran
měříme v obou polohách dalekohledu. Vzdálenosti
polyg. bodů a výškový úhel čteme rovněž v každé
Obr. 11.
poloze dalekol;l.1edu. Po zaměření směrů a délek
po,1yg. stran provedeme zaměření dJetailních bodiů. Ke každému přesnému
tachymetru dodávají firmy dvě dálkoměrné lati. Jednu lať staví pomocník
při měření detailu na body očíslo,,-Ianésudými, druhou lať na body s' lichými
čísly. Poloha a vzdá.lenost detailních bodů se určí jen v jedné poloze
dalekohledu. Postup měření je tentýž jak byl dříve uveden.
;[~~~:~~:)

Zeměměřičské kursy Ruské lidové university v Praze.
ČeskJoslovenským zeměměřičům dostalo se nového nadělení. PřiŠ1lo nečekaně
a tak nenápadně, že si ho zprvu nikdo ani l1eIpovšimnul. Zá,sluha () tento dar přísluši
ministerstVIU zahran~čnich věcí a RUlské lidové unive!l"sitě v Pmze, která· zřídila
v r. 1926 za úči!nné pomoci ně-koWka našich s t a v eob n í c h mženýrů: Sledmiměsiční
"Zleměměřičské kmsy". V kmsech obeznamuji se náJvšrtěvnici s nižší .ma1Jematilmu (I),
se 'Z:íJkJ.adyvyšší maJtemaUky a dBskriiprtívní g-eom1etrie. dále s nižši goodesií a fotogrametrlií, ;irukož i s naukou o waSltru. Po absolvováJní předná.~ek a cviče'ni p()drobí
se účaSltníci zlkoušcez maJtematiky adelskriptivy
u ruského profeSlOl'a a pot,é podstoupí jakouSli z.:1meč[)jo\u zkoušku z geodelsie a, ka1Jastru iP,řed zvláštní zkušební
komis~, která ,se ustavila ze 4 zástupců oficielních (milll:.školství prof. dr. PantofLíček,
mm. rlahrauičnfuh ,"ěc~ J. Palier, mm. ~emMěls,tví Ing. TOlpol, mí:ni. že,lezníc Ing.
Neuma.nn), z ipředlsedlYkoz:áclťého .sva,zu, 'zezálstUlpiC6 Ruské r,dové univeTsity. 'z předsedy kuratoria prof. Dm Zd. Blružalll1Ja
a z několika pomocných učitelských sit české
techniky, Po této zl~oušce jest udělen absolV18ntu di p lom,
který opravňuje jej
užívati mtudu ,.,technilk-rLlemělmě:Q'i;č"
(f:ranc. "technic!ien-géometre;")
nebo řekněme to kráJtoe a bez okliky: který· mu iPřizllláNá titul g e o:m e t r a.
Při tom j1e významné aZalsluhuje zvláštního p'O'Všimnutí toto:
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1. Vý,slediekzá.věreňI1lézkJouškr nepotv:r~uje se na jednoduchém vYfWědč(lttllÍ,
neboť volí ,se k tomu úMlu (viz níŽieI),.di~plom", což je forma zavederul. u náS jen
pro stá<tnÍ zlkouš:ky dipl<Jltnlovénebo doktoráty.
Ruské zeměměfičské

kursy zflzené pod zá!titou'
Československé.

a

dozorem vlády republiky
,

.

DIPLOM
čis
; .
Pan
--...............
.
-- .
narozený dne
__
roku--:-- ---- v ..-.. --··..--..····..···················
pooloueha! v obou 8IfllIOOSltrooh
roku 19..... pd'edinJášky
;piedepsané uňební ~snov'o~,
absoil.vovi3lpraktická ('NIÍěelnía rýtSQvá.nia prokázal při zkQlUškáehZ· Jednotl[výeh předmětů tento prospěch:
1. ZáJklllKl'Y vySši IIilltematiky
...
.
' .
2. DeskripiIiÍVttlJÍ
ge1ometóe: llli1uka --.
-- -- ----.
rý~ování·..............
.
------ .
3. Goodesie niJ7íM:nruukia,-- ··..···
·
· --- ---.
rý:Elování. ----...........--- ------.-----.
praktickáJ cvičení a 14 denníměřelllí v poli
-- .
c •••••••••

~:~~~~~,e~;~··.:::::::·.:::::::::·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·
: .- .-.-:: :: : ::. -.-.:
. -.:.-.:..: .- .-.
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;
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Pan--·
----·
věrečnou ~Iouškuzgeodes,ie,

.
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.

dos.tJayjdse !předpodepsianou komisi a složil zá~
fawgrametrie a nauky o kat,a,stru a byl uznán:

r ..

Uč e b n i ,ra Ida ruslk:ýoh zeměměí1iČiSlkých
kUl1sův Pmze, z moc n ě n a
j.'8 o lILc výnosem nůnitsIteil'stva~o~st.ví. a náiJiooní osv,ěty Českosil.oveDlSké
r8publiíkyze d1ne 18. ÚTIQIm 1926, Č. j. 12.941-26-V,vydaným v souhlase s ministerstvem zab/rlamičníchvělcí Oeskoslovooskě republiky" uz n á v á po vyko_
naných zlkouškách a d!l.eruského zá.kona ze dne 26. dubna 1009, 01 z.eměměřičMých' školách
.'
.'
plllllia ,
-, hodna titulu tec h n.i k a- zem ěm ě ř i c e.
V Praze dne
19, .
Ing. Ne ti. m a:nn,
Dr. Pantoflíček,
Jar. Palier,
lng. Topol,
zástupce ministeritva. líkolstvi záětupce IDlnřstel"stva
a. nár9dní osvěty a _pr'edseda
zaht'aničnÍeh věcí.
učebni rady kursll.

Dr. Zd. Bažant,
pl'edseda kuratoria Ruské
lidové university.

01enovlé !Učební rrudy:

Ing.1fr. Traitne r.
Prof. N. Podtjagill.
Ing. K ot ten.
Ing. N. Zelený.
Ing. Emanuel Sníže k.

zástupCétJ1inisterstvn
zemědělltví.

Dr. M. Novikov,
rektor lidové Ruské
unl\'ersity.

zástn'pce 'minister!ltva
železnic.

Ing. V. Vasiljev,
pl'edseda V~ekozáckého zeměděIsko-hospodál-ského svazu.

Tajemník učební rady kursli: Ing. Jan TOm e k.
I.

II.

Ruská lidová universita
v Praze.

Všekozácký zemědM.hospodářský svaz v ČSR.

2. DipLom je po vnějŠiÍ Istil'ánceiS':ktvěíl.e·
vypraven: je tištěn na pergameillJOvém
papíře ve třech ja.zycich - ěesiky, rnsíky a fI'anoouzsky - a v záhlaví nese hOlIlosný
lIIápis "Ruské z.eměměř:iJčskéku):isy,\zříz.eOO'Pod záš·titou
a dozorem
vilády
re'publilky
čelskosU:ovenské".
3. Zpftsobem známlkOiVáníjednotliivýchpředmětů jak~ i závěrečnou klasifikací
a úpr,a,vou texltu odporná "diplom" Z1řejměnMim vy:svěd.'Č€nímo s1Jáltnichzkouškáeh4~:'~~h.
wdIěIllu,ie
zeměměřiěský titul ,-Itechlllik-zeměmenč"(franc. "technicien-géOllletre), lodvólá.~jío se jeidlna.k.na cars.ký
zá.kon z 26. dubna 1909, jednak·na, 'Zmocněni MŠNO.; cituje k tomu účelu min; výnos 2 18. února. 1926, Č. ~.
12.941~OO-V
(wz .'nlÍže,),v němž se praví, že MŠNO .. nič e hon' e TI a m i tá P rot 1
p () už i V' á ním i stno st i atif. pro m;sikiéIs o u k r·am é kursy,. z něhož však na.
prosto nelze vyčisti. nějaké z.n;tooněiní.
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f1inisterstvo ško/stvf a ná.rodnf osvéty.
Čís. 12.941/26-V.

V Praze,

dne 18. února 1926,

Věc: Všekozácký zeměděl. hosp. svaz v ČSR.
v Praze. Ruské zeměměřičské kursy
v Praze, zahájení 1926.
Re ktorátu

Českého

vysokého

učení

technického

Profesor vy;sokého ručeni technického Dr. J. PantofH.oak uvolil se na
žádJoSltministersltva zahI1aničních věci a správy všekozáckého
zemědělského
s~azu, které mají býti podři!z.eny navrhované
s O> u k r o mé sedmiměslíční'
zCiIIlěmě'řičské kUI1BY'Ptro ruBkou emh,?;TllJci
v ČSR v ohledu administrativním
a
právním, převzíti fwnkoi předsedy Ulčitelsik:ého sboru, řídit soo.dijni proll,'ram
kurBU a obii,taratti i zapůjčetni učebných pomůoek, jakiož i místností Českého
vysokého učen·í te·chnilc:kého v Prruze.
Minister,stVlO školství a národní osvěty n e n 3Jmií tán
i č e h o pI10ti
převzetí příSllušných funikeí pmf. Dr. Pantoflíčkem
a proti použití potřebných
pomůcek a místností Če,Slkého vysokého uoe,n:ítechnického
v Praze, v p,ředpokladu, že to nebude míti vzápětí
ižádných výdajů' z,e zdejšího rozpoČitu a že
k tomu dá dod~tečně s,orubllirus
(jpioku&Ise tak nestalo) i plrofesorSlký sbor vysoké
škioly ínženýrského stavitelství při zmměném vysokém uč'eni.

\

Za mJinis,tr:a:

NeZ3JsvěoCllllýtěžik:o chápe, proč takové krátlkodoM kursy bylo potřeba zIú,vna
u rnás ~ř:'Zovati; vždyť rus:ká emigralce měla ·a stáJe je,ště má: možnost věnova1ti se řádnému zeměměřičskému
sOOdiu v Pr3Jze i v Broě. Nelze přece soudit, 'že by ruský
emigrant měl zvláštní zájem na krátlklOS,ti stJud[a la že by mu nějak z,vlášť zále,že~o
na jednom či dvou ·semestrech; naopak je známo, že roští :>tuden.ti hleděli si il'Ůzným
způlSobem dobu studii spí,š'C prodluž.ovruti, než ahy ji .z.!rnwovali. maNni důvod je
lzi\ejmě jiný a není nesnaidDlo jej uhiOOliouti: jde tu předevšim o s nad n é nabytí
d'Oikumenm, který by takového emtÍgraruta IPlrohlašoval z:a schopného k prováděl!Í
pm,ci 'zeměmě'řiJčských. Toto ule:1Jlčem má.~lastní
význam jen, 1NO onU! část ruské
emigrace, .kte,rá 'b'Y nJehyla 115 to řádné studium ,zeměnn'ěřičské absolvovati, která! by j.e
prostě ~ pro nediO:>1:atekvzd:ělláníi - .;11·esne s 1 a".
Naše mladá genemoe zeměillJ.,ěřičská jistě velnů fuzo tě':lce pocítí příliv těchto
nových a nežádouc:ícili ,,rsň[" do povolaní
zeměmělřiČlského. Obavy tyto nemůže
nikterak vyvrátiti námlitJ,y, z'e jde 10 Rusy. k·te.ří se Iv'l'átí v brzku (?) do své vh,sti
'lllIBbokteří půjdou pmcovati diel ciziny. J'i:>tě převážná MSIt jejich zůstane v naši
l'E1publioe, kde Zabere mísrtla, na kterých by :se moW uplatniti při s.vém vstupu do
praxe absolve1lit -český
neb rliIský - iiiádného studia vysokoškolskéhť?
A ti. c,o
půjdou do ciziny, ponelSlOu;ruaSlOhě punc , geometr vychovaný
v Oeskosloven.:>ku".
JMOU č,est brudorudělati tito "geométři" české vědě geodCltické v cizÍJně dnes, kdy převážná většina států IIUÍ vybudolVáno řádné z,eměmeřičské s,tudium še:>tí-. sedmi- až
oomilSeme8ltll'ové- nehJedě k dai1ší době věnované k průpravě rázuprarotického
- a
jakoru po:vě:>t rozn,eSlOUtito lidé po svěJtě o výchorvě zeměměřičů! v ČSR, .lze' sn3!dlno
uhodnolllti. Je to věc" 10 :klterou 00 musí zajímati a kterous,e mUisí zabý,vati naše vyc
ooké školy techrnck~, nebo·ť je tu v :sázce dobrá IPoiVěstnašeho vysokého školství tech_
nického .. Nelze piřece předpokláda,ti, že by c~ziJna byla tak infol1Inováma, aby dovedla
správně rozlšiti obojí absollvenrty.
Jíe hO'}6':>tné,'že našli se česko8l1ovclliští technici - a bohužel j,SIOumezi nimi i
n6kite,ři velmi zvuČného jmérut a význalčnéhOl postaiV1eru- kteří kursy pomáhali oll'ganioovati, kteři j,e }}Odporují Il.Bvým jménem zvyšují rvýznam .,diplomu". jenž llVOU formou i svým znoo~m a uspořádáním je s to uvésiti 'V omyL kohokoJ.iv, kdo do věci není
z3JSiVěcen,byť to byll' i technik. Celá ú[Jffiva dipi10mu je tak volena - a podle určitých známek. zdá se, žel ú mys 1n ě, aby bud il a 'lllill á n i, že jde o ",tudium yYlSokoškioJasik:é1,
třeba že tu jde ve skutečnosti o íkurs i1i.dlo'V\ý a v cit. výnosu min. škol. a
nár. osv. výslovně ozlilllČooý jako s o u k:r o mý kUl'sl který může poskytnOlUJti, jak
z eeHw'V'ého ráJzu studia a doby na Itoto vynaložené V'YiPQYvá.
jen jakýsi ná,de,ch znalostí z malé části naUlk pot!řebnýeh vzeměměřič&kém
povoláni - pro figuranty neb
pOlllloooLkykanoemřské.
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Skutečnost,
že v OSR vedJe řádného vysokoškolského
studiazeměměřičského
eXJiSitujítuskll?Jkrátkodobé
zeměm:ěřič,Elké kUT~ - Jrte.ré, jak se zdá, se hodlají zařiditi
"na trvalo" (opa,kují se od r. 1926 kaJždoroiIDě a pos~ě
byly I'ozšiřeny nejpnve na
dva. a1eWs dokoo.oe na &i semOOI1Jry)'- dotýká soe ueje.n našeho dorostu, ale, všech
složek stavu zeměměřičsJkiéhOl v OSR. DoSltavu
ZOOl.ěměřič<ikého - dnes bohudíky
kionoo!lidlOV1anéhoa zbaxveného všech elementů, které vážloost jeho kdY'sli podrývaly
- ,
YIIlJká.,'!lebo alespoň rpokou.š1 SB vl1Ůiknouti _nový\, llillSOurOOYa llIe,vit3mý .živel, jenž, musí
býti co nejdůralzlllějd odmítnut. Proti dWMmu trvám ru&kýlc<hkUll"S1'1,
.snaIŽÍJC!Íchse; vyvola,ti zdáiní, jaJko'by ,šlo o školské studium, musí se celý stav co ill,ej'Ostřeji ohradit:. Ohra- .
zemí toto však nemlůže býti vylclák1!ál11ojako boj protd ruské emigraci, jejíž těžkOlU
Sliituaci pmě chápeme.
Myš~'€IWL, zabezpečiti
existenci
msikiél emigraci, je jistě
každému z MS velimti sympatická" Ipřes rto iVŠaJknemů'Žeme> připustiti, aby. tato vážná
a IsrvíZe>lrOO
.sOciJáJ.ní bo1est byla léčena na účet zeměměřič1ského stavu českého i ruského
- a to jelště q;pn1lsolbellI1,
který je s to zájmry1toJ1oto zeměmiíi'i,Osk:ého stavu velmi těžce
poškoditi.
Vždyť iIIložno'8!ti 'získati titul lZeměmělřIč,e nlehozemě!m'ě'řičSikéiho inlŽenÝTa
využi!j,o toUJk Rusu, že bylo by možno8'e
diViÍti, kdyby k taJkoV1é IstríŽlllosotiili)šl0.
Všimn:ěme si JHU, jak veliiký počet Rusů věnuje se u nás zeměměřič. Sltudiu;
ukJazuje to těchto několik ČÍisel: Na vysokém učení technickém
v fuaze vykonalo
v oMobí od 28. říjDta 1919 do konce' r. 1929 odbornou stáltThí zikoušku zeměměřičskou
ce!Lkem 470 p~uchačů
(tuto .zkoušku doplnilo a dosll,hJo títlulu zeměměřičského
in7looýlra 141 zeměmělřiiČu). Z tohotl:iQ počtu připa.difu na: OSR. 2'25 (72), RuSiko a
Utktt"ajmu 204 (61), Grnzi[ 1 (O), Litvu 1 (O). Lotyš'sko 1 (O). Polsko SI Ha-líčí 13 (31,
Jugoslavii
7 (2), BulhMsko 3 (1),' Rwmms:ko s Bukovirrtou a B8iS8arabií 4 (1), Rakousko! 9 (1), švýcarsko
1 (O), Finsko 1 (O).
.
UváJžíme..lli, že prvý Rus složil S1táJtní zkoušku teprve kOllleem Toku 1922, je
zřejmiO, lže ročně vychází z pi"8žské techniky prll'l.m. 21 zeměměHčů
mské ná.rodnosti
o. jenoon 20 ŮecholsITiováik1'1.
DIlužno tu ovsem zdu,razniti, že všichni tiito RusolVé vy,konali dlouhél a na..
máhavé studium ,z,eměměři.Čsiké bez jakékoli
úle,vy a že Sle' podlfobili všem předepsaným Zlkof\lJškJám}ako ika;ždý náš p'řís1U1sníik. (Srovnej Statistickou
zprávu na str. 47
a 48 tohoto Čí~h.)
Že ne[z,e mluviÍlti o ntějaké nevraživosti
anebo nep'řá,telS1tvi k ruské ellliigraei,
je vidiět také z toho. že t:éIInlěř všicllllld RitLsO'Véřádně vy,8'tudolV:avší nalezli u náll
zaměstnárrtí. že mezi nimi vyhírají 'sinaši
~Oiuk:ro'!J"ízeměměNčtí in:ženVřisvé
pomocnik]. a Is,polupracovníky. že přiJímáni jiSlOusamospl,áVlIlými a stá,tnrími úrody i j. ZeměměriČ1ti techlllikorvé z ,.kursu" soutěží tudí,ž ne'jHU našim příslušníkům,
ale i sovým
.řádně VYJSItudomvším: kir1aj:m1'1m.
.
Zinfo,rmllJm, kitell"ých se nám dostalo, možno souditi, že ke zřízení kUI1sů dóšlo
celkem nedO'nl'l,t,řením. iM!šNO,_dalo ,souhla,s ku ipiouživáilJ,í Illi'istností a sbírek a n~
v~nesio nllÍJlútek ptrotJi zňÍzení toohto soukromýc.h (viz ci,t. výttJJois1)
.kursu patrně jen
PI'6tto, že pohliiiel1Jo a posuzovalo věc, pouze podle její h1lJlliáJmi SlM'ánky; při tom však
sotva tUIMlo. jaikym ozrpll'l.sobemíhude i:e:ho blahovolného
st'anorvl,sika; využito.
ChJcemp,
·v1ěři.ť. Žie totéž pla.tí mké d jiných ÍIIllstli.:tucíchstátnícll, které vyslaly do komi.8'e SVlé
zástupce. MYlslliíme,že mnoho za-vinilo i
ž,e při rz;řizování .kursu nebylo nikde p.římo
řečeno. že Jdta o kurSry!, ktel'é se majli ikIllJždo'1"OooěoTJ\1lkorva.ti. Tvto okolnol3ti ná~
opravňují k naději že není IlIic na p,řekáržkl\l. aby ruslké zellliěměřičské kursy Sltejně
nenápadně
a rychilteo jIllJk vznildy" také zmizely .• J€I~tt jrístě pov;innos,tivšech
povola.
ných činitelů, aby ·se Z1asadlili o zrušeni zeměme'řiěských
kursii R,wskié. lidové uni·
vel'Eli:ty. Úkoilíem této lidové um'\'8Irsdty je~<t nd'edevŘím pOŤádati li dnv é kursy
zejména kursy cizích řečí a Ip. - mkolHv však o d bor n é k u rEl Y rt ech n i e k é a
vyidárvllti absOlventům jich "di p I o li> y", kte'1"é jlS'ou s to uv'éSlf;,ive zmatek a v omyl
naši i cizi OIdbornou VieřejnOl8t.
'Reila~~
r('.
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Zprávy literární.
Odborná pojednánI •••fasopisech.
z 18./2. 1930. Ing. H. K I u s á č e k: Základná

Slovenský. dennik
bieda Slóvenska:
kataster v neporiadku.
VěS'nik hž. komory. C.2. Upo'LorněníciJfV. geometrům (Zem. fin. řad. v Praze.
čj. XX-:1175f1-29). -,. ooh - Reforma, TeáJek.O.
3. Výroční zpráva představenstva
Tuž. kom., 1929.
.
Stavebni rádce. O. 96. Nález Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. září 1929,
Č. 7688: Námitky
inte'l'elsootů podamé proti usnesemi obce :o plánu polohy .1Hst dozOTěÍ úřad povinen věi<mě vyřídlLti. - Ze dne 5. lístoptWdu 1929, Č. 19.481: Při pov·oilováni vyvlastnění
[iozemk1'1 nel8'tačL jlestl1~že úřad fOIzhodoval pouze na základě
situačního
plánku. (Proč plánku? Snad plánu nebo nákreslln
-ner.
v
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Zprávy veřejné služby technické.
Č. 2. výnos min. fin. ze dne 3. ledna '1930,
čj. 94.843fIII/6, o užívámí po~emko'V'éhO' kat. pro úěeily soudll, státních úřadů....
S e ID e rád - M u s. O'r in: Uspořádání
geocl záIkladll lpiro nové plány a mapy Československa.. (Odpověď.)
-ne,..
.
Technický obzor. Č. 1. Dr. J. Ryšavý:
Nové úpravy theodoliitů a nivelačního
stroje (dok. v č. 2). - To mi&a: Pr~8It;()lrOvéprotíná.nIÍ zpětné (dok. v č. 3).
-ner.
Stavba měst a obCí venkovských,
~práy;a 7-11 z 1929. Dr. O. Fierlinger:
VyJbu dování obc,e Stalno'Vlště na POOika,rpa,ts'ké Rusi. Ing. J. Peň á z: Stavební rozvoj
IIlIésta Bma. (Dokonč,)
Ing. J. Vaněč
e k: Regulace města Prostějova.
(DokŮM.)
Ing. J. K u g 1 e r: PrůJplawové autostrady.
.
P~emková
refonna čí& 12 LZ1929. St e f a Dl e s c u - C u n lIJ: Pojed!n.án~ 01 OTganiSlalci a činnosti katastrn
v Rumunsku.
Ing. J. Raj t r: Obtíže techIDckých (země-měřiJčskýeh IP'Ta.cí,tp'!'ovád.ěných .za, účelem mniho'Váni
piřídělll.
. przegll,!d mierniczy, čís. 1 z 1930. Z a ~ r z e j e w s k i: Přesná poly~onometrie
dle metody prof. Danílova. J ach i m O w s k i: N omog-rafie a její užití v g-eodesii.
(Pokrač.)
S m o I e ft s k i: Úvahy o vyvlastnění
(zabrané půdy).
.
Memiecibas un kulturtechn'kas
Wstnesis, črs. 12 'z 1929. Hol v i g s: O orga.nisad v'o'Zemko'V'ého ilmtastru a historie pracízettniětm'ěřiěSl1_ýclJ, Di e; g s: O vyznačeni ilťUíItur v p,láne,ch. P i e tu ik.s: ZvMIŠIbIlosti metrického
sY'stému. Brogram
porady zemělměřič1l ft jiných odbomikll o V'I"ooe'c,htechnických
ISlpojenýeh s' reformou
pozemkovou v Lotyšsku, Litvě a Estonsku.
.
.
Joumal
des. Géometres et Ex:perts Fran~ais, J,edlCn 1930 (čís. 111). D o u r a ff o u r d: La trlangula-tion de Beyrouth. Na y s: Le géoIIl'ěttre a ,la Ma'rtilllique.
TechnlČeskljByletin.
Čís. leden-únor.
O postavení
ruských
zeměměřičů
v Srbsku.
S o tp o t 18 k o: Optické dáilkomělJ'y. Ci r u I TI: i k o v: Pokusy
s busolním
m~řením. K. F.: SommJer-FenUlzlll,v ta,chrymetr V'W1f' 1927. Čís. 2 (dwbíen--'P'lD'Slinec).
S o rp 1) t 's k Ó :N ový rzákon o sl'bském katastrn. P r e m j a ik o v : O kyvadlech a ureovám tpiřit,ažlivosti zemské. (Pokrač. budle následo·va,t.)
Schweizerische
Zeitschrift f. V. u. K., ,č. 12 z 1929. 'Sch W\1rz:
L'assainwss1ement d!els tC'1'Tains tJourbeux, č. 1z
1930. K r a i s z ~: Historisehe
Entwicklull'g
der
Fe!lsda1'8IteHUIllgelll!J.uf Planen...
(s mnohými přílohami).
-ner.
Osterreiebi8Cllre Zeitschrift' f. V., ,č.. 6. D e ID m e r: Ge'odiitiische Sioherheitsmessungen a:n. den StaumauernvO'll
W aS'8erkrad'tanJalgen.
ner.
Zeitschrift fiir Vermeseungswesen,
č. 24 z 1929. L li ď e ID a n n: me Genauigkeit
dier TeiJUJ1lJg von NivemelJ'1a,ue'll!...
R a t h s referujle o "LichtbHdme'BkuTsUS"
pl'm.
&Chewio'1'a, Miinste,r 3.-5. X. 1929. ,P f i t z e r, pŤednálška o významu a vybudováIÚ
katastru,
19.3 O, č. 1. S ch'm e hl: Geschlossene
geod. Linien auf dem Emllsoid. O I t a y: Die Genauigkeit
<Je'!'trlg. Punk:tbestímmung
in einer PrO'VinZlstaAt. Str i TI Z :
ůher stadt. Liegenschad'tBweselll ... , č. 2. A c ker 11: ůlbe'r den EinfluB felhJerhafter
F1eIstJpunkte a. d. El'geibnfus des V Ů'rwaftseinschne'dens.
S u c k o m : Die, Ford>erung des
Vermessungs~
und! Kartenwesens
fiir die Land'8lsplanung.' .. , č.3. Werkmeister:
Bestimmung
dle'!' Gleilchung de'r plausibe.h,telll Geraden einer fehlle,l'zeigende<n Punktrnfue. G o lbe il: Dals kúmmunale
V'6rmes81ungswesen Deutsohlands.
K r a·c k'e:
Die
netien Wege de,s lJl'reuB., Vermeslsungswesens.
-ner.
. A1lg~
Vel11reSSungs-Nachrlchten,
Č. 52 2 1929. Cl'au SI!l: Vom Beruf
c1ets LuftJbMdteciJnike'l's. 1000. Č. 1. B 1 u III'e n:tl e r g: Allgemeine ůhersicht. iibe,r die
Vor- und Ausbildung
die,r deutsohen Vermessungsingenieure
(a č. 2., 3., 4.). D e t eri TI g: D'!'eiteHung des Wmels.Č.
4. W i III'm e r: Diffe,renzmaBsItlthe,. Č. 5. D i e c k :
'Berufsei'gnlUingsi(l'IiiJf1IDgen fiil' Viermess.unglstec1JlIlikel'. Č. 6. GrundBW'ClksteiJungJen mit
Losung (a pokrač.).
-ner.
Stadtebau,
dnvesamosta.tnýčasopifl
vycrháJzí nyní společně v jednom sešitě
s "Wrusm.uthg Monatshefte
Baukun ••t uoo S,tadtelhau".
-nér.
Stadt und Sfedlung. Ů. 10. Lan gen:
Der Le'bens'raum der Klei'llstadt. Č. 11-12.,
Velmi zajímavé
poznámky
k článku S i e r k s: Ein neues Prinzip
der Geland(\rschJieJ3ung.

Zprávy odborné.
Ing. H. Šrfttek:

K poměrům n kafastrálních měřllsllfch úřad•.

Když redakce Z. V. VYZVtlll1~ kole'gy, aby vefejně počali diskutovati
o těžkosteclhi n1llJŠooostavu, 'byl jsem jat o:tJavou, že 'fielspoiKoJenosti lomcující našimi řad/ami
'bud'6 dán prŮICihod Diedell10mve množstVí, liJle i jako,sti látky, že di.skuse zúčastní se
k3lŽdý z kolegil. (aspoň nespokojený,ch) a přinese ná,vrhy, směřujieí.k
od'st~anění V'Šeho
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toho, co přináší rozhořooní 'a ne13lpQKojenostvýlkonnÝ'Cihorgánů 'kataJstrálnich. Místo
vooné. disrousese útočí, míslÍo návrhů a rad sly>š:ímejen. OOziplodnékritíky. kby všllJk
kolegorvé nyní,. v zimnÚIliobdobí, k,dly'j'sou doma, přemýšleH. troclJiu o lelpši organisaci
našieJh úřllJdiůa s námi to sdmili, aby miSito resVg'llI3JC8
'chopili 'SIepráiCe, toho jsme Sie
nedočkali. štrébrovSitví a pato,lÍiZa[ství jsou vlastností jedn,otlivců, niJkolív ,celého
stavu, k[e'l'ý musí rprllJCovatik lIJokroku 'stavorvskému 'lilkmoráJlnímu .1lJO,vznesení
,oolku
a ten, Mo této práJCi SIevyhýbá, ruebo ji ignoruje, di()1kfumentujetímJ jem svou neko[egiáJnost a nesooopnost praoovatJiJpro seoo' a tím méně pro celek.
Že nový Kat3Jstrá:lní 7.ákonz[lrůMhil IlliIlOOOneSlIJokojeno'sti,jest 'POOhopitemo.
Každý pře'rod jelS'tboleBtivý a bole'Btivějši v úř.1lde,ch,v [,1ŮJ0hž
každý 'z náschc,e jiti
tou vyšilapanou cestičik'ou:, jak šel 15, 20 i snad vvce 1et. Proj~wovallli-'li Sieruespoikojenost 'za staI'ého zá'konlll evidelliČmho, který b~l v ,chodu od r. 1883, musí se projevovarti nespokojlenostza nového, [l!t"otnžev,šiclJn'Ímusíme mimo 'prlÍJ0eběžné se znovu
uč'it, D1IUffimemyslet a ·uva'ŽO'V3Jt.Pomyslíme-li, 'že lIJ'np'rWV'enév,ládIni. nařízení
(k bJ&vě IV, k § 97) ukládá přivésti! 'katastr. operáty do souladU; s novým kataBtrálI1Ím 'zálko'llJémv době dvanácti
let, Mní třeha tak 1kati, jako v,ra.oovati. Pro náJs
ne,jďůležitějším stává SI6 výz,nam úř<tau ka-tastráilmi!ho,kte'rý n01vým zálkonem neSlIJorně
zísbl a z něhož příští generace stavovské hudou 'čef[l,ati důvody prozlev~ení svého
postavení. Řekl jsem již, ,že nový zálkon jest pokrokem.
Odstraněním měření a 'šetření melllJŠíchobjektů a 'změn a mzšiřenÍID zákresů
v mapách o rpříJpooyvyjmenov3Jllé VIeViláJd:.nanzení k § 27, odst. 1.-2., stoupá výzoom map katas<trálnvch [l<roobčanstvo. Utova<ti zde dlužno, 'že O' vyzm.a,čen,ív mapáich mluví se "jen pokud dovolí měřítko". Raději bych zdle viděl 'p3JSll's:Nedovolí-li
m,ěřítko m\llPY zalk.resHti takové změny do malp, 'zhotoví se norvý op8<rát měřický
oestou rpolygonotrigonome.trickou v měřítku 1: 1000 za součin:11O's,ti
státu a příslušné
obce. Jisem totiZ pd'esvěl1čeil1,,že bud:eme-li 'V jednom kat. území míti mavry podrobné
a dokonale. hudou soU!sední území o taíkové usiJ.o~<t,ti'za ka<ždou ,c,enlUa stát se ne~
vyhne novému měřeni. TJ nás u!ž jedbá o tom ,.vÝ'chodočeský SValZ€I1elkltrá.:rensiký".
Ten to,tiž dl:ce míti [lll'Ulhyrpo'zemků,pó nichž jde. elekitrkiké v:edení, z.v:Já,šťIparoe,lolványa
mJ. nioh míti vlo,ženu 'služehnost 3i chce miÍti to vyzmooeno s,pede1Jněv 'kmiJzerpo:lJemko'Véa v mapách (kia,ta.strálnkb. Lze pO'zororv:ati,že [l'otřebaa zájem dbtČalllstva:předstihuje již IlJOIVý
,zákon \katastrální.
Pokud týlČe se zhotovování nového měřického O!pe<rámbylo 'bry býv'alo do,bd'e
umožniti· obcím s větširo stave1:mirmruchem snadnějlší 'ziskáni ta;kového OIperrá.tua to
ji'ž tlÍ1n,že bYl polorvinu nebo větší část náildllJd.unesl stát, ostatni ·žá!dajkí obeC!,jíž
by 'stá.t dovolil neho v,římo ll'st:allliovilvyb:írati!po řadu let určitý poplatek z 1 ha
p1Jidyorné li. z 1 a půdy za,sf.3Jvěné. (Dnes mMe' s'et3Jk státi naz.vláiŠtni 'žlÍJdost ObCB
-' což jest vOOk neznámo.)
Někte<ré části nového ·zákona fl.Ů'stávajíneVYSivětHtelnými,n31Ipř.: nejasným< mi
zůstává od'st. 21. k § 42 'P'řip'I'aveného v1Mnďho naříZ!ení, týkajfcí se měřeni norvých
domů; BUldie-lito,to zamlěřolVámívy;hrruzeno KolegůillcivihllÍ1IIJ.,aMbo bude-li dovoleno
kat3JSltrr.měď. úřadům i mimoúředně domy z<MIJ.iěiforvll!ti.
V [lIřípadě prvém ztratí stát
veliké [lříjm'YI(ikteré bylo mo-žno 'ZlVÝ'šiti- v JugO'slaviiza ,z,aměření HOIVéhodomu
platí 35 Kč), v přírprad'ědrnhém,kd'yž jedná -se o. změnu ,dQlkonailllou,stává se 'P0vinoostí úřadů ji mměřiti. Poněvadž VlŠak:téměř kia;ždý majite~ 'zatěžuje svůj objelkt
ihned !Jl<astalVbě 'hY'[lQteka.rnimivýipUjlčik:ami,nemůže ,čekati na Úiřední ,den katastr.
měř. úředníka a musiSii dáti .zaměřiti dill.mn'rmou ,civttní. PoněiV'adlžViŠak kolegové
cívílrn nemoihou ,zanoou vzdmvání Elpojenou se stavbou objektu vyšetřiti, bude 'ZáJpis
v knize iJ?'OiZem'kové
neúplný, odiporující 'skutečnosti a llI111stanenové še,úřeni. úřední.
V tomto směru bude nutno vyjíti stavebnikŮID vstříc a ne,zatěžovati jH zbytečně
novými vydfulímri. Významným a nejvýšie nutným bylo 2norvuzřizení písemného o>perátu 'Lvláště pall'ool. vrotorkolit a [lo2.ardllŮ!. Zhotovení !lliového OIperá.tuzl]YŮ'sobí
ulehčení I[l<rácea od1stra,níTarkouskou ostudu vykazování katast. výtěžku v'€, zl3Jtých
a. krejcllll'e,ch. ZnovuvypracovániÍ písemného operátu stane 'se a,sl cestouako<rdní a
bude spojeno s veli!kými obětmi finan.ČillimÍ. I zdle měffo by s'e uv,aižorva,tiI) omezení
bezplaltného zi'sika:váni o[liBů ikatastráJlniCJhúdajů úřady, advokáty. noMii a 'P.J sem
toho názoru, :re paraIelně s <ro'stoucim výizmJJIlemk'a.talióltr.úňadu v oby'V'atelsŤlVujest
nutno 'zvýšiti í 'Zá.jemstMu na těc,hto úřadech zvýlš,enímjejich rp'ří:jmů,obzvlá.štfl, když
ka.ždé nahra.žení opotřebované čásŤJÍ!O']}8Tátuspojeno jest s firlllmčniÍmiobtÍižemi.
To jsou však věci Mspadaj:ílCÍ do oboru :půsohDosti výikonnÝ'ch orrgánů, které
mo>houjen Iza dnešního tle'žimu na. ně UJPoZQIrnití.Celkem musíme 1ll0vý kat. zákon
uznati ?-a !pokrok. ~ivíltati jej synrpa,tictky. sDa<žitise uvésti jej ry1chleiv života
pak otevřeně a e,n~rgicky žáda,ti řádtné 'a spravedlivé hodnocení své 'P'ráce.

1930/44

A nyní naskytá se otáJzka: pIDOIČ
jlest toH:k. neE'Pokojenosti v našem stavu? Zde
už jest oop<>'Věďjiná a. já ,chd se, ,pokusiti ji vysvětliti.
Nikdo Msnn preziTati spoustu
nových úko~1l a prací novým .záikonem nám uložený,ch. Upooornuji zvtlálltě na vládní
nařÍJZoo'Í ik hlavě IV, k § 97, ods,t. 1. Katalstráaní úřady nebudou
více idyllickými
zllkoutími sna.živých míM, počítajících
každý
týden sumu vypočtených
parcel· a
přezíraných
státem i poplatnictvem.
Stanou se úřady, s nimiž budou nuceni jednat
nejen jednotlivd,
ale i hospodářské
společnO'&ti, obce, okresy atd. To už rpočíná se
v úiade.eJh jevLti a d1lElled'ek jest [IIEld~statekč3Jsu ku: práci vlastmi
N ejlélpe tocharakterisoval
jeden kolega slovy: Nevím, mám-li měřit, vyřizovat'
strany nebo studovat nařiwnrí, 3lOObose ~'bilálznit. To &i mwsúne přiznat, že tenclm.os
tu! jest a; že
z něho ~tí
V1Šeoom ntesrpO!kQjeoost v naiŠich řadách, čili krátoo řeČ<lno, IIHmí u nás
organisace
rpráce ani sH. A k této o!l"ga.nilS>lWi
měIl)'l by směřovati na.§e ná.vrhY', aby
umožnily řádný 0000 služby. Jsem toiho nálwrU,ŽIe by měl !býti pokud možno v nejkratllún čase ,zřizen jeden vzorný úřad, v němž nový ,Z,áJrOnby se praJkticiky provedl.
Dle ~íska:nýcil::l ~:k.UlŠeno&tíněkJteré věci by se korigotmlyta
up!l"a.vi!ly 3J teprve po
nabytých
zkušenostech
by mohl býti vydán návoo k uvedení nového zákona v celé
r6/(l'Ublioe ve ,sikUItek. Nic neiJ11B'Ítak mysl úředn!illwvu jako neucelené zavádění nových
prac,í. (Na ipř. dQ&tanete naiíJzení se zavedeným
no,vým t;'Elkorpisem. Prostudujete
a
~aložíte. Aile tiskMna pošle no~tisík:opis
Zla :prů1!roku. Pllk ,vezmete na.říwní znovu
a studlujete opět.) K 'snadnějšímu uv,ed'ení záJkona vživo,t posloužily by t3Jkié s'Po1ečné
kotnference s výkladem
nového ·zákona! a p!l"obrámim řady tplříkl3id'ů:. Takové konferen.ce kona~í neje:n :p!l"ávmei fi'!l:a,nlČ.od<boru, ale i berní úředníci.
Poslední absolvovali
nedávno taJlťový třídenní kms v H!l"adci ~áL
J'sem toho náJzoru, 2e orgaillisaoo práiOO a sil je-8Itv nlliŠi0h ÚJřa.tfu:oorpřezírána
(aJčkoil.Í'vjest nedd'Me<žitější) ll. že koJ1egoVié, kte<ři !by pi'inesli nállnětyt k plálllovitějšímu.
provádění
nové!ho 'Zákon<a, získalib;V
vdělk náš i vd'ě:k. nadřízených
ÚJřadJŮJ.Každý
z ná.s dtí táhu práJce a ,zodlp'ovědnostiJ IIHIJ sohě samém:. V mém okiresu ,p>ř1edválkou
byli V1Ždy dlv31 techničtí
úřednici mlOOii, ač měřiiCký okreEl oibsahorvM 'P0uw jeden
be!1"llÍúřad a neibylo Eltaveh. ruchu !Mli Ipoz.. refo!l"IIllY.Dnes obe,s má. d;v;a' iberní o'kre'sy,
ll<OOIb~ejrrě vyvinutý
sta,veibiDi ruclJi, letošním rokem 'začíná poz. refoT'lll:3.' li jsem zde
sám, téměř zestaralý,
vyčerpaný
a unavený. Potom ovšem není již chuti ani síly
ke studování
novýlch zákonů <li na,nzooi. To však nikdo nepoCihopí, když nedokážeme, že rprá.ce lOOše jest odlišná od rpraci v ostatnÍICh státní0h úřade0h, ~e jes<t těžká
a vytěe<rp:í.vajicí. Zdle Po minilstr finanoí by se presvědcil, že už jest me stav, který
napool'áM mu šetřiti ve státní adJmíniEltmtivě,že
V1Ša;kje<st odstrkován,
pře1zíráJn a
tak: mizerně honorován.
že ijJlřestáva rvěňti ve '8lpravedllnost státní administrativy
a
počíná uvažovati
o lichvařerií
s prací českoslov.
intelig-ence. Nevysíláme
sig-nálů
S. O. S.,. neumdllí,váme v úřade,ch~ nejdeme s ka<ž,dym úmlrlim d'o novin (ač 'ztrá<Cime
li(Li v nej;mwž.ně~škh letelCih: K'olčí] PoHvkaJ, Šimáěek, Žůrek, Sr3JZH, čížek!), my je-u
pmcujeme
a upolzoTňujeme 'co bude dáJlle:.
Lituji, že !I1aletošní naší va,lné ,hromadě neillJOhlo dojíti ;k hlubší diskiufli o novém
kJat.zákoně
a že neby10 možno mluviti o or~aliilSlaci prálce a sil. Slouži,žtudíž
k tomu
náš <časopis. Ne0hmevšak
'POIkoutmi:ho nadarvánía
řekněme ihned! UJj)řÍill!l1ě:V dané
situaci může nám pomoci okamžité rozmnožení technických
sil o 50%. Nelzesmlouvati a nelze sleviti. Má-li 'daný úkol býti proveden, není jiné cesty!

Dodatek ke článku .,0 pantografech'"
(Z. V., čís. 10. 1929). Známé
vztahy pro nastavem
pantografů
(vk SItr. 183 dole) j80u Elesta.veny pro 40 poměrů
L. Zimmermannem
a uspořádánv
v tabulkách
formátu 21 X 38'5 cm. Mezní hodnoty
pro volbu pólu vně a uV!I1itř pro mzné délky ramene:
Délka
ramene

I

a

I

~ll

720
840
960

I

b

mm

.

400-00
480'00·
560'00
640'00

240'00
288'00
336-00
384'00

. práci. (L. Zimmermann,
tabulky
.v Sasku, cena asi 13 Kč.)

c

360'00
432,00
504'00
576'00

pro

nastavení

Dává-li
vypočet
vzorce
pro pól vně větší hodnoty nežli
~a", nastavuje
se ~ól uvnitř.
Dává-lí
však výpocet
vzorce
pro pól uvnitř hodnoty menší
nežli "b" nebovětši
nežli "c"
nastavuje
se pól vně.
Pro mimořádné
poměry
jest upotřebení tabulek zvláště
výhodné, neboť interpolační hodnoty pro - 1 usnadňují
značně
pantogra.fd,
R. Reiss, Liebenwerda

F. Sponer.
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Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové $Chůzi Spolku čsL ~iěU.
konané dne 31. ledna 1930
S,c-hůw,k níž se OlIlI1'1lvili
vooové Ing. BrailldJI,fug'. Sůra. a SouKíeik,byla z.a,hájeill:a
o 17% hod. Přečten 31sohvá,UlUhyl zrupis O' lIIOO'Illé
výlb.sch~.
\éy.borrWM na vědomí
vystoupení ing. K..aiohtooo zespolik'll, dáJ1esd:ělelllíIpresídía pos!. suěmovny,~e žádost
d,'ůstojníků-voje!llskýi0hgeometril! byla VQ'stoupeI13lnrln. národní obrany, :konečně sdělení
min. zahramiční(lh vělcí o j'llgosJMnskémkiatastrálnim vyměřQIVámIÍ
(znětniipřípill'U je uvedeno IPod titulem "Vyro-ěřováni katlllstráhJ:t v Jugoskwii" v tomto Člisle). K tomuto
sdělení byilo l1SiIleS~novyžád8Jti ~i prO'Stiíeda1icltvímděikanství vys. .školy -SIp€'c.na.uk
od 7JJlíuěného míniste'l'Stva čísla "SllUiŽ.novíne", obsahující vyhiUáJš:ky
s podmínkami .pro
ooměměřič'e. Pro-f. dr. Ry-šavý naV!I11uje,aby kolegové, pokud Ipl()lzn.a1i
pOOllěryv Jugosmvii, podali o nich inlfmw:ace (k rukám iP1'of.iPetříka).
Referát Ing. Čtvrtlíka ik osnově nového staV'. řádu ,pfipop se ik vyipmcova,né
zprávě pražstke.
Dále hyl:a Ipředčítána 'Z!prrávao 7 měsíčních geometrovsk$'ch kursec,h, pořáJdaJlých
na Ruské lidové univ-€Tsitě v P:ra'ze, .zejm-é!llaz,důra'ZněnOi,
!Žeabsolventům jsou vydáváilly diplomy v ja:z. ěesikém, ruslklém _a fraucouZiském s titulem '"techniciengéometre",
čímž je poškozován jednaikl stav 'zeměměřič'Ůl,je,dnak dobré jméno n'llIší
yY!Sokéškoly tteClhnické'\'\cilzině. B~lo USlIle'sellO
informovatiDJaŠi technickou V'elřejnost
náSiledwjkím prohlálšením, k,te-ré bude sděleno profesorskému !sboru vysoké školy
spec. muk:
"Spol€lk čsl. zeměměřičů v Pra-ze, Ipojoomav na výib()1'{fVéschfůzi,kou3Il1é dne
31. ledn3J 1930 o 7lIDěsíčlllÍic!b;
zeměměřičskýdli krt,rs,eoh 'pfi RusOO~lidové universitě
v Praze, žádá, aíby Sibor Vroil'e'sorslkýlvys'. ,šk. speo. nauik 'zakročil u min. školství
a nitr. o.světy, ab;y nebyly. vydá,vány a.btsolv-entům RuSikýoh zeměměřičskych kuf,sŮ
v Bmze di'P~omy v jazy·ce č'eském, ruskéllll 3J francouzském, jimiž 31hsolventi těchto
kursů nabýva;ji titulu "technicien-géometre".
K odůvodlně!lli své ~ádosti uvádí,
že v diplomu cito'V'án je výnos mi,U. ,škoL a nár. QiSlVělty
-z,e dne 18. února 1926,
Č. 12.941-26-V, jím~ iOOžádo8t min.zahraničrukh
věcí zřÍize'ny hyly za ve<dleníprof.
dra Pantol'lič'ka soukromé 7 měsíční !z,eměměři·ř!skéíkursy pro ruské emigr.l!l.lty v OlSR.
Spolek čsl. zeměměřičů nečinH v r. 1926 námitek, jež'to předpoiklooal,že to
bude jediný kurs pro výchovu 1l0ffiQCníkůzeměim.,ěřič-ských,jímž -se'.má rusk,ym emigr3ll1tům uSIlJadniti -existence. Ježto však tyto 'kurs,yse op'wkují, baJ 'zdA se, že budúu
trvalými a absolventům vydávaij:í se diplomy s výlše uV'eďeným ozna,č€lním, které jsou
s to uvádiěti v omyl nejeiIlJčeskou ved'e'jnost ru te,chni,ky, a,1ejsou 'Sito vá~n.ě ohroziti
dobré jméno absolventů: čes. vys. Ulčen1techni,ckélbo v ,cizině,žáJdáme. -albymin. škol.
a Dár. osvěty vydávání diplomů 'Z:alstavHo,a další 'kursy !llepo·volova10.
Emligrll!nti ruští mio,hou studov'atizeměměd'ičstvi jlllko. řádiní 'pOIsluc-ha,čina vy".
uěení t:edlllloÍC:kém,
jako to dě13lji ols,ta,tni,mohou s,e [loorobO'mti sitátnímzkouM,ám a
státi se tak [!'lnocennýmÍ zeměiměřičiEe st,ál1:ními,zkouškami."
Zás,twpoo Jedinoty úř. aut. civ. goemetrů proMáJsil,~e uVleiiejnípodobný projev
ve Yěstni'iku inž. íkOmory a ffiěH. jelJ min.šlkoJ:Eltví a nár. osvěty.
Bylo USill~senosvolati val n o u hro ID a d u n~ neděli 16. hřl}zna 1930.
DalšíClh.Diá~hÍl' není, proto předsedajíd končíl ,schůzi.
Zpráva o výborové sebJůzi zájmové skupiny měřické při S. I. A., odbor Prahal,
kooané dne 31. redna 1930 v ústavu iP1'0f.Petří'k'a. .
Schůzi přeďsedal 'z'a Ing. lMailldY'se,:který se om~UJViI,
[li11orf.
Pe'lJřík. Po pře1čtení
a oohválení ,zipiSIUo minulé ,sIChůz.ibJnla pmjednáván,a ďošlá komSljlondence. Ze S.I.A.
došlo vyzváni k účasti IUlJ a,nkJetě o pl"llICovnídlůlbiěú,řednictva. Příslušný re:lierá.t pro
tuto anketu vylpTllICujeIng'. SedleClký. Dorta'm,Tk8. 1. A. k ank'etě o refO'rnl'i'~studia na
VYBoMm uče<ní teohnick'émzV'l'acwje In.g'. Krejlza. PříJ}i:s S, 1.A., žádající jmenování
tří ~ndClfiiPfo sestavenis8lznam'Ů 'VIeV'ěc'SlCth
nek!alé &l'wtěŽ\:l,bly11 vyříZlen, na.vl'ženi Ing.
Zuklín, Če<rnýia Ti'I'Ina. ,Sděleni min. zahran1mc~ věci o vyměřování [l'l'0ka.tastr jug'oslávský a 1UIlIÍ!stffi1í
čsl. 'Zeměměřičů při něm wato nlli věld:omí a usneseno požádati
prostředillicrtvirm děk:llIl1stvivys!.školY' spec. nauk o zasláiní čísel .,Služ. nO'VÍfflie''',
jež
Qbsahujlí vy:hláŠlky s. pOdmán:kami P'l'ozeměm'ěři,če. Brof. drr. Ryš,avý navrhuje, ahy
kol'egové znalí Ip()m'ěrů v JugoslaJviřtbyH vyzváni ik !podfuú infoTilllooí 0' těchto 00měrech. O.' V'alné ;hromadě, :pro niž hude připraven 'l'O'Lpocertpotřeb ,zájII1JQlVél
skupiil1Y
odbor Pra,h\l" hylo usneseno, že 'brud'e,svolaoo na 15.únoraJ 1930. Prof. Petřflt 'Podáv~
na to qJpirá.vuo ipIrogra:m sjle!zďučsl in~en:ýrli, který tbudJepo-řádáJll v' čffi1Vln,u
1930
v Praize. Prof. dToRyšavý prosloví n'a sjeozd'llpřednášku o nový-chJ81trojiohměřIčskYcb,.
N6Itobyla čtena ,z;prá.V'ao 7 měSiÍěníohzeměm'ěn'ČlSkýtťJh
kUl1sech,nllJRuské lidové
universitě v PmZle, jejÍJCihža,bsolventům jsou vydá,váJn\V'trOljjJa.zyčnéd:iplom\Vs titllle,JI1
"tec h n ie ien-géome tre", čfm~je pO~kf)7;OVlÍn
nejen stav zeml;měřičB, ale i prestiž naší
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vysoké š1k.oJy v dzině.
Bylo ~p'roto usneseno informovati
nalŠi lte,chni.ckou veřejtnost
a:pos1ia.rati tle, lll1>ykwrsy byly,z3JStJ,veny. V Z. V. bude oti.štěn projerv o ,těchto kursec,h
(vizz!plrárvu (} ryb. schůzi SpoWku čs.zeměměř.).
Pooolbný; IprojetV bude, podán profesorskému
sblOru vyl>. školy spec. n~l<1xl>:.
Zá,stwpcie Jednoty
úř. aut. 'cliv. geome,trů
zlIJUjlne. ke KUI'l8Ům &tanoviSlko, které uveřejní ve Vě8ltniku mlž. ikomory a 'zasadí se',
alby komora !poo'a:la 'piíslušný návT!h1mín. školství a Ink. osvěty.
Poněrv'llJdiž daLších návrhů neni, ikolIllČí:předsedaj,Íci schŮ!zi.

Vyměřování katastrální v JugoslavU.
Dle u&nesení výboru "ZEměměřičské
skupm,y S. 1. A." ad1e, usnesení Výboru
"SpoJ:ku osI. lZ€iIIliěilll'moůl",b~~o sděleno min. zahl'. věcí s,tanovi:sko ooou. kOllporad
v otálzce vymě,řováalí katast,rálmho
v JugosLwii prostředllictvím
dlěkanáitu vys. šJroly
spec. na1.w'c Na tento !piipis došla od'pověď jUl5osmv. min. finam,j a byla nám opět
pro&třed:níctvím děkanátu vys. ,školy spec. nauk ze dne 26. ledna 1930 &d'ělena. Ob'Soah
této zprávy jlenásledujicí:
nOdtPiO'vídajíc na vážený tamní slpis z 2,. IproSiince t. r. mini,sterstvo financí král.
Jugo&1avie především
,děkuje jednak vyslanectví
za námahu, Merou věnova.lo této
otázce, jednak te,chni1ckým institucím, které j,SIOUoc1J:o'tny ujmouti se ,činností!, jakmile
Lud~u známry podmínky.
Dlříve ne~ dáme podrobnou
Odlpověď, vylíčíme prá1ce do,sud
vykornané, jakož i !~án ibudhucí prál0e k lepší orlentad
českklslovenských
odbomíků *).
V celém SrbElku, Jilžním iSllbisku a Černé Hoňe je !provedenatri:mgula,ce
1. třídy
a vypočteny
jsou též ,koordináity.
Rovněž tak je většinou
provedena
i vyiI}očt,ena
triangul3Jce JI. t,ř., triangula,ee
III. a IV. řádu konál se na terémech, na kterých
se
korná detailníoblk,reslování.
Doposud: je číselně vymě'řeno 'pfes 700.000 ha 'Plo~hy a
tr'angulace
provcedena na 500.000 ha !půdy, na které se maji prováděti nová přeměřování. Odd'ělení k3Jtastru má již nylD.ík diIEIp'os:~ci30 ,triangulá,torůlll
k 'podrdbnoolU :pře·
m,ěřnvání 42Q geometrů a inžený;rů. Z tOihotn v,šeO'biecného nwčrtku je jasno, 'že lze
zaJIlěstnati dos,tat€lčný poč'et odborných geometru a jl!l,zený<rů pro k'atastrální
přeměřování. Co se týče 'zpiůsohu zaměstnávání
geometrilJ a iružený,rů při 'Piíeměřová.n,~ v Srbsku
a Černé Ho,ře a Jižním SrbEku, mohoU' hýti posta,veny dvě .aJternaitívy:
A. Buď ~by geometr-i 'a inženýři vstowpiH do státní Blu?íby jako smluV!lli (~ředníci se vBemi prá,vy 'a !p,ovinnol',tmi ElIIl'luvnkh ,zllJměstn3Jnců ·a uzavřeli smlouvu kalždý
zvláIŠť. jak ustanovuje
n~.řízení o Emlu'V'ních· Úiř.ednícÍJChi,uveřejněné
ve Služebních
Novil1:ÍJch ze 7. sTJllllI3i19 .. , čís. 196, neho
B. <l'by geometři buď jako jednoťlivci neho jak'o kons.o'l'cium zÚJča,s,tňovaH se co
podniJkat8l1é n'a lidtaiCÍ a píl€.iimaJi ,do Ipřemělřovárni huď Jednotlivé katastrální
ohce
nebo ceM okresy rpodleřfz,el1í ,puhlikova:ného v nařiz,ení o svěřování 'zhotovorvání ~atllJstru soukromým
podnikům, které bylo ipuhliko'váno v úředním listě ,iSlUJžebné N 0vin'e''', čís, 288, ze dne 7. prosince, 1929.
Jestliž'e s.e čle,skomovenšltí inžen~ři a geometři plřiMáJsí k 'PiI',wím, uveďený;m pod
ad A. ne,boad B. budou 'pO'stwpova.tí ,podlepře'sně
E,tllJllovenýchinstrukcí,
které jsou
všechny v tisku (kromě 1. d]lu o tria.JIgu1'ad. k:telrý hyl již ti'Bkem vydán), takž'e pro
všoohny. výikony budou Jníti Btanovené předp'ůBY ,a :přesná omelZení.
Milllůsmeil'stvo firnan;c1 doud'á. že po tomt,o výsvětIe,nj budou 'českoslovenští
geometři dosta,teěně informo~áJli o tom, 'co bylo .id,žvykonáno :li co je rpo,třehí je,ště' vykooa,ti na ka.ta,s,tru v Jihoslavii, taíkiže dotčení hudou míti i '~řelt..elnějlší orientaci v této
otázce."
Vý1bor Sipořku oBl.zeměměři,čůi usnesl se vyzvati VlŠ€cky ko:l'egy, ktJe,ří v Jugoll.1.avii'1J,ro,covali, aby lasík'avě 'zaslaili své :připomíník:y k tomuto dOlpisu prof. J. Petří.
kovi v Praz.e.

Různé zprávy.
Soutěž: VMeClká rad~ Ma,sarykovy
Akademie
Pr:ke
'Po rozhodnutí
pomty
o literámí
sOUltelži, llElp'Ůřádoan:é na théma "O t á 'z k y ú p r a v y a, s t a v.e ib JI í h o
ro 'z voj e ID ěs t"udíčI'iJ:a
z'e Šie:stiJ došiýlch prllJcí tyto. ceny: 2000Kič
Dr. t..echn.
F. Ku,hnovi, 1500 K,č Ing. Jar. Vanelčkovi. 1000 K,č Ing. Ivo ne n e š o v i. M. aut.
civil. zeměmMiJči V' Bmě a 500 Kč Dr .. J. HQlfm~novi. - Opět d'olož5li zeměměřiči svůj
činorodý zájem a spolupráCi ve výstavbě měst!
Statistická zjwáva z VYl'.. školy sl)eciální0h nauk !pii čes. vys. učení technickém
v P.ra.ze.Dle
úředhíe;h 'záznamů na čes. VYlil..uoení technickém
v Prwze slO1Žilo od
28•. října 1918 do 30. !pro'sinele 1929 celkem 470 posluch:ličŮ odbornou stá.tní zkoušku
·zeměm.ěři1Čs'kou a to dlle' ipl'ospělc1hu: 92 s vy,znwnená,ním,
247 velmi způsohilých,
·131 způEobilýe,h .
,I'

. *) Viz 'zprávy

o.tištěné na st:r. 13, 14 Z. V. 1930.
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Z toho složilo
-, iRátni. zkoušku

Čechy
45
Bílá Rus .
108
1
204 51
1
Morava.
3
Ukrajilla
2
35
10
6
18
15
Slezsko.
1 Polsko
1
6
3
l!
Slovensko
4
Halič.
4
7
1
4
Podkarpatská Rus
1
1
Finsko
1
Rakousko
2
1
1
2
Litva.
.Dolní Rakousy .
2
2
5
1
Lotyšsko
1
1
Horní Rakousy .
2
2
Gruzínsko
1
Kraňsko .
1
1 Rumunsko
1
Jugoslavie
2
1
Bukovina.
1
1
1
Dalmacie.
4
1
3
2
~esarabie
2
Bulharsko
1
1
1
Svýcarsko
111
Rusko
57
88
16~11 23
Celkem kandidáti\. 470 a sice: s vyznamenáním 92; velmi zpi\.sobilých 247; zpi\.sobilých 131;

t

Ing ..••••

T.hnllek,

měř. rada v Brně.

t

Ing.

I vrch. měř.

Anlonl•• lij-k,

.

komisař v. v. v Čes. Brodě.

Čest jejich památce!

f
'.
y

Osobni změny ve stavu měřiěských úředniků na Slovensku (lIistopad a. pI~
1929):.
.."
1. PřijaJti
za. s,mlu,vní
měřičskl;
úředníky:
Ing. GlěbGrigorj~v,~'
('Durě. Sv. Martin. k. m. ú.),ling. MichirulIva.něenlw (Treněín,k. m. ú.), Dija. A~
•••
menlro (Luěenoo). Nikolaj Rafum.ovič (Košice, .i .. k. v.), fug. Ja.kiv Oekirda (ZNoleň) •..
Ing. Josef Vysoký (Zilina), Ing. Pavel Altuchov (Čadca) a Ing. Ante>ninMelnyčwk (DóMi .
Kubín)..
_
II. Ze S 11\1 Ž byv y s t 'ou pil i: Smluvní. úředDJÍcdNikolJaj Te>ka,rev (Trenčín,
i. k. v.) áMikuJáš Kupfer (Turč. Sv. Martin, i. k. v.).
. .
III: Přel o ~ e ni: Ill.) k llIově zří~enému iIDsp,:,k;tor~uka.~.. vyměřování v T~ě.ď
Sv. :M.lllrtině,za. predm<ostu m. v. k. Vac~v Wa.nikáJt, pndele:na. Ing. Fr. Ly,Slý,mg•.
Aut. Kovai1&lk, Ing. Václav Blznic, Vojtěch Král, Oeněk Březina a AleocaÍ1derlvano-v:,.
smI. m. úř. Feooor ViolOŠlÍJn,
Ing. Efim MacoIVa Imn Levický;
...
b)k oově zřizenéilll\l odd'ěleni pro nové měření k. m. Ú. v Bratislavě: za .před~
nOM;U odd. i celéhe>k. m. Ú. m•.v.k. Ing. Rudolf Klimeš; p,řid6l!ooi:M34"tinKle>b'U.tzky~
Josef· Oooňan, ViikltkxrSeiler, RI\ldoilf Redchard, Josef Lhota 3. Imrich Varga, J01lef
Cwii8,Frant. Modes a Pavel TYJfoLt,sml. m. Ú. I'Van Petrunkjeviě, Venjamro IvanOOnikoa Alexamr K~e>lov;
.
c) k odděil.eIri autellltifLkaěnímu k.m. Ú. v BraltJislavě m. k. Ing. Jaroslav šl.iíI;r;
d~ k irul~tu
kat. ,vym.lěřová.niv Košicích ~ml. m. úř. Ing. SlJIl'gejBejdilk
(z BratislJavy, 1. k. rv:.)li. A1exmder· Sti'ukJav (z. Trenčína., i. k. v.);
.•.... ".
.
e) u kat.. měř. úřadft přeloželI1l.
';. Ing. Jaroslav Úhfim doŽiJi,ny. a ln.g...Emanu.61. '.!
Demel (tQ TrenIě~ Va.sil Sauch do ůadce a Img. VladnnáirZagoroonov do N. Zámkft.,
. Ing. Pavel Kórpel dO Gal.a.Thtya OttJo Hn.Ila de> 'J:1ornale,;. '.
..'
';
IV. Jme n o v A IIIi: měř. loomiJsalřemv 6. pl. st. fug. IV'aDPia.rcbomenko v· ~- ..
pině; defiJllÍt:ilvnimipřednosty k. m. ú. ve Vel. Kapušll,l1ooh m.k.:F"raonit.tTrfle,b:,ď
v Ru,mennéfu m. k. GJUltav Pa1J7.ela v MJÍchalovcích m. k, JQlSiefPodstatný,,·ď.
. PtoErin~:':~)~estavu
.pers.OIiá1u kat, měf. t1řadů ,naPodkapatské· aQtJi '(tistPPa~,
v

ď

.
Jme nov Ano í: Hynie Karel, mm-.konc., přervzat d'Ů sll\lžeb měř. na .;p~ '.•
karpatskéRJusi ;00 zem. úi'adu v Praze. Bakumenko Kornilij, smlu~ni zemj:íměř.,.it4l.
kat, měř. ú.řad'llV Ťa.ěov~. .. .....
. . .'
.',
.'
"",
Zesluže-b
vystoupil:
Fenin Alexa.ndr, smluvní zeměměřič.
Za redakei zodpovldá' Ing. Jo •. Ra'ílěka. - Tiskem Polygraile .•. Brně •.
Naklada~I;
Spolek ěe.ko.loven.kých
zetnětněflě& ., Pl'8ze.
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