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ZEMEMERICSKY 10
VĚSTNÍK 1933
ČASOPIS SPOLI\U ČS. ZEMĚMĚŘIČŮ

••••••••• XXI. ROČNíK V BRNĚ 5. prosince 1933

Sestrojení plánů polárními koordinatografy a jejich vliv na
další práce.

Ing. Alois Pe j c ho t a, Trenčín.

Všeobecný pokrok techniky, který v posledním desítiletí překvapil řadou
vynálezů ve všech oborech, objevil se také v měřických strojích. Tachy-
metry, kterými se měřily délky jen pro vyhotovení méně přesn)Tch plánů (pro
projekty a pod.), byly zdokonaleny tak, že dnes jimi měříme délky přesně a
tachymetrie ožila jako samostatná metoda polárná. V praksi uživáme něko-
lika typů dálkoměrných strojů (Kern, Wild, Bosshardt-Zeiss, Breithaupt),
kterými měříme vzdálenosti buď přímo, nebo nepřímo a výsledky, co se týče
přesnosti tak i hospodárnosti, jsou velmi uspokojivé.

Co by nám však byly platné pěkné a rychlé výsledky, docílené při pol-
ních pracích, kdybychom jich zpracování, t. j. vyhotovení map a plánů, měli
prováděti starými transportéry. Zdlouhavé vynášení těmito transportéry jistě
by tuto metodiu znehodnotilo se všech stran. Proto, jakmile se v odborných
kruzích objevily první výsledky získané zdokonalenými dálkoměrn)Tmi stroji.
samo sebou objevila sl' potřeba přesných strojú pro vynášení měřických
prvků v poli získaných. Byly to zase první firmy švýcarské Corradi v Zu-
rychu a Haag-Streit v Bernu, které takové přesné stroje vyhotovily.

Nevím, jakých vynášecích přístro.iú pro metodu polámou užívají kole-
gové ať u úřadú státních neb městských v zemích historických. Protože mě-
řické práce ve státní finanční správě v největším rozsahu se konají na Sloven-
sku, myslím, že z celé ČSR. užívá se metody polárné na, Slovensku nejvíce.
l"inanční správa je si vědoma důležitého a velikého úkolu. který máme před
sebou, hledí nás co nejlépe vyzbrojiti a zaopatřila polární vynášecí přístroje
od uvedených firem. Tak máme na přiklad u inspektorátu katastrálního vy··
m'ěřování v Trenčíně k disposici polární koordinatograf systém Corradi, sys-
tém Haag--Streit a několik polárních koordinatog-rafú systém Sovatay, vyhoto-
vených firmou Siisz v Budapešti. V dalším popíši podrobně všechny stroje a
jejich přednosti a vady 7.dúrazním..-.. -~

Polární koordinotograf Corradi *). Skládá se ze tří částí a ,to: z kruhové
podložky (U), z úhlového vozíku (W) a distančuího vozíku (D). V podložce je
vlože,u kruh (K) se stupňovým dělením, který se dá posunovati a vodicí pás
s drážkou, v které se posunuje úhlový vozík pomocí koleček (g). Na spodní
části podložky je vložen ozubený kruh, který pohybuje úhlový bubínek Cf).
Úhlový vozík je kruhový rámec se dvěma rovuoběžnými př~čkami (a~, Cb'j.,
který pomocí koleček (g) se pohybuje v kruhových drážkách podložky. Na
příčném rameni (c) je upevn'ěn úhlový bubínek (r), hrubá i jemná úhlová usta-
novka (A). Na širší příčce (b) je namontováno délkové měřítko (L) 1:1000 a
1:2000, 1:1440 a 1:2880. Na přední hraně příčky (b) jsou mikroskopické zoub-
ky. po kterých se pohybuje délkový bubínek (r1). Délkový vozík posunuje se

*) Je,žto jezohrazen na str. 80 Zememěřičského Věstníku z 1933, lleotiskujeme jej
znovu z úspQmých důvodu.
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na třech kolečkách (gl) po příčkách (a), (b). Pikírovací jehla (P) a mikroskop'
(M) s nastavovací značkou jsou upevněný na kolmém rameni délkového vo-
zíku. Hrubá i jemná délková usta.novka (A1) je na začátku délkového vozíku,
délkový bubínek (1'1) je asi uprostřed délkového vozíku.

Postup při vynášení: Na vzdálenostním vozíku odsuneme šoupátko Cd)
a objeví se nám nastavovací značka pro "Mikroskop", kterou po-
mocí délkových ustanovek jak na měřítku, tak i délkovém bubínku postavíme
na nulu. Uchopíme apará,t oběma rukama a postavíme jej zhruba tak, aby
mikroskop (M) byl nad stanoviskem, z něhož v přírodě byly body zaměřené.
Díváme se do mikroskopu, v jehož středu je červená centrovací značka a po-
mocí dvou bočních šroubů (š), které působí ve směru radiálním a na sebe kol-
mo, mikroskop nad bodem dostředíme. Povolíme hrubé ustanovky na úhlo-
vém a délkovém vozíku a pohybujeme oběma vozíky tak, až mikroskop objeví
se nad bodem, na kterém je zaměřený' detail orientován. Úhlový vozík Se po-

hyboval v kruhu, délkový lineárně. Utáhneme hrubé ustanovky a jemnou
úhlovou a délkovou ustanovkou mikroskop nad' orientačním bodem dostředí-
me. Nyní posuneme rukama dělený kruh a nastavíme jej dle nastavovací znač-
ky úhlového vozíl{jU(e) buď na nulu, nebo na hodnotu stupňů orientovaného,
směru. Odklopíme úhlový bubínek a nastavíme jej na nulu nebo potřebné mi-
nuty, sklopíme jej a přesně jej ustavíme korekčním šroubkem.

Tím je aparát centrován a orientován. Délkové údaje na měřítku i bu-
bínku odečteme a porovnáním s přímo měřenou délkou vidíme, že koordinato-
graf je správně centrován a vrátíme délkový vozík na nulu. 1\astavovací
značku délkového vozíku pro "l\fikr oskop" posunem šoupátka zakryjeme,
až se nám objeví nastavovací značka pro ,.Spitze", kterou nyní po-
stavíme na nulu. Po provedeném nastavení na nulu je pikírovací jehla přesně
nad daným bodem, protože vzdálenost mikroskopu a pikírovací jehly je stejná
jako vzdálenost nastavovacích značek pro "Mikroskop" a pro "Spitze". Apa-
rát je připravený k vynášení a popsaný výkon po jistém cviku netrvá ani půl
minuty. Nyní povolíme hrubou ustanovku úhlového vozíku, kterým otočíme
na daný počet stupňů, hrubou ustanovku utáhneme a, jemnou ustanovkou na-
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stavíme žádaný počet minut na bubínku. Na délkovém vozíku povolíme hru-
bou ustanovku, posuneme jím zhruba na daný počet metrů, ustanovku utáh-
neme a na bubínku koncové čtení délky přesně nastavíme. Na měřítku čteme
desítky metrů, na bubínku metry, decimetry a centimetry. PřitlačÍme slabě
na pikírovací jehlu a bod je vynešen. Delší prací s tímto aparátem dosáhne se
takového cviku, že lze vynésti až tři body za 1 minutu. Ap'arát pra,cuje spo-
lehlivě,úhly vynášíme na 30 sekund a dílky v měřítku 1:1000 nebo 1:1440 na
lem. Akční radius pro M=1:1000 je 210m a pro M=1:1440 je 320m.

Polárni koordinatograf systém Haag-Streit (obr. Č. 2). Tento polární ko-
ordinatograf je na první pohled jednodušší, lehčí než Corradiho a pracuje se
s ním také snadněji.

Kruhovitý nosník na podložce má po s,tranách 2 šrouby (š), kterými
se aparát nad daným bodem centruje. Lehce otočná alidáda pohybuje se v lo-
žiskách nad nosníkem, její okraj je celuloidový a opatřený půlstupňovýrn dě-
lením bez označení čísel. Prostřední kruh (K) se stupňovým dělením má ozna-
čené 10- a 5 stupně, je posuvný a s alidiádou je spojený svorkou (a). Kruho-
vý nonius, připevněný na nosníku, má na levé s,t,raně jemnou orientační usta-
novku (b) a na pravé straně blrubou i jemnou alidádovou ustanovku (e). Blízko
průměru alidády je celuloidové měřítko, po kterém se pohybuje skleněný dél-
kový nonius spojený ramenem pevně s pikírovacím mikroskopem.

Pikírovací mikroskop je mikroskop a pikirka v jednom tělese. Mikroskop
pohybuje se vertikálně v trubici; pikírka je připevn'ěna blízko objektiVitlJ.Vtla-
číme-li okulár do trubice, tedy pikírujeme; je-li okulár v normální poloze,
můžeme bod pozorovati, aniž bychom viděli pikírovací jehlu. Nežli začneme
aparátem pracovati, dáme délkový vozík do normální polohy a ta je docílena
tehdy, když nárazník na délkovém noniu dotýká se čepu vyčnívajícího z mě-
řítka.

Délkový nonius ukazuje nulu; pikírovací mikroskop je) ve středu ali-
dády. Koordinatograf položíme nad daným bodem-.a centrujeme jej oběma
bočními šrouby. B(')d objeví se v mikroskopu ve s,tředu černého kruhu. Povo-
líme hr'Ui~éu~tanovky délkového i kruhového nonia, posunujeme .délkový vo-
zík a současně otáčíme alidádou, až se mikroskop octne nad bodem, na který
je osnova orientována. Utáhneme obě hrubé ustanov:ky a mikroskop jemnými
ustanovkami dostředíme. Nyní povolíme svorku (a) a posuneme střední kruh
(K) na nulu nebo na orientační hodnotu ve stupních, minuty Ulrovnáme orien-
tační ustanovkou (b). Tím je koordinatograf centrován a orientován. Vynášení
bodů jde rychle, na měřítku nasadíme danou délku, alidádu otočíme o potřeb-
ný počet stupňů, minuty nastavíme jemnou ustanovkou (e) a stlačením mikro-
skopu zabodneme pikírovací jehlu jemně do pap,íru.

Úhly vynášíme na 1 minutu, délky dle toho, v jakém měřítku pracujeme.
Měřítko má troje dělení: 1:500, 1:1000 a 1:2000. V měřítku 1:1000 vynášíme
body na 5 em. Noniové dělení, které je také troje, je vyrýsováno na skle. N0-
nius se přiklápí k měřítku a nepotřebné dělení se zakryje posuvnými pásy,
takže vidíme jen jeden nonius a jedno hlavní dělení. Akční radius pro M =
1:1000 je 210m.

Tento koordinatograf má tu výhodu, že kruhový nonius je pevný, to jest
nemění svoji polohu a. pracující úředník má jej stále před sebou. U přístroje
Corradiho se úhlový noniu:s otáčí současně s alidádou a mění svoji polohu
vůči pracujícímu. Vynášíme-li těmito aparáty body, které jsou již na mapě
ozna.čeny - v polární metodě má býti každý bod zamě,řen se dvou stanovisek
~ tedy je po druhé nepikírujeme; nýbrž pozorujeme jen v mikroskopUJ, jsou-li
v jeho středu.

Polární koordinatograf systém Sovatay. (Obr. Č. 3.) Aparát skládá se ze
dvou částí: ďěleného kruhu a otočné alidády. Kruh je dělený na třetiny stupně
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a s ním jsou pevně spojena tři ramena, která se nahoru sbíhají a tvoří ložisko
pro otočnou alidádu. Ve středu spojených ramen je vložený mikroskop. Ali-
dádu tvoří diametrální pravítko, na jehož koncích jsou úhlové nonie (n). Pra-
vítko má podélný výřez a na obou stranách měřítka. V podélném výřezu po-
sunují se dva sklápěcí běhouni (š) se značkami a po pravítku déllwvý nonius
s pikírovací jehlou.

Při vynášení musíme si nejdříve vyznačiti tužkou na mapě orientační
rayon. Potom přisuneme délkový nonius, až se dotýká nastavovacího šroubku
na ohnutém rameni alidádv a nastavíme ručně na kruhu hodnotu orientačního
rayonu a a1idádovou ustar'1ovku utáhneme. Takto připravený aparát postavíme
nad bod, sklopíme orientační běhouny, aby se lehce dotýkaly papíru a posunu-
jeme aparátem tak dlouho, až zna,čky obou běhounů leží na orienta,čním rayo-
nu. Současně hledíme do mikroskopu, zdali nastavovací značka, t. j. křížek,
vyrytý na deštičce ze slídy, kryje daný bod. Kryjí-li značky běhounů orien·

tační rayon a křížek mikroskopem pozorovaný dané stanovisko, je aparát
centrován a orientován.

Body detailu vynášíme tak, že nejprve nastavíme alidádu na úhlovou
hodnotu, pak na pravítku délku a bod pikírujeme. Stane-li se, že hodnoita úhlu
pa,dne pod jedno ze tří nosných ramen a,úhel proto nemůžeme nastavíti, nastavíme
úhel změněný o 180 o druhým noniem na opačném konci diametrálního pra-
vítka. Aparát je dosti stabilní, přece ale pro jistotu, máme-li vynášeti více
bodů, můžeme jej k papíru připevniti čtyřmi jehlami. Úhly vynášíme na 1 mi-
nutu, délky na desetiny hlavního děleni. Akční radius pro M = 1:1000 je 140 m.

Co do výkonnosti a také přesností tento koordinatograf s předešlými
aparáty konkurovati nemůže, neboť hodnoty nastavujeme ručně, a ne jako
u druhých, ustanovkami. Krátké délky nelze pikírovati, protože prostor mezi
pikírkou a mikroskopem je nízký a pikírku nelze spolehlivě stisknouti.

Body nemůžeme si tužkou označovati, aniž bychom zbytečně neposuno-
vali délkovým noníem, co u druhých aparátů je pohodlné, jelikož pikirovací
jehly jsou dosti vysoko nad papírem. Proto pracujeme s ním jen tehdy, když
vynášíme na stanovisku málo bodiL
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Vliv polárních koordinatografů na další práce. Vynášení detailu zaměře-
ného metodou polámou prvými dvěma přesnými a rychlopracujícími koordi-
natografy je v každém směru uspokojující, ale při stanovení ploch výpočetních
skupin musíme počítati pravoúhlé souřadnice velkého počtu bodů a na první
pohled se zdá, že při tomto druhu práce utrpíme ztrátu času. Tato ztráta je
zdánlivá, neboť vypočtením souřadnic bodů na obvodech skupin je výpočet
skupin velmi jednoduchý. Jsou to jen skupinové mnohoúhelníky o velkém
počtu stran, neboť výpočet přírůstkll a úbytků, který zabere při výpočtu vý-
měr skupin až polovici času, odpadá.

Kartirujeme na papíru napnutém na hliníkových deskách, při čemž vzdá-
lenosti na plánech a mapách odpovídají skutečným vzdálenostem v přírodě.
Právě tato přesnost přivedla nás na myšlenku, zda bychom nemohli zjistiti
z map přímo pravoúhlé souřadnice bodů a použíti jích při výpočtech výměr
skupin. Podle přání p. vrch. měř. rady Ing. Frant. Potůčka učinil jsem letos
v březnu pokus a dosažené výsledky v následujícím uveřejňuji. Data pocházejí
z letošních zimních prací kat. území Beckova.

Na listě mapy č. 8, vyhotoveném v měř. 1:2000, přepočítali jsme výměru
jedné skupiny ze souřadnic odsunutých z mapy. Skupina měla 33lomové body
a výpočet souřadnic těchto bodů trval 10 hodin. Určení souřadnic těchto bo<lu
přímo z mapy trvalo dvěma úředníkům 1% hod. a provedlo se pravoúhlým ko-
ordinatografem Corradiho, kterým vynášíme sekční rámy a dané body. Tímto
pravoúhlým koordinatografem, jelikož má mikroskop, který lze nad bodem cen-
trova,ti, možno odečítati souřad!nice v měřítku 1:2000 na 5 cm. Na listě mapy
č. 30, vyhotoveném v měřítku 1:2000, přepočítali jsme výměry 6 výpočetních
skupin.

Výpočet souřadnie 26 bodů trval 8% hodiny a určení souřadnic z mapy
těchto bodů pravoúhlýlll koordinatografem trvalo dvěma úředníkům 1 hod.
V obou případech čas potřebný k orientaci mapy je obsažen v udané době.
Ušetřilo se tedy při určování souřadnic na listě č. 8 - 7 hodin a na listě č. 36
- 6 hodin. (Srovnej tabulky I. a' II.)

Tabulka I.
Por o v n á n í s o u řad nic.

List mapy č. 8 Počítané souřadnice reduko- IIZ mapy odsunutéredukované!1

Skupina L vané na severovýchod. roh I souřad. na severových. roh II Rozdíl v cm
mapy mapy--1 - + y I + x II + y' I + x' 'II

Běž. Čís. y-y' x-x'čís. bodu

1 I p 158 0'00
I

605'64
II

0'00 605'75
II

O I -11
2 2824 6'50 601'47 6'45 601'60 + 5 -13
3 2823 72'17 518'14 72'10 518'05 -r 7 + 9
4 2822 65'98 480'24 65'90 480'15 + 8 + 9
5 2821 51-65 421'92 51'60 422'05 + 5 -13
6 2818 217'80 352'05 217'85 352'05 - 5 -
7 2817 214'53 339-13 214'65 339'15 -12 - 2
8 2816 259'10 328'14 259'00 328'25 +10 -11
9 2815 344'66 312'03 344'55 342'20 +11 -17

10 2814 346'26 340'92 346'10 341-05 + 16 -13
11 2813 344'66 334'09 344'50 334'25 + 16 -16
12 2812 350'11 292'18 350'05 292'25 + 6 - 7
13 2811 354'12 266'00 354'00 266'25 +12 -25
14 2810 356'85 239-15 35690 239'15 - 5 -
15 2809 357'76 212·83 357'60 213'00 +16 -17
16 2808 356'65 188'96 356'60 189'00 + 5 - 4
17 2807 357-57 188'79 357'55 188'85 + 2 - 6
18 2805

II
351'68 141'02 351'65

I
141'25 + 3

I
-23

19 2804 361'93 141'97 361'80 142'00 + 13 - 3
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List mapy č. 8 Počítané souřadnice reduko- IZ='Y ,dmnn" "dnkOVM'1
Skupina I.

vané na severovýchod. roh souřad. na severových. roh Rozdíl v cm
mapy mapy

Běž. I Čís.
+y I +x I +y' I +x' I y-y' I x-x'čís. bodu I-

I

I, I I
20 2803 372'09 143'83 371'90 143'90 + 19 - 7
21 2802 399'07 145'84 li 399'00 145'85 + 7 - 1
22 2801 402'22 145'49

I
402'10 145'55 +12 - 6

23 2800 404-81 144'61 404'70 144'80 +11 -19
24 2799 415'80 140'69 415'65 140'90 +15 -21
25 2798 431'19 134'60 431'00 134'85 + 19 -25
26 2797 441'53 122'70 441'50 122'90 + 3 -20
27 2796 456'35 102'13 456'30 102'35 + 5 -22
28 2795 473·73 86'34 473'60 86·55 +13 -21
29 2794 484'83 80'50 484:70

I
80'60 +13 I -10

30 2793 493'03 66'91 493'00 67-10 + 4 2J31 2792 493'59 56'86 493'60 I 57'05 - 1
32 2791 494'65 41'89 494'60 42'05 + 5 -16
33 p 157 495'42 0'00 495'30 0'00

I
+ 12

Tabulka II.
Porovnání výměr skupin.

L;.t ' Skn·1 Yypočteno I Rozdíly Dovol.
z daných souřad. z odsunutých souř. graficky 3-4 I 3-5 mez.

mapy pma
hn I {/ I m2 hn I a I m2 ha 1 a I m2 , m2 I m2 m2I .

1 2 I 3 4 5 I 6 I 7 8I

-- I

-8-IIT15 I 98 I 00 II 15 I 98 I 16 II 15 I 99 I 31 II -16 I -131 I 256'0
I

30 I 1120 27 37 11;20 27 35 20 25 00 1+2 . +237 I 306'2
-----~ ----

1+22' I_~ __ I_I_I 19 8786119 87 64 19 89 51 -165 I 301'9

37 92 I 35
------ ---- I

• III II" 38 37 35 38 78 -45 - 86

I
473'6

~ I lY I 21 91 I~ 21
91 15 21 90 ' 53 + 78 i + 140 325'0

----
,

I
-:-i-Y 1122 641-36 22 6493

11

22 65 86 -57 I -150 333'4
~I----- 9oT56.-4-

---- -=-[
" I P.P 4 90 56 4 90 32 + 24 110'0

Yým~ra 11125 I 00 I 00 11125 I 00 I 00 11125 I 00 I 00 II + 102\ + 401 Imap, 1Jstu r .'------1

II I I II
I

I 11-1021 II I I I
-401

Tabulka I. srovnává výsledky obojích souřadnic, tabulka II. srovnává
výměry skupin počítané jednak z daných souřadnic, ze souřadnic zjištěných
přímo z mapy a graficky. V rozdílech mezi počítanými souřadnicemi a koordi-
natografem určenými souřadnicemi očekával jsem lepší výsledky, ačkoliv i tyto
jsou dobré. Na vysvětlenou uvádím, že vynášení bylo prováděno na podzim
1932, tedy za nepříznivých světelných podmínek. Rozdíly v tabulce I. jsou kon-
stantní a to doka,zuje, že kartirování je dobré, že ale hliníková deska nebyla při
vyčíslování souřadnic správně položena vzhledem k počátmu a osám souřadnic.
Jelikož hliníkovou desku pod pravoúhlým koordinatografem při orientaci jsme
posunovali ruoně, nemohli jsme docíliti lepší orientaci a nastavení na počátek.
Tato nedokonalost dá. se snadno odstraniti přimontováním ustanovek k vyná-
šecímu stolu a deska mohla by se potum přesně, jak na počátek, tak i ve
směru os souřadnic, orientovati.
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Výsledky výměr skupin dokazují, že souřadnic tímto způsobem získaných
dalo by se docela dobře použíti pro v)"počet výměr skupin venkovských tratí,
zaměřených metodou polámou neb grafickou. Ovšem tuto myšlenku možno
realisovati jen u těch úřadů, kdiemají přesné vynášecí stroje k disposici a kde
by také úspora na čase tímto způsobem získaná něco znamenala. Na Slovensku
jsou to inspektoráty katastrálního vyměřování, jež přesnými koordinatograiy
.opatřeny jsou a mají vyhotoviti tisíce mapových listů. Zavedením tohoto zpii-
sobu určování pravoúhlých souřadnic potřebných pro skupinové výpočty jme-
novaných dvou metod ušetřil by se značný počet pracovních dinů, aniž by tím
přesnost výměry jednotlivé parcely utrpěla.

V Trenčíně, v březnu 1933.

Résumé. R e por tet des s i n des car t e s a u m o y e n des c o o r d o n n a-
tographes polaires et leurs influences sur les travaux posté-
Ti eur s. Pour les travaux cadastraux on utilise, en plus larg-e mesure en Slovaquie la
méthode polaire. Pour le report des coordonnées polaires levés sur le terrain on emploi
des coordonnatographes polaires du type Coradi, Haag-Streit et celui Sovatay. Dans la
pratique on trouvait que les meilleurs résultats' donnait le coordonnatographe polaire
Coradi, moins satisfaisant celui de Sovataye.

Pour la contenance des grouppes de parcelle sur la carte, levé sur le terrain par
la méthode polaire, on calcule les coordonnées rectangulaires de chaque point de la
grouppe ou la direction des limites des parcelles change. Le temps nécessaire pour le
calcul de cettes coordonnées est assez elevé et c'est pourquoi l'auteur propose, pourque
les coordonnées rectangulaires des points sur le périmetre des grouppes soient calculé
:\11 conrdonnatographe rectangulaires Coradí. Par la compara.ison des résultats au ta-
bleau II, indiquant les contenances calculées des coordonnées rectangulaires et de celles
trouvées sur le coordonnatographe rectangulaire, on trouve que celles dernieres sont
tout a fait satisfaisant.

I van K on e č n ý. (Dokončení. - Fin.)

Podle mého mmem byl tento IJIl'01b~émdefin~tivně '!'orzřešen tepl'ive De La VaUée
J'ouE{;inem 12). Je zajímavé. že aut,or nevěděl o této polemice. Pří výpočtech odvozoval
vŠie nezáviJs,le napd'ed'cházejícich p~acích a použiJ řady zajfumwÝCJh <I, ve,lmi dm.cha.plných
<>brrutů. Jeho výpoOOty jsou Pi'01J()I mnolrem strwčnější, než na př. Dumasovy, a1e pm nedo-
"trutek místa ,je nemohu uvádět,i. Autor řefíi nejprve Bférické kywadJo "qllasi petnd'ulaire"
{to j. téměř ro~inné s nep3Jta11011l'lHčni výchylkou) v sy:st.ému ine,rtiálním a pak výsledky
zobecooje 00. F. kyvadlo v neintertilálním systému otáliející se Země. Je'SotJ.iže v:í'sloolné
iIlltegráil.y (eliptické lil hyperelintickél rozvedu v řady, dostanu výsledky naprosto shodné
s Dumasovými. které isem dříve uvedl. DovoMm si poznamenati. že oouze tyto rozvoje
v iíad~ a ÚiP~aiVlavýIS1ledlql,čemuž se aUJ1;ořiob~čejně vyhnou, j801\l velmi ;prac.né a zabra.Iy
by mnoho míSlta, kdybych je m:ěl uveřejnit.

Podstatný výsledek práoo De La VaJlée POIISs,inovy je tJento. Autor řadou složitých
boků zavádí 1\ouřaidJnou soustavu, ktelrá se otáčí kolem svislé osy, procházející závěsem
kyvadla, takovou rychlosti .. iako rovina kyvu, kterou jsem definoval ve čtvrté k31pitole.
Počáitelk této sOllStavy nechť je v závěsu kyvadla. osa Z svisle dolů, takže splývá s osou
m1laJce.OilYX a Y nechť jsou vodorovně tak položené, že po:::áiteční pOl1oha.kyvadla l~í
v rovině XZ. J·e,~<tližese tato 'SOllStava oMčí úhlovou rycMoSltí, jejíž vel:iikost jE\em určil
dřÍiVe, a jestliJže ronedbáválIDe Úitllum,mají býti všecky kyvy kyvadla v této otáčivé sou-
stJavě Ipřesně periodiClké, t. j. mají probíhati všechny' pdíesně po téže drálze a, 've stejném
čase. S~e.iné mají býlti též !počáteční podmínky. t. j. kyva.dlo m'ál ,se nacházet~ na počálJku
každého kyVIUp;řesně v rovině XZ v téže výši 'a se stietinou počáteční vodmovnou rych-
lostí.

Autm IProvádJí nej{lll'\oe výpočet tJaJc, že pOlvažuje úhlolvou rychlost z,emskou Ul za ve-
ličinu tak ~ou, že její čtverec již zanedbává, jak to činili i všichni autoři dřívější, a do-
chází k dříve uvedeným vzorcům (5) a (7). Z takJového vý]počtu v,šak mŮlžeme uěiniti
ná&1edJujíci lZáNoc. Veličina w2 je zajisté twk malá., rL'evý:pú~et paa;tí pro> jeden kyv s přClS-
nosti dostatečnou. Ale jestliže se počáteční podmínky pro příští kyv neopakují docela
pi\etlil1ě,nýb11ž s chy;bou ;Ť,ádu Ul 2, tu při dalších kyvech může tato chyba vZTů8ltati do té
IDfuoy,'že po někiOl1ik~m~nutách kyvy přestanú'U mít ráz rovinný a po ně(jaké hodlině

12) MO'llJvementquasi pendulaÍire dl~illl le videJ a la smface ode la Terre. Annales die la
Sociétésci.entifiqlle de Bruxelles 1932.
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mohou přejít d00e,l~ y pohyby télměřkruhové, jak to tV1rdÍ'l Hagen. Ale De La Vallée
POi\lSS1npIOlvedl jootě další výpočet, při ni"mž blralzřertel i na veličiny řáJdu 002 a na ko-
l'ekoo, které souv1si s e'liIptickým ŤiV'arremZemě. Neobďlržel 'VŠIak již nové korekční člooy,
takže tím dokázal, že formule (7) platí přesno&íi řádu 002• Počátečni podmínky pro dva
7-a sebou jdoucí ky'vy nemohou se, tedy lišiti více než () veličina řadu 0)3. To je však ve-
ličina tak ImlIťá, že by nemohla způsobiti pozOl'ovatelnouooohylku ani za dobu delší než
je\:lien den.

Tím je tedy doklázáno, že mat e mat ic k é ky;vadlo FoucaulJto'vo, jehož kyvy jsou
na počátJk.u téměř rovinné, nemuže ani za dObu celého dne 'změniti ráz kyvů. Výpočet byl
s,ice plI'oveden jen pro vakuum. ~iI'e útJum může způ&ObiJtijen zmlellŠ€'!lívýchylky, ne však
ovalisaci kyvu. JestJtž,e talkové zjevy byly !přece pozo,rorvány, je !to jen zil1amením, že užitá
kyv,adllia ne1byla ma,temartická, t. j. především. že ne,bylo 'soumi:"I'Ilézá,važí neho zruvěs, tak~e
všechny směry kyvadla oobyly rovnocenné.

VI. M. Charron 13) snažil se při svých pokusech zabrániti ova1isaci kyvů. ktel1:"á
vzniká 'zvláště u kyvnl kráJtkých. :?Jatím úč·e,lecrnupe"711il!pod 'ZáiVěskJV1adIa vodorovný
kroužek tak, aby vlákno, IlJa němž kyvadlo visÍ, na,ráJželo na něj při největší výchylce.
Bři rtoonIto zaříz.ení zůstálvaj:í prý kyvy stále rovinné. Totéž doporučuje p,ro demonSltraoo
!Ia srtředních školárch Frant. Boč·etk ve 4. čís,l,) Časopisu pro 'P'ěstování matemaltiky a fy,siky
ročníku 1933, str. D. 35.

Ale Gn:Ll1l'onp:mžH toihoto zrařizení ještě k jinémlU úČoelu. Na k()lVlovýdrát upevnil
železné záV1alžía pod ro.vnovážnou polohu 1:ohoto kyvadla um~8itiI eleíkltI101!Ilagnet,napájený
osmivoltO'V'ou b3lterií. Její !póly byly -v:eclenyjedna.k na onen kovov)' kroužek. jednak na
závěs kyrv13rdrrllli.Při největM výchylcoe kyvadla byl oíklruh uzavřen ~ proud 3 až 4 míliam-
pérrů, prrortékajicí elektr~nete'iJl,Sltalčil k tomu. aby udmm,al konlsrta.ntní výchylku ky-
vadla. Pokus v této úpravě byl by obzvláštěvhodiný 'pm šlko'lské demonstrace, neboť je
velmi jedoodl11JChý.Chm'rono'vo kyvadlo bylo jen 170 cm dlouhé a 860 gl' tělžiké.

Ale Coorron provaděl t3ké kvantitativní měření v M1g'eI1Srn('!J = 47 o28'). při čemž
zjistil. že rovina kyvadla O'pÍše plný úhel za 32 hod.:'::: 15 min. Teo're,tická hodlllo<ta pro
kyvy nekonečně lTh.'t1é je 32 hod. 29 min. Y témlŽe ročníku Comp'tes, Rrendus odpověděl
Cha11I'onovi d,e ~pta'I1reH)" ktelI"ý mu vytkl, že při výpočtu nepou?íJ formulí 's korekci na
vČltší amp.1itudy. Avš'ak talto výtib SpaIITOV:1nehyla oprávněná. Vždyť v ChaJrrolJiorvěpří-
padě onen kroužek a před'evším elektroma.gnet předsmvují vněljoŠisí:ly, které nebyly hrány
v úvahu ~,ři odvozování d()rs3lViadních formulí a jelŽ ne,1ze proto beq, náležitého oduvod-
nění ra.pliIoorva,ti.

NllJOIptakdá: se če,ka,ti, že příp'ad, kdy lÍmys,lně portJ.a,čujeme možnost tvoření elips,
bnde se s!piÍŠ'epordjdb~rtipřípadrU. kdy vychylujeme kyvadlo' nálI'azem z lI'ovnovážné polohy.
Tehdy totiž mizí vliv korekěníc,h členů, jak jsem uvedl na počátku třetí ampitoly. Osta,t,ně
korekční člen fJ. ve formuli (5), který převládá při malých rozkyvech nad členem (6), jak
je zřejmé z (8) znamená zmenšení rychlosti stáčení rorviny kyvu, takže úplné otočení o
3600 trvá déle než při kyvech nek,onečně malých. Tím by se ještě zvětšil rOlldil mezi hod-
notou TlIaměřenou a vypočtenou. Hodnota" kte,rou UVáJl ve srvé poznámce de ~parrre, je
Vůbec čislCJně TlIOS/P'I'ávnáa nesouhlas! s formulí (7). Je však zřejmé, že se Charronova
llprava k přesnému měření nehodí.

Prof. Zahxadniček mne upozornil též na japonskou !práci z posledJní doby, jejíž
autor 15) sestrojil kyvadlo zavěsené čtyřmi dráty na Calrdanově zá;vělsu. Dráty byl přiváděn
proud db žáJrovky upe'vněné na spodu kyvad~a.a apa-třené čočkO'll, takže pohyb mohl býti
zeSlP'Odu fotograťiciky regislt,rován. Piies složitost ap3JratlUry nediosáhl aut01r SO'lthlasu me'zj
m'ěřením ,3<výpočtem především prooto,ž'e vůbec nebral zřetel na k()Jl"\Cikčníčleny, souvisíeí
<; lPočáJteční výe,hy]kou a azimutem. Kroml:í' korek Clí zde uváděiných, p1atn~rch přesně jen
pro kyrvadlo ma,t.ematioké, přist.oupily by však ještě další korelkce, neboť kyvadlo na
OlllI'danově závěsIU l1pní vů.bec kyvadlem m.ateIlI,a,tickým, nýbrž složitý:m kyvtadlem fysickým.
Toto rvšoomQ autor zanedhal, třeoo,s uvažoval 'zrase' o pŮlSobení zemského ma.gnertic~~ého
pole nae18lktromagnetické po1e drátů, přivád ějících pl1'ol\ldk iáiI'oVCle.
. VII. Než došlo k tisku tohoto článku, který jSlem pSlal v biieznu 1933, U1veřejnřl Dr.
EmH Bucha;r v květnovém 'čÍE<le:Říše HV€<7-<l;pojednání () v~astnÍch pokusech iS F. ky.V13d·
lCllIlve vojenském zeměpi,sném ústavu v Praze. Autor vycházel z prací Hagenov)·ch. který
. je ptře,svědčen o nutnOlSti OIVaIisraeekyVů a jehOlŽ OOZQll' jsem ptráiVě vyvracel. Formule,
1."t8lI'éD!1'.B:uchM' uvádí, dají &e vhodnou ;l.{ll'oximaci odvoditi z formulí zde uvedených.
Jeho dnJh!á formula je r{)fVnocenná s formulí (1) a jeho prvá formule, kterou považuje za
E'mpfriokÚ'U, dá se srovlna:tis ko!!"ekčním členem (6), resp. s podobnými výrazy z pojed-

13) Sm un perfectíonnement du pendule de Foucault et sm l'entretíen des oscilla.-
tions. Comptes Rendus 1931, 192, str. 208.

H) Au sujet du IPllmdule de Fouoault.. C. R. 1931, 192. s,k. 320.
15) Yosio Okasaki: A Photographic Method of Recording the Angle of the Earth's

Rotation by tbe Foucault Pendulum .• Journal of Sdence of t,he Hirosh~ Univel1sity. 1932,
Serie A, sk. 213.
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nání Dumasova. Na výsledky Drem Bucharem uvedené bylo ,b~ záhodno apIiJoov3Jti
úplnou formuli (7), což by bylo nutno provésti pro každé měření zvláště vzhledem k vý-
ehylee a aúmutu počá,teění polohy. (NesMčí Jen udati, že kyvadlo kývalo na př. v poled.
níku. nýbTIŽ je tveba uvésti, zda, kyv počínal IlJa sevell'u, či Illa jilm.)

Sám jsem také iJDiPll'ovisoval ve sklepě II. ústavu g1eloldl€ltického na če\Ské technice
v Blrně pokus FOIUcaultů!v. Na ooolovém drátě 0'5 mm prŮ!mělrua 2 m délky kýval olověný
vállJec asi 13 kg těžlký. Arpall'altura je UIl'čena k poikusům s kyvadlem Bravaisovým a polkus
Foucaultův j,sem provedl jen 'Pil'oto, abych mohl pozorovati Sipomou {liValisad kyvů pN
kyvadíle ve,lmi ikrá,tkém. tedy za zhoršený0h pOldlmlÍillek Dospěl jsem Ik !Výslooiku, že ky-
vadlo do k o IIHIiI e ustálené a spuštěné z vychýlen.é 'p'~lohy přepálením niti kývlalo tak,
že hěhem dvoru hodiJn nezměnHo znatelně ráz kyvů.

Drát zá,věsu byl promítán projekční lampou na stěnu 'OlPatřenou měřítkem a lamJpou
by!lo pohybováoo t~k, aby sledoVlaIa. stáčejicJse roviJnu F. kyvadla. Projekce drátu nebyla
ovšem 00Ii. na pOOátku klidná, neboť kyvadlo z diuiv,odůl dříV1e' vylo~ených nek~-Ye pi\esně
v ll"<WiJně, aJle J1;,elllto1'OIZlkyvpromírt,a.néhOl Mátu se běIhJem pokuSIlI znatelně neměnil. Výsledná
h<l'lhrota stJočooí rOIViny kYIVll souhlJa,sila v JJtClz,íchdané přesuOlStí s t,emií.

Není-li všwk kyvadlo dokonale ust:Ueno, anebru..~í-1i znač,něji Vlzldušné p!l'oudy. jak
tomu bývá zvlášt,ě při předvádění v posluchárn:íACíh, tu ruš~é vlirvy. slpojené ,stvořením
elips, pozmění cellý pOlkus tak, ř..e 'Pozorovaná úchylka vůbec nosouvisí se zjevem Four.aul-
tovÝm a :rovina kyvu stáčí se tře-baJ i na opačoou sillranu. Zda!l' polku8U závisi předervším
na dokonclém zá,vělsu, jak u:po'zoll'iíuje spcivně Dr. Buc.]mr; &á,m jsem užil podobného zá-
věsu jalko on. Podrolbnos.ti svých měření uveřejním někdy jindy.

Z3JtÍJn po"\1a.řuji za prolká,zané, OiP,fraje se o CitOVlfu'1épráe,e teo!l'eti0ké i p!l'ovooené po-
kusy (na pi'. V. 8. V:rkljana 11), že pOZOlrorvallá OIVIaI!liElaJCeocyvů F. kyvaidl.'1 souvisí s nedo-
kOll1alolSltípokusu 11 JJ.eovyplýv3. ni:kJ~e!l'ak z teorie s,fériCJkého matematického !kyvadla a není
proto "novým nezá,vislým důlkaz,em zemské rotace". jak se domníval Hagen 9).

Résumé, Le pen dul e d e F I) li C '1,ul t. L'l3.lrticlel p:ré'Cédent contient la revue de
la littéra~.ure sur Ie pellldule d{' F1ourau1t ainsí que les résulltart,s, théoriques et exprrimen-
taux des travaux faits jusqu'a présent. L'auteur fixe d'abord l'attention sur un ancien mé-
moi!l'e peu connu de, M. W.. Dumal> (voir la remarque') d'ans Le, texte tc,hěque) qni néan-
moinR n'était pas bien long-temps dépassé. Ses résultats thěoriques sont les suivants. La 101
simplle de sinus pOO,r lil. d:évillition du plan ďoscoi"LlJalt,ioílldn pendule de Foucault qui part
avec la vitesse initiale nulle de la position initi:ale (,ca!l'acJtéorisé,epar l'éca,rt a ct l'azimllt
,~) "'€1stwaie elll :toot qlU'on considJ{~rc a si petit que son carré es,t une quantirté négligel3.ble.
Powr l'éclaTŤJplus g"II'and, 1a déviation et'Jt d'onnée Dar la formule (5) dans le texte tcheque.
ou cp signdne la lartiitude. W la vř.ltesse angulail'e de lJa,TelTe' et ou on pose w1 = W sin cp.

La quantité /1, égale a peu prěs a : sin2 ex. est donnée par la formule (2), ou les quan-

títés E, K sont exprimées par les formule s (3); le développement en séries conduit anx
fomules (4).

En rélsolve,nt rigoureusement le probliJme dn pendule de Foucault, comme pendule
mlllthématiquespihé:rÍque dans le systéme non in6lrtlia,1 de l:a Tell'J'e' toum3J1ltp, on obtient
encore un terme de correction (6) oui aiouté a (5) donne la formule complete (7) pour la
virteSlse ang-ulaire instantanée du pIan ďosciIIation du pendule. TÁl děvelo;ppement en série
donne la formule (8).

M. COI1IlIted':l Spa!I'l"e8) a d'édui't pour le cas d'amortissement la formule (9) qui
doone la vitelS'se moyenne en foncrtion ďampliJtudes ao •• · .ap des premiere" p os!eillatJions.
111.De La Vallée-Poussin i') a démontré' que, la formule (7) qu'on a déduit en négligeant
ln quantité w2 est valable méme si l'on introduit ootJte qUJallltitJédam; le calcul.

L'auteUll' lI'efuse, en 's'ruppuya.nt I'ur les ll'ésu1tarts de M. J. Steiin 10) 'El~ de M. V. 8.
Vrklj:lin 11) ert aV'$1!J tout sUr ce,l1X de M. De. La VaUée-Porussln i'), 1'opinion de :M. P. Ha-
goo 9) défellldneche% nous par M. E. Buchllir, qui Bout.ient que les. oscilJatiúns prennent
.au cours du tem'Psla forme d'une ovale. Ultte ovalisation manque de tout fondement théori-
Que et tant qu'elle était observée, elle était due a l'imperfection et au manque de symétrie
dle l'lappalrat,wre effilPloyée. Elle n'est aucune nOI\lV1elledémollistration do la ro,tlation de la
Tene.
. Vautel\1ll' cit<e et crirtique quelqlles travaux eXiPér~lllt.a.ux du temps demie:r e,t il
s'éWnne (]je ce' qu',iJ y a d1es ,ewéd"imentartems (p. ex. M. ChlliITOn13) et M. yos,io Oka-
saki 15) qui exécutent des expériments bien ..compliqué'S' sanll> Sle souoi& de supposítiOiIlS
théoriques etdie termes dl6 correetion mentíonnffi c'ÍcdeS8USj on con\\oirt que leur résult3Jts
de meBUll'age ISOlllJten désla:cwrd avec leuT fOf11llUle,sthéoriqwe-s.

EnfLn l'aute,ur fait mention de se's propres expériments qu'il exécute a l'école poly-
technique tcheque a Brno.
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Osvědlll se katastrálni zákon na Podkarpatské Rusl'a Slovensku'
Zkušenosti s katastrálním zákonem. získané za několik let .ieho působnosti, nejsou

na Slovensku a Podkarpatské Rusi uBpokojivé. Příčiny nelze snad hledati ani v zákoně
samém, spíše ve skutečnosti, že důsledná unifikace zákonod4rství, hlavně správního,
není vždy zdravá, neboť účelný zákon musí počítati s poměry a prostředím, jemuž je
určen. - musí se jim do jisté míry podříditi. Nelze očekávati, že poměry a prostředí se
přizpůsobí. nebo aspoň rychle přizpůsobí zákonům. Je pochopitelné, že zákon, vhodny
pro prostředí vyspělého kraje, se nehodí pro poměry kraje méně vyspělého, nebo do-
konce velmi primitivního.

Poměry v pozemkové držhě, jež chce katastrální zákon usměrňovati. isou na Sloven-
sku a hlavně Podlk3.ll"patskéRwi velmi odlišné od! pormělrův záJp;adníchkrajích republiky.

I když neljldíihlížíme k Ile'jednotnos,ti pozemkových Jrnih a man, k strašnému to dědictYí
staré llherské administrativy. serfJkávámese na výcihodě republliiky Be vžitým zvykem.
který ~e ,hlavlllÍ příčinou zmatku a pni-vni najiMmy v pozermroové držbě. Je to t.. zv. ideální
d1robeni půdy. Podkaa'patský zeměd:ělec předává svo~i půdu rovnými ony v&em svým děltem
a tato změna v držbě se v pozemkové vložce movádí na listě "B" domky. Také jliné po-
st,uPy, !zouni' i),1,rv. vvměnv se (li'ií steiJlp.. To vedln k tomu, že za Doměrni' neillOl1h011
dobu od za,lože,ní po,zemlwvých kInih Jnáme ve vlo,žk'áon zlomky ~esti- a,z oeseltimísté. v ně-
kterých obcích jsou téměř všichni držite[é pudy z,apsáni jako spolu:m:tjitelé 'Ve všech vlož·
kách se smě8ně malými podílv. Nejsou vzáJcné po<tíilv, iež v7hledem k výměře Ti'~llr('elypřed-
stavují ien n.ěkolik čtv6Il"ečn.ých centimetrů půdy! Nebude-Lí brzy zá~OIllem učinělla přítr:z
tomuto kolekt,ivnímu vlastnictví nap.apiře, ~lospějeme ,'Láhy k míkroskopickým z~omki'tm
podilů. '

V ;přírodě vypadá věc arci jinak, - zde není žádného spoleoného ,vlas,tnictví, každý
vlastní s\"oji pa,rcelu.Poz'emková kniiha není tl1dÉŽzdaleka 'věTným obrazem skutečného
stavu.

Katastrální zákon má v úmyslu tuto závadu odsrtra.niti (&§ 3, 42. 43, 44), a to uvedenim
v ooulad pozemkové kllJihy s oJ)6Il"átemkatastrálním, a naopak. Daří-Ji se tato sna.ha, nebI)
může-li se dařiti vůbec, ~c.st otázk~ou samou o sobě. otá1zkou, j,ež je slaJbinou katru8ltlrálního
zákiOna a příčinou nových zmatků v pozemkové držbě, jak vysvitne z dalších řádků.

Za uherské ~právy bylo vedení pozemkového katast.ru fO'zděleno mezi tři úfady: in-
spektor;j,t kata.stráJního měření, finanční ředitelství a obvodnď notái\ské úřady. Lze snaili.o
domvslití, ~ak takový operát. verl°llv třn"Y'i Mady. vYDada!. a '1,ejeho jednotlivé řást,i 'le-
sOllh1a~i1ynekn s pozemkovou knihou. ale ani mezi sebou. Daně pozemkové předpisoval a
vybira[ obvodní notář, který tllké vedl l1odsta.tné části písemného operátu katastrálniho, a
ovšem též výka!Zv 'Změn. Věděl z osobní znMosti. kolik má krllo pozemkQ, a d'aně InOlhllPře-
depsati, - chtěl-li, i bf>zpozernnostních areM. Zákonem čís. 43 Sb. z. a n. z r. 1922 přllil:ih
daňová, agenda s ohci na bf,rllÍ úřady a agenda katastráLní (již před tím) na k~tastrálnr mě·
řiclzé úřailv. jež nbdržely operátv vl11m; 7n'1elbané, vedené podle různ.vch m'Jtod. Cnlé to
příšerné di'\oictví jH nyní sjednooováno. Pořizu;8 se nový o\perá,t, a to tím postupem, že se
Rtarý napřed opravil a upra,vil podle Dtavll v oozemkové knize. Ta,to úpra,va způsobila vel-
ký chaos v agendě daňové, neboť věoti5inaponlatníků má své pozemky. jako v 00'1.. knize
_. zaJ')sá,ny v mnoha poz. arších ~ velk<rm p00tGID~poludržitelů. Za kai7.dvDo'zHmnostní :lrch
pa.k platí da.p. ten, kdo má největší podíl. tudn w:ké za všeehny ostatní dr,žitele; lvan~la.tí
za VasiJa, Vasil 'za Pert,ra, Pert,r za Pavla a za Ivana a opě,t dokola. Náp'rava 'Za tohoto stavu
!lení cestou aaministra,tivní možná, úfednictvo bernich úřadů i katl'strů '1estačí mar'lp' vv-
světlovati popla.tníkům, že daň nutno předepi ~'Ovati za celý pozemek a nikoli za ideální po·
dily. Ti toho nikdy nepochopí, vědí jenom tolik, že tohle dříve nebývalo. 11 not~ů že platí
daň každý jen za sebe a nikoli za druhé. A doma, na vesnici, se jistě vše svede na
Čechy, na české novoty. .

Stav ten je ami ~eudržite[ný, a výohodislw se hledá v '§§ 16, 62 a 42 kllltastrálního
z,ákooa.

Při místním šetření se ,zjišťuje skutečný stav držby, vyhJOotovujíse ohlašovací listy na
dělbu společného vlastnictví a zasílají soudtlm, které je - soustavně zamítají.

Z vylíčeného vidíme, že se katastrální ope-rát 'Zprvu pracně převedll na stav kniho.vní,
nyní že se opět předělává nastav skutečné ulrt.by v !přírodě, který vfiak úřady pozemk,ové
knihy pl"ovádětí. n ech t ti j í a ne m o h o u, n ['bof ()hIla~ovací list není list.inou, způsobilou
k VJtělování věcných práv. V historicik~"('Jhzemíc,h mohou soudy na základě ustanovení § 3
zák. ze dne 23. května 1883, č. 82 ř. z. donutiti strany ke knihoVlllimu pořádku. Na 810ven-
sku a Podkarpatské Rusi není Však zákona, ktmým by bylo možno strany donutiti k uspo-
řádání pozemkové dl"žby a také § 42 k. z. ne TIá trestní sankce. Ministe<rstvo spravedlnosti
nařidilo soudům, aby v těchto ,připadech, - je žto prý jde o říz,ení nesporné, - používaly
Thstanov;elllÍ'§§ 29a 56 odst. 6. zák. č. 100 Sb. z. a n. z r. 1931 () nesporném řízení soudním.
Loo, toto star'ovisko ministerstva spravedlnosti nemělo dlouhého trvání. Byloť vyvráceno
rozhodnutim N~jvYŠ8ího soudu v Brně. č. R IV H~4/32, v němž je vyiSroven názor. že ve
věcech knihovních nelze použíti zákona o řízení nesporném.
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I kdyby nehylo této pní.vní p.řelcižky, zůstala by tato c,esta řešení velmi ne6ůhůdná,
neboť neJzez,rupomínatí, že pozemky bývají n:~zhdka zavázány různými břemeny, právyzá-
stavnimi atd.

Řekněme, že N. měl svoji držbu ZapS:lllUv osmi v]ožkáClh s ruzn)'mi podíly a podle
(,hla.šovaeího listu a tudíž podle skutečného suwu vlast.ní ceUl:em dvě parct{jT. cloud jej
vyzve - i ostatní slpolumajitele, aby svoji držbu uv,edli do poř;i.dku podie skutečného
l'tavu. 'fUBí však dóM 6ouhla,s k novému řešení osoba, v jíž Ipll'Ospěchje v původních osmi
vlO1žJci,chvtěleno pr:í.m zástavni?

Neho soud vJlzve čtyřicet spolumajitelů pozemků, zapsaných v jedné vložce, ke kni-
hovnímu pořádku. Dva ze spolumajiteW IRO'! nezvěstni, tři jsou dočasně v Americe nebo
Eelgii na plrácí, a devět osob zapsaných jako spolumajitelé snad r1ávno zemřelo húhvíklh~,
čtyři jiní Ipak odpíll'laji dát,i s,ouhlas, poněvadž se domnivaj.í, že mají býti ošÍJZeni.Věc ostat-
ně není tak p11OlStá,nelboť sy8ltém společného vlastniciv,i na p'aipíře z,aswhuje veškeru držbu
v celém kat. území, a částečillá nebo postupná náprava není namnoze mo7.ná.

D.OIspěl0Sle ted~ tk tomu, 7.e katastrální operát se lpiřihližuje poněkud sice skutečnému
stavu, ale souladu s po~emkoiVou knihou se' >'tále více 'vzdaiIuje, a vehni brzy nebude mOŽno
.IopIňovo,ti j.elj podle sloudních usneseni, nýbrž jen a jen podle výsledků místních šetřelllÍ.

Dnes jest již jisto, že snaha sjednati pomocí kata.str:Hniho zákona pořádek knihovni
je marná, stejně jako ka.ždá jiná ~naha sjeclnruti pořádek ce:Sltouadministrativní. Vše to je
snaha odstrani'ti následky 'zla, nikoli jeho kOřen .- systém ideální dělby a nesmyslného
drobení půdy. Kořen ten je, ipra,vda, trpk)\ ale dříve neho později bude nutno dr něho
roousnouti.

Také v jinýlch, zdánlivě ménězávažnÝCJh bodelůh s,e katastrální zikon na výcl10dním
Ú'z,emírepubliky noosvědciI, a vyžádá si patrně časem některých korektur, - arci jen pro
toto úz,emi.

Tak na př. různé vyhl:1šky O úředních dnech, o ří7.ení odvolacím a .i.. působí nit
venkově jenom zmat,ek, neboť Oobecniorgán, který je uvádi ve známost vybubnováním, je
prostě ned~)Vede tlumočiti ta.k, aby je venkoy,ský lid pochopil. Po kažM takové vyhlábce
přicházeii do katastr<iJních úřadů 7ástupy venkovanů a každý tu žádá něco jiného, - podle
tohOo,jak vyhlábce rozuméi. :Mnod váiží cestu desítky kilometrů a vyřizováni takových
stran vY8větlová.ním, že se celkem o nic ne,jJdJIJlá,bývá nejen trapné, ale často také dxama·
tické. Výcihod republiky vyžaduje- řízení co nojjednodušš.iho, aby je lid pochopil.

'l'atké ustanovooí § 94 o náhradáeh Z.l), úřední jednání není pro P. R.us sur3vpillivA.
V čechách se provede změna dTžite:ie velkpho pozemku za Kč 5'-, pOllčvarlž colá dllžba je
zapsána v jednom pozemnostním archu. Na P. Rusi bývá pak dTžoo. o výměře 10 kat. jiter
zapsána i ve dvacct.i pozemnostních a.rŠích a Il!ál]ra.dy činí Kč 100'-. ~fEohdy nemá podíl
na pozemku :llli cony Kri 5"-, jez se za přeVlod daby pl'erdpiSl1ji'podle § 94 k. z, a rod-
kiarpatský zemědě~c stále lli:jaké ty podíly kupuje nebo měni, či předává, takže některlÍ
soudy mají až pa.tnáct tisíc pczemnokni'lních jednaoCich čís'el do roka.

V těchto bod,ech je 1lJrc.ipomoc snadn,l, 'z:lkon lze po. získaných zkušenostech v těchto
méně významných místeťJl upraviti. O ceIlOl však lu, říci, že k a t a s tr á I n i z.i k o li

o Č e k á v á n í vně j k 1a u e n C Jl a, S loven s k u a Pod k a.r pat Oj k ~ R u s i n c-
splnil a splniti nemůže, dokuu nebud,e ods,traněn kořen zla - ne·
smyslná ideální dělba a drobeni půdy. Do té ťtoby také nemú:že býti sebe do-
konalejší katastrální 'S\Pl'áva s to plnitI zde svůj úkol tak, a.by i neinformovaná veřejnost
mohla plně oc.eniti výsledky její ipIl'á<:e.

Literární novosti.
Posudky.

"Zprávy veřejné služby technické", roč. XV., číslo 9, bylo vydáno co s I a v n o s t n í
čís 1o k 15. výrOčí státní samostatnosti československé.

Z bohatého obsahu na 72 stranách textu dovídá se veřejnost o výsledcích technicke
a. adminis,trativní činnosti ministerstva vt3řejných prací í úřadů a ústavů jemu přičleně-
ných, ministerstva železnic, zemědělství, pošt a telegrafů, národní obrany, financí, ob-
chodu a živností a sociální péče. Obsáhlé články, provázené celkem 58 vyobrazeními.
14 diagramy a 2 manami (elektrisa,ce stá,tu z r. 1918 a 1932) snaží se vyzvednouti ne-
obyčejný rozmach technického podnikání v prvých patnácti letech trvání státu.

Pokud jde o min i s t e r s t v o ;v e ř e j n Ý c h p r a c í, jsou zde shrnuty pokud možno
přesné údaje o činnosti, nákladech a výsledcích v oboru pozemních staveb a bytové péče.
vodohospodářské činnosti a plavebnictvi, staveb silničních a mostních, letectví, elektri-
sace státu a báňských a hutnických závodů. Zároveň se zdůra.zňuje pozorná péče, věno-
vaná ministerstvem veřejných prací otázkám .'l existencí státu a technickým pokrokem
úzce souvisejícím: stanovení, vyznačení a dokumentaci státních hranic, pra,cím země-
měřickým, zkušebnictví, výzkumnictví a normalisaci předpisů, účasti na celkem 62 vý-
stavách převážnou většinou mezinárodních, sociální péči hornické, odbornému zákono-
dárství, v úřadech přičleněných pak cejchovnictví a puncovní službě a v ústavech zvláště
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pro svoje účely vybudovaných pracím hydrologickým a hydrotechnickým, geologickým,
hospodárnému využití paliv a radiologii. .

Z min i s t e r s t N' a žel e z nic podán jest zde úplný obraz výstavby a hospodář-
ství státních drah v uplynulém patnáctiletí, podrobné údaje o dopravě, rozšiřování, do-
plňování a udržování drah, stavbě nových tratí, vozbě a dílnách, jakož i o státní auto-
mobilové dopravě.

Referát min i s t e r s t vaz e m ě děl s tví obsahuje výstižná data o úpravách vod-
ních toků, hrazení bystřin, plošných melioracích, zásobování obcí vodou, odvodnění obcí
a scelování hospodářských pozemků, provedených v letech 1919-1933 buď na náklad nebo
za podpory ze státních prostředků.

Veřejností poměrně málo jsou známa zajímavá data, jež sděluje min i s t e r s t v o
P o š t a tel e gril, f ů o rozmachu telegrafu a telefonu, potrubní pošty, dálkových ka-
belů, telefonních ústředen, radiotelegmfu a telefonního rozhlasu, v kterémžto směru je re-
ferát vysoce poučný.

Min i s t e r s t v o n á rod n í obr a n y se omezilo na sdělení o výstavbě vojen-
ských objektů, kasáren, obytných domů, vojenských skladišť, hangarů a garáží pro letec-
tvo, autovojska, dělostřelectvo a obrněná vozidla, vojenských ústavů a muničních to-
váren.

Zpráva min i s t e r s t v a f i n a n c í týká se jedině chemicko-technické služby pro
nepřímé daně a cla, chemicko-technickézkušebny státní finanční správy a technické fi-
nanční kontroly, vykonávané okresními a zemskými finančními úřady v továrních velko-
závodech.

Min i s t e r s t v o ob c hod u a ž i v n o s tí uvádí pouze statistiku pat e nt n í ho
ú řad u ohledně přihlášek, udělení, zamítnutí a převz.etí patentů, žalob a stížností p~~
tentních, a to co do našich i cizích příslušníků. Zaujmou zde hlavně dvě okolnostl:
obrovský počet udělených patentů, 42.700, v letech 1919-1933, a pak, že úřad po celou
dobu od převratu je akt~vní.

Min i st e r st vos o c i á ln í ,p é č e vyličuje organisaci a činnost živnostenských
inspektorátů se zvláštním zdůrazněním kladných výsledků zprostředkující úlohy živno-
stenské inspekce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Obsah všech těchto referátů jest vysoce poučný a svědčí o rozsáhlosti a mnoho-
tvárnosti státní technické administrativy; z výsledků ovšem je též patrný obecný pokles
podnikání, investic a výnosů v posledních dvou letech všeobecné hospodářské krise.

Mimo vlastní obsah čísla stojí za povšimnutí též rek 1a m n í č á s t, kde na
51 stranách celá řada velikých sta,vebních a podnikatelských firem (Škodovy závody,
Králodvorská cementárna, Konstruktiva a m. J.) v obsažných článcích vyličuje rozvoj své
vlastní činnosti v republice a zásahů do veřejných technických záležitostí.

Nás, zem ť měř i č e, zarráží při jinak velmi pečlivt, výpravě slavnostního čísla POuZie
jedno: téměř Úlplné ignorování měřick~'ch prací. Kromě několikařádkové zprávičky mini-
sterstva veřejných prací o přesné nivelaci a fotogrametrických pokusech (za níž zrovna
zůstalo půl -strany prázdné) tli nepatmé ZII1ínky v re,feritu ministerstva zemědělství o 8Iťe-
lování hospcdálřlských pozemků, ani zmínky o rozsáhlých měřickýcih -pracích mi11Íis,te'1'stva
financí, o ,činnosti tri:mgulačrn a počtářské ~allúeláře, oo<produkčním ústavu, novoměřeních,
zakládání ka.ta.8Itrů na S1ovensku, měřických pracích po'wmkové reformy, šÍiroké g;oodetické,
topografické a karrtografické činnosti vojenského z,emělPisného úSi1:.a,vu,moderních měřtických
metodácih atd., zkrátka jako by všech těchto pJ'o stát vysoce dMežitýCJh věcí nebylo, jako
by neexti,,1Jovala ani státní měřícká služba, ani "ZeměIl1ěříčská hlídka" ve "ZprávlÍcl1 veřiejné
služby technické". O delimitačních pracech je zde rovněž málo.

To J'orzhodně chybí ve fllavnosiním čísle Z. V. 1::. T., v němž podle titulni strany a
úvodu mělo být dokumentováno, jakým způsohem přispěly k Ibudorvání a 'zdárnému vývoji
našeho státu vše c h n y technické odbory mirnsterstev, a bez t'oho obraz technického roz-
voje :t pokroku není a nebude nikdy úplným a spra.vným.

Podle našeho lPřcs;voočení je ti) další záhadou v j.ednání a nazírání milli~terstva ve-
řejnÝC1hpmcí, které na vypravení slavnostního čísla mělo rorz;hodu,)ící vliv, další důkaz
"přízně" tohoto ministerstva, kte~é v oficielních prohlášeních dovede tvrdit, že, od převra.tu
aň. dodnes činí vše mo,žné k spravedlivému vyřesení otázky zeměměřické služby ve svém
re&ortu, ,ve skwtJečuosti však se nezmoMo ani na to, aby se poISwa10 o s p 1n ě n i z á k o n a
a dalo to málo z měřícké služby, co v jeho působno'sti zů.s,taJo, do rukou skutečně země-
měřičských. Ing. llofer.

V letošním jubilejním sešitu Zpráv veř. služ. techn. je kusá zmínka o delimitačních
pracech (obnově stát. hranic). Podivují se, že dosud mín. veř. prncí tak málo otísklo ve
svém úředním listě o těchto zeměměřičských úkonech. Jsou přec velkého významu pro
stát. Jednotlivé úseky státní hranice jsou již skončeny, ale interesovaná veřejnost neví
o nich nic odborného (krom přehledného -referátu Dra. A. Semeráda a dvou obsažných
článků Ing. Krčmáře, které otiskl ZeIIiěměřičský Věstníkpřed více lety). Myslím, že
zeměměřičské výkony toho rázu zasluhují náležitého zpracování a publikování a přítomná
doba neměla by o nich mlčet a zapírat, že zeměměřič se tak znamenitě uplatnil u min.
veř. prací. - Já jako katastrální úředník trpce nesu, měřím-li na státní hranici, že ml
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nebylo možno se poučit o prováděni a výsledcích této činnosti, kterou ostatně i historie
vzpomenout musi. Jsem přesvědčen, že z kolegů, kteří těchto praci se zúčastnili, je jich
dosti, kdož mají schopnost je popsat. Kde tedy máme hledat příčinu, proč centrální
úřad mlčí skoro o delimitaei a obnově stát. hranice?

Vyšlé knihy.
(Prvni) Kalendář čs. zeměměř. Inženýrl'l. Vydal za redakce Ing. A. F i ker a, asist. ústavu pro prakt .

.geometrii při Českém vysokém učeni technickém v Praze, Spolek čs. zeměměřičů. Praba 1933. Cena pro členy
36 Kč, jinak 52 Kč. Objednávky vyřizuje Spolek čs. zeměměřičů Praha tJ .• Karlovo nám., technika.

Ing. Fr. Ex n e r, úl. aut. civ. geometr: Orenzrecht und Frleden lm Wege sachllcher Selbsthllfe.
Stran 47. Cena 8 Kč.

A. E g e r e r: Karlenlesen. Všeobecný návod. Stran 106. Čtvrté přepracované vydáni. Stuttgart 1933.
Cena 1'5 ř. m.

Natlonal Research Councll. Transaction 01 the American geophysical Vnion. Fourteenth annual meeting.
Washinl!'ton 1933. btr"n 522.)

Bulletin géodéslque. 1933. No 37. Cinquiěme assemblée générale il Lisbonne du 14 au 25 septembre 1933.
Emploi du tem ps. Travaux en séance pléniěre. Travallx des commissions. Rupport administratil, scientilique et
financier dli sécrétaire.

Bulletin géodéslque. 1933. No 38. E. B uch ar: Vn appareil simple pour mésurer ľequation personnelle
dans les observations aux instruments des hauteurs égales. H. S. Jel str up: Emploi de la mélhode proposée
par M. M· Bjllrnselh et J. Schive pour la détermination .imultanée de la longitude et de I'azimuth sou s les
bautes latitude. C. S o m i g 1i a na: Les expressions finies de la pesanteur normale. F. A. Ven ing Me i nes z:
La reduction isostatique selon l'hYPolhěse de Airy. R. W e i gel: Jonction des réseaux de triangulation des
grand s continents.

Odborná pojednání '/I časopisech.
Věstnfk ministerstva spravedlnosti, čís. 9-10. Přezkoušeni vzájemného souladu zápisu veřejných knih

a pozemkového katastru. (Výnos min. financí ze dr.e 23. VI. 1933, Č. 130 28l/32 v dohodě s mm. sprav.)
Przegl"d mlernlczy, čfs. 7-8. By c h a w s k i: Optické měřeni délek při polygonisacl a podrobném měření

(pokrač.). Memorandum stoličnich měř. spolků ve věci mHických škol. Bez dek: Měřické školy v Polsku. Pře-
hled pisemnictv!. V přehledu o scelovánl píší: Her b st: Odhad pozemků pro scelováni. S z y m a ň s k i: Hledejme
nové cesty. Kry s z k ow s k y: Spolupráce při scelování. S i e n k i e W I C z: Vyrovnáni a rozšlřenl cest a vy-
rovnán! hranic dělení při přlležitos1i scelováni v dědinách. S z c z erb a: Několik poznámek o scelovánl v Malo-
polsku. Memorandum svazu přísežných zeměměřičů ve věci sníženi odměn za scelován!. V kronice katastráln!
piše Lan d s ber g: Pozemkový kata str a jeho odborovil přlslušnost. V tomto článku rozbirá autor činnost kata-
strálnlch úřadů ze všech možných hledisk a docházf k zajímavému závěru, který pokud se staršl kolegové ještě
pamatuji, začala řešiti již bývalá vláda rakouská, totiž, že kat. měř. úřady směřuji svou činnosti výhradně do
pÍlsobnos~i min. spravedlnosti a že jako takové, jen tam měly by býti přiděleny a organisovány. Autor článku
oddvodňuje to aSI takto: Technická činnost kat. úřadů má 'předevšim charakter základnl činnosti pro výkony
soukromoprávnl a na základě toho všechny instituce práva soukromého (knihy pozemkové, železniČnl. horni,
naftové a pod.) jsou opřeny jen o mapu a o katastrální operáty; teprve v druhé řadě má charaktPf činnosti
pro výkony veřejnoprávnl, kterých použivá jen jedna složka státnl administrace, t. j. správa finančni, a to pro
ustálenf základu k vyměřováni pozemkové daně.

Čís. 9: J ach i m o w s k i: Tabulky pro výpočet převratnosti vah přfrostÍl souřadnic a jejich upotřebení
při vyrovnáni polygonů (dokonč.). By c h a w s k i: Optické měřeni délek při polYl!'onisaci a podrobném měřeni
(pokrač.). Podáni .vazu přlsežných měřičÍl k ministerstvu zemědělstvi a zemědělských reform: Normalisace od·
měn za práce měřičsko-agrárni. Přehled pisemnictvi.

Joumal des géométres experts et topographes fran~als, čís. 156 (řijen). Le comité permanente il Rome
(dokonč. v čís. 157). S o pot z k o: Application pratique de la méthode de la meSllre inderecte des longueurs
du professeur V. V. Dani1off. C h r é t i e n: Livre foncier et cadastré en Tunisie· Čis. 158. Nouveau petit thé-
odolite Wild.

Maanmlttous, čís. 3. Ko k k o n e n: Vliv vzdálenosti pozemků od dvorců na kvalitu práce. Mli g i: Mapy
estonské. V drobných zprávách je referováno o zákonech pro městské plány, o zaměření města Tornio, o nových
statutech vysoké školy techn. v Helsinkách, geodetickém kongresu v Lisabonu a pod.

Přípustnost rekursu v řízení o obnovu hranic. V I-ízení o obnovu hraillic není pľlpU~-
těn doV'olací l'ekur:;, ani proti předběžnému uS'lesení l'ekursního soudu, potvrzujícímu usne-
sení prvého soudu. jímž bylo vyhaveno návrhu, by podle § 850 o. z. obč. byly vyměřeny
sporné hran'ÍCe, a, jímž byIo dále vY'&lov'eno,že vyměření s ~)lřibráním znalce bude ,pl"orvedeno
po pravomoci tohoto usnesení. Podle § 4, odst. 2. nař. z 22,. září 1915, Č. 208 ř. z. (11., 2. dílčí
novela), nejsou rekuli"sy proti rozhadnutí 2. stoHce v řízení o obnovu a úpravu hranic pří-
;pustné. V daném případě jde sice jen o usnesení, jímž se "vyhovuje návrhu, by podle § 850
byly vyměřeny sporné hranice", a v němi se dáiLevyslovuje, by vymělření za přibrá.llí znalce
bylo pcrovedeno !po pravomoci toihoto usnesení". Jde tedy o předběžné vyřízení. Ale není-li
odvola;cí rekurs přtpuštěn plJ'oti konečnému usnesení, tím ISpiJšemusí tu býti vyloučen, jde-li
o usnesení předběžné. (RQiz,h.Nejv. saudu z 12. P'l'0since 1927, čís. R. II. 396 Sb. nal. s.
čís. 7618.) L.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl zeměměřičů, konané dne 30. října 1933. K pře-

čtenému zápisu o poslední schůzi nawhuje prof. Ryšavý, aby v projevu, který má být vy-
prraeován proti 7JrušenÍ zemoměř. oddělení na Č!CE~kévysoké šlwle technické v Bmě, byl za-
hrnut též pl'Otest pwti z,ruše01ivysoké školy s p,edilníoh nauk rpd'i čes. vys. učení techn.
v Praze. Předseda Ing. Krčmář sdě~uje, že se informoval v ministerstvu vnit.ra o výs~edku
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memoranda p!1'OÍiiuděllování státního občans,tví clzl~ům technikům, kte'ré podliJI Spo~ek čsl.
zeměměřičů letos na jaře. Plředsedovi 'bylo sděleno, že prakse v udělování státniho občan-
ství je nyní !přisni a děje se v dohodě s ministea'stvem financL Předseda soudí, že pod:íni
se settka,lo 's úspě1chem a navrhuje, aby od o~obníhoz.ákroku bylo upuštěno. což se schva-
luje. Poté čte ,předseda 'za om1uviviHho se pokladníka zprávu pokladní, podle níž hotovos,t
ve sp'oil.korvépokkldně k 29. říjnu 1933 činí Kč 5195'--, dlužné příspěvky činí Kč 7978'-.
Výbor schaluj~, aby vymáhání dlužných příspěvků u 14 členů byLolpifedano právnímu zá-
stupci. Za nového člena se hlásiJ a byl přijat Ing. Jaro6lav Průša,JlIOIl1lčik stavebnictva.
Předs-eda sděluje, že memorandum proti zrušeni zeměměřiČi,kého odděllení na české vyroké
škole technické v Bmě a proti z~ušeni vys. šlw[y speciálnkh nauk, bude vypracováno
v dohode s,e zájmovou skupfuIou zcměměř. při SIA. a že se vypracování projevu za SpoLek
čsl. zeměměřičů sámZúč2,stnL

Zpráva o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměm~i'. při SIA., odbor Praha, konané
dne 30. října 1933. Schůzi předsedal za om1uvi všiho se předsedu Ing. Mandyse !prof. Petiík.
Po Ischvállení zápisu poslední schů-z,e jednáno o d,ošlých doptsech. MemoramdJuJll české vyso-
ké školy technické v Brně o návrhu na z,rušení zeměmořičskélho oddělení a odbOlru archí-
tektury a pozemního staviteLství, bylo vzato n~l vědomí. Předsedající dOIP'oručuje, ~'bY Zá-
jmov;i, skupína zeměměř. spGjila obhajobu zerněmě'řičskeho odděleni v Brnt', jaJmlž. i vys.
i;koly speciálních JJatllk v Praze v projevu, který by byl zaslán ministe~s,tvu školství, fipan-
d, před&ednictvu vlády a předsednictvům zákonodárnýoIl sborů a dále dop(}Tučuje, aby pro-
střednictvím naši Zájmorvé skupiJny byl [l,řipraven p~>ojevEIA Po deba,tě, k níž ']'Jifí8pěIikol.
Kural, KTčmář a prof. Ryšavý, bylo usneseno, že piÍnové K,rčmáJř, Kavl'lJlír, KUJral a Mandys
připraví s prof. Petříkem na SiPolGčnéschůzi teXlt proje,'u, který bude pode']JISán zájnwvými
spolky z,eměměřičskýmí a který bude rozeslán IlJ3j místa výše uvedená a poslaneckým klll-
hům. Dále jednáno o výzvě pražského odboru k ohlášeni odborných přednášek. Ing". Kava-
lír uvoluje ,se přednáJšeti IlIa téma "R0produkce map kata,stráJnÍch", a to z:lc!á.tkem ledna
'přištího mIm a Ing. O. KrčmM je ·ochoten přednášeti o "RlOzhrar,ičovaeích pracic:h pl'iO Os.
repUlbliku". Obě přednášky budou oznámeny pořadateH p[ednášek Ing. Ženatému.

Zpráva o valné hromadě SPZI., kon:mé 15. listopadu 1933 "u Helmů". Předseda Ing.
Cza.pek 'zRhajuje va[n(}u hrromMu přivÍit,álllÍmvšech přítomnýoh a hostí. Oznamuje, že- dnešní
nJná hromada je jubilejní, lIJJeboťje tomu 20 let, C(}byl založen SPZI. Poté pi'edčítá omlu-
vy p. prof. dr. ~ialy, p. pil1of.J. Svobody a pozdravný dopts SIpI01kučsl. zeměměřičů (Ing.
Krčmář). Poředseda k:onstatmďe, že dO&Lvadní "právní výbo'r byl výborem pracoV'lllÍm, výbo-
rem vnitřní organisace, čemuž nasvědčují četné důkazy, jako uspořádání kníhovny, archi-
vu, spoLupráce s jinými spo]ky atd. Také kol. Nádvorník vyzdvihu~ organiRačni práci vý-
boru, pak p.rá.ci ve všetechn. rautu. Nato zmiilUje se též o našem studíu, o jeho potiž,ích a pak
.!JJ.avněo postU[liUJMŠ'aNO., kreré uva,žuje o zrušeni naší fak~ty. Spdlek účastnil se Půjčky
práce, svépomooné ošacovaci akce, stal se zak~ádajícím čIell1JemHuso.va vondu, konal různé
exkul1se. Na konec nabádá členy, aby hojně navštěvovali člooské schůze a tak aby hájili otáz-
ky SPZI. Za minulé správní období konal celkem 22 schůzí a kromě jinýcll věcí přepra00vány
stanovy, které nám byly nyní schváleny. SPZI. sledoval téiž ve,lmi ,pozornĚ,otázky sociální
a školsiké zásluhou kot Nádvorníka a kol. Křížka. Pozprává.ch funkeionařů ujímá se slova
J. S. prof. Petřík. Říká,že is~yšel 'I jednotlivých 'zp,r;i,v frmkcronářů mnoho žádostí a sJíbiI,
že nás jistě bude v našich 'žádostech podporovat. Dálp mi.s,leduje návrh revisní rady, aby
odstupujícímu výbOlfu bylo uděleno absolutorium. Návrh přijat. Po uděLení absolutoria bylO
príkročcno k voLbám, při nichž 'za předs,edll byl zvolen kol. Nádlvorník, za míl3ltopřed. kol.
Nykodým, ~a I. jednatffie koL Kulič, za 1. pokladníka kol. Brada, dále bylo zvoleno ještě
9 členil výboru, 4 náhradníci, 6 revisorů úětů a 3z2.. smírčí Isoud. Odstupujíc,i výbor na-
vrhuje, aby valná hromada jmenovala čes t n Ý m členem SPZI. prof. dr. F. F í a I u.
Návrh příjat jednomyslně. Tím valná hromada byla skončena.

Fakultní schůze posluchaěů vysoké školy speciálních nauk v Praze. Za, ěestného před-
óedinictví .J. S. p. prof. I' e tři k a" d'ťJ\an2.. vys. školy sp€ciálliníeh nauk, ~onal due 16. listo-
padu spolek posluchačů zeměměříěsikl'ho inženýrství, s,polek pol',luchačů. pojis,tné techniky
a za účasti zástupců uče:b. bělIm p110 kandidáty profesury střed,oškolské, faku~tni S'Chli.zi
p,roti navrhovanému zrušeni vysoké školy sp'eciálních n3IUk v Pra-
z e (bývalé odděleni obe'Cllé). Schůze se konala za četné účalsti z řad p. profesolfŮ, docentů,
asistentů, zástUlpců úřadů, lmrporacl a posluchačů, kteří tímto projevili svůj nesouhlas s ni-
vrhy na rušení českých vysokých škol. V zahajovacím pn)sl~orvu zdůraznil prof. P e tři k
nutno&t vysokoškol,ské autonomie a s,polupráce 'clelé akaďemické obce v hájení práv vyso-
kých šk,oL Jménem poiSiluchačů zeměměřičského ,inženýl1ství protestovaH proti zrušeni vys.
školy spec. nauk lrol. N á divo r n i k, piíedseda SPZI. kol. Min i c h, za slovenské pO'Slu-
chače- a 'Za p01!.luchaěe pojistné teohniky kot M 1" z € n a, předs. SPPT. Ve svých přiJlně kri-
tickýc.b. a. věcn~h ~h dlGk4l,zovaliřečníci nepředlOOeIlJ()st to,boto Illáwhu, neboť obo-
rům, kt&ým byLo zajišMno prohloubení a rozšíření jejích Sltudia na s·tudium. osmisemestro-
vé, má býti vzata možnost klidného a nerušeného vývoje, nehledě ke ztrátám kulturním,
na.rodním, náifodohofpocl:ářským a SIOCiá.lním,kte<ré by provedením náVI1hu rvznikly. Debaty
8e ZúcGl,stnilc i někoHk !pánů z praxe, kteří přítomné ujistilí svou ,solidárností.
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Po schválení n:,wržené resoluce byla ta[,o důstojná manifClSltaceukončena doslovem
prof. Petříka, kw,rý podl'(lbil ÚV3JZe'činnost ~a.Ň0 v otázce úspor na vysokých školách.

R ě s o I u c e:

"Fosludw.či "yEOké školy speciálních nauk v Praze. shromáždění na schiizí dne
lG. listopadu 1933, usnesli se jednomyslně protestovati pmti jakémukoHv ruiiení a omez.<>-
v:íní český(,h vy~()kýť h škol a zvliště pwti 7amýšlenému ruJŠe!lí jed]né české vys<)ké
školy ,>peeili.lních nauk Ipři českém vysokém učeni technickém v Praze. Tato škola zřízena
byla již r. 1890 jako obecné odděleni a po celou tu nohu plnila své důležité poslání, skýta-
jíc novým ,oborům t,echnické práce klidný a nerušený výv:oj. Toto obec,né oddělení po·
skytovalo útulek iplEotJřiletou přípravu pro báňské vys>c,ké ,šlmly, tříletý ueebný běh pro
kulturní a r..cmi\lěJskou tedmiku, dvouletý učebný běh pro vzděLální zeměmě.řičú, dvouletý
uoebny běh ;pro pojistné rt.echniky, dvouletý přípravný běh pro lmm.didálty deskriptivní g-eo-
metrie a matema,tiky, učebný běh pro k:.1l'.didáty vyšších obchodních škol na tu dobu,
dokud se nev)TVinuly tak, alby se mohly ",tá.ti samosrtatnými.

Rušeni této vysokA školy odp'orujf\ přímo 'fecSOlud Náirodního shromážděni ze dne
29. ledn~~ 1920, podle níž má býti české vy'soké uooní technické v Praze, vybudováno jako
vzomé, repl'esentartivní učení Mchnické. Vyso ká škola s,peociálnich nauk zahrnuje dnes od-
l1ělení zeměměřičského inženýrství, učebn)" běh pr1opojistnou t.echn<iku, přIpravný běh pro
kandid:áty středoškolSlké profesury d,esklriptivní geometrie a maremartóky a obecné oddělení.

Oběma pIYVým oborům Yy~oké bkoly ~p!:lciállnich nauik by>la.za,11lčena jejich roorga.ni-
Slace a ,proMoubeni na ,studium o'smi:seme~trové, kterré by vyhovovalo zvýš'eným požadav-
kům; kladeným na ně rozvojem včd, nebof mají vychovávati vedoucí síly.

Oelá akademiťJká obec byla p1'O'ŤJoohromena, kd~'ž místo sl'ihoWJ,neho prohloubení
studliJa vynořuje se návrh na z,rušeni tét,o školy a na ,>pojení jejiClh oborů s různými jinými
odbory vysokých škoil teC'lllllÍckých.

Zamýšlené slučování ruší vývojovou tr ldici dotčen)-ch oborů vědnich a slučuje slož"
ky, které akademic,ká obec J}OIVažuje za neslučitelné.

Rušením, respektive slučováním nevznikly by pro Btáitní pokladnu ž:Wmé úspory, a
kdyby se i vykiá-zaly, nikdy by nevyvážily škod kulturrních a náJ'lodohOS!p<odářských.

Úspory věcné i osobní byny by minimální, jeHkož při zachováni plného rozsahl1
uč;iva. mlrsí býti 'zalchován i dosavadni poóet profelSlOrů, <1ocootů, asíistentů, vědeckých úsrtavft,
posllucOOJ"en i rýsoven. ~rovedením náv,rhu by se zmenšila. i ,SClhopnost a 'kvalífilmce, neboť
zvýOOný počet IpIOsluchačů na nově vytvořen}'ch odborech by zajísté měl vlliv a byl by i na
ujmu individuelní vědecké, výchorvě a prácí. Piřli tom n:.vrh se' nezabývá vůbec osudem
přípravného hěhu IprrlOkandidáty deskriptivní geometrie a matematiky a obecného oddělení.

Zvláště však. DroW:stujeme pToti tomuto ruŠoCnÍjen na českém vysokém učení technic-
kém v Praze a proti ponecháni tohoto oddělení na obou něme'ckých vysok<-ch školách
technických v Praze a v ETně, kam by se pak po případ.ě uchylovali někteří posluchaOi
k veliké l'kodě ná,rodní.

Plně uznJáváme tě'~k:o'll ~itua.ci finanční :l. úspmné snahy ve státním hospodářství, ale
žádáme za spravedlivý a rpočtu posluchačů přiměřený ,rozvrh úS!P'OiI".

Plně I'tlortožňu,jeme se s memorandy ústředního svazu českolsiIPVenského srt,udentstva
ze dne 4. řijna 1933, SV3JZU če,skoslovel1ského studentstva ze dne 5. října 1933 a "šetech-
I1Ícké mJ.nifestaO?i schŮZie ze dne 20. řijna 1933, a doporučujeme, aby úsporná parlamentni
a kontrolní kom1se v dohodě s akademickýmoonátem českého V}rysokého učeIliÍ techniokého
v Praze jako sborem poradním, řešila otálzku llliOIžných školských a pl'Iovozních úspor.

Očekáváme a doufáme, že vláda i parlament C'eskoslO'venské l"eJp'11bliky blahovolně
naše požadavky uváJží, dřív.e než rozhodne o mi.vrhu miníi:sw,rswa ško~ství a náirod!lí
osvěty."

V. N á d vor n í k v. r.,
předseila Spolku posluchačů o7JCIlllěměJ.iičského

inžrenýl'lSltvi v Praz,e.
Brz ák,

zástupce .p'lsluchačů uoeb. bělhu pro kand. prof.
na střed. školách.

8. Mrz,ena v. r.,
předseda, Spolku posluchačů pojistné tech-

niky v Praze.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Sazba náhrad za snímky z náěrtu polygonové sítě a za výpisy souřadnic a místopiSů

pomocných měřických bodů určených trigonometricky. Č. j. 61.304/33-lli/6 min. fina.ncí
z 18. října. 1933. .

Min. financí stanoví k žá.ď,osti jednoho úřadu II. stolic,e dodatkem k svému výnosu
Z6 d::l6 8. července 1929, č. 62.34<3/28-IIJI6, tyt.o další s:J,:zhy náhrad: Za ručně vyhotJOfVené
n'3ověřcné i>nímky s náčrtu polygonové sítě:

t;.j až včetně do 10 polygonových bodli. . .
b) 'za každých dalších 10 polygonových bodů

, Kč 5'-,
. . . . . . . . . . . . Kč 2.50.
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0a,stky čítajíeí méně než 10 polygonových bo<lú poč,ítají se jako plných 10. Náhrada'
za uJ.otřeben{; snímkové p1á>tno nebo snímkový p:;,pir se vypočte podle po't č. 13/C přílohy
vyhla~ky č. 75/29 Sb. z. a n.

Kromě toho se ,sděluje, že náhrady za vý:pisy souřadnic a místopisů trigolllometricky
určených J.omocných měř1ťJkýcha jiných bodů (§ 7 lnsrtrukce B) je počíta-td, jako by šlo
o bodj . polygonové, tudíž podle sazby uveden:': v položce Č. 1 přílohy 'zdejšího výše uvede-
ného "ynO'Su.

Inženýrské stavitelství, konstruktivní A
" " vodohO'splOdá'ř. B

Zeměměřické inženýrství
St.rojnické mwnýrstv:í. .
Eilektroinžknýrství. . .
.Airchitektura . . . . .
Chemické inženýrství. . . . .
Ve školním roce 1932/33 sJ!ožiJ.ilI.

kandidáti v nli,sledujicím počtu:
Inžen$Trské stavit.elství konstrukt. A :44

vodo.hosp. 13 33
Zeměměřieké inženýrství 32,
Strojní inženýrství. . 54
ElektroiIllženýrství . . . 18
Architektura . . . . . 17
Chemické inženýrstrd. . . . . . ;. . . . . . . .. 10
Ve školním roee, 1933;34 jeKt zapsáno na odděl. zeměměiř. inžemýl'ství 1. ročník 39,

II. ročl1lk 74, III. ročnÍk 126, (le[kem 239 posluehačů a 11 ,zat.ímně 'zaposaných.
Statistiku o 1. státní 'ZikouŠice neilze vkl<i.dati. ježt.o mimořádný termín je&t alŽ koncern

zimního &emes.tru následujíciho roku.
Dodatek. K této zprávě, kterou otiskujeme jako důležitou na naléhavou žádost

p. prof. Dra A. Semeráda, poznamenáváme, že letošní cel k o v Ý počet posluchačů ze-
měměí". inzenýrství na české vysoké škole teehn. v Brně je týž jako v loni (zimní se-
mestr). J. TMž;;.1·".

Nedostatek zeměměřičů v SSSR. Ve, článku "Výsledky geologicko-goodeticAké konfe·
!'('nl'''l Gosplanu E8SR. pro přípravu zeměměři~ských pracovníků" (Vliz Geodezist č. 9-10
z 1f1B.2)st.ěžuje si K () rot č e n k o na povážlivý llcdostatek z,eměměřičskýeh pra.oorvníků
pro druhou pětiletku a !poukazuje na to, že :při stilvajíeím kontingentu posluooačů na VY'1l0-
kýeh školáJcih technických hude se nedo'1ltatek zemřměřičů rapidně stupňorvati. Uvádí, že
l:oneem května 1932 by~o: zeměměřičských inženýrů 847, techniků p,omooných 3268, kdežto
ná~edkem rozšíření praeoVIllilio programu budil "e nedostatek 'zeměměřičů v následujícíeh
letech dmhé pětillietky jeviti takto:

R. 1933 zeměm. inženýrů 2457, teehnřk1. 777F:, r. 1934 zeměm. inženýrů 3226, techniků
10.4<\1, r. 1935 zeměrn. inženýrů 4209, techniků 13447, r. 1936 zemčm. inženýrů 5138, toohnikil.
16.752, r. 1937 zerněm. inž'enýrů 6013, teehnikú 2e.~!l1.

.Ježto ,počelt l),bsolv,entů vycházejícieh z vysokýeh ,škol techniekýeh nekryje, <p'OIt1řcbu
zH.li"měříčskýeh prll.ťJovn~ků, bylo na konfflrlen0i navrženo: a) zvýšiti p,oče,t vysoki-eh škol a
na jedné z niJeh zříditi fakultu zeměměřičskou, n) otevříti vysokou školu na Dálném východě.
c) vypraeOtvati program pro připravu specielnězeměměřič'ských inženýrů, d) propu'stiti třetí
roc'ník na technikáclJ. po stát. zkoušce" a to urv'chleně ,před započetím polních pra.ei r. 1933,

Pro znaČJlý ,rozvoj leteckého měření, kOlfť'rence se usneSl1azas,aditi se o zřízení spe-
cielníhoodlboru pro přípmvu specia:listů-a.e'l'ofotogorametrů na vysokých školách teehnických.

Náklad ku splnění všech ,podmínek, za.rllěujíe,kh ryehlý VZel&tup lpočtu zeměmělřič-
skýCih praeovníků, včetně zařízení na vysokých ,~oláeh ttecImiekých (studendlskVieh koleií,
profesorských praeoven, laboratoří, knihoven atd.) odhThduje komise cifrou 41,017.200 rublfl.

V. K.
Kresliči z povolání. Nyní, kdy reprodukční ústav. min. financí provádí rep,rodukce

map katastrálníeh ref1exni metodou, jest vzorné vyrysování oog-. :katastrálních map na-
porost'o nutné. '110 ovšem neznali udělaJti.z vylSolwškO'lský'ehzměměřič,ských inženýTtl. kre,s-
ličez pOlVolání. Jsem proto přesvědčen, že jako v jiných státeCih vychová si naše správa
katastru poz,emkového kresliče z povolání dle jednotných p,ředpisů. Na !přikl.: reprodukční
ústav min. financí, nebo některé oddělení novoměřieké zarněstnáva1Lo by jedJnoho osvědč€-
I1PThOkresliče, ktelI'ý by byl vychovatellem oolé generace kiI1esliM přijímaných (přidělených)
jednotlivým měřickým úřadům po nJáležitém dobrozdáIDí. Sl.

Různé ~právy.
Několik dat o studiu na české vysoké škole technické v Brně. Ve školním roce

1933/34 jest zapsáno celkem 1380 posluehačů. Na jednotlivé odbory připadá:
řád. mimoř. hosté
277 5 1
140
245 5
302 8
187 3
H3 8

. . . . . . . . . .. 76 5
odbo mou ,stá,tní zkoušku na jednotlivýeh odhorech
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