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Kartometrické studie na starých mapách zab}Tvají se řešenim zejména dvou úloh. První z nich má za předmět určení
zobrazovací metody, které bylo užito pro síť mapy. kdežto při
druhé jde o způsoby, kterými byl sestrojen obraz topografické
náplně v mapě.
Řešení první úlohy má y:řevážně ráz geometrické analysy.
:\'aproti tomu záleží řešení druhého problému ve srovnávací
metodě, kt.erá, se provádí na č8tném ma,t,eriálu určitého druhu,
vzatém jednak ze studované staré mapy,. jednak ze skutečnosti
nebo z nějaké vhodné nové mapy. Srovnáváním takovým má, se
obvykle zjistiti existence takové vlastnosti, obsažené ve srovnávaném materiálu, která se neprojevuje v jednoWvých členech
tohoto soubo,ru naprosto shodně, ani někdy zcela zřetelně. Musí
proto býti užito jako základu studií těchto vlastností statistických metod.
Karlometrické vyšetřování starých map }2dnotlivých zemí
československého státního území tvoří již od let část programu
vědeck}rch prací geografického semináře Karlovy university.
Chci v tomto článku popsati na, příkladě, V'za,tém z jedné takové
práce 1), jednoduchý případ aplik!tce 'statistické metody. Vyšetřování týč,e se Aretinovy mapy Cech, vydané v Pra,ze 1'. 1620.
Rozhodnutí O' tom, kt,erou zobrazovací metod.on byla provedena kostra této mapy, nebylo možno učiniti geometrickou
analysou, poněvadž neni na mapě zobrazena geoglafická síť.
Je tam jen rámec pro čtvercovou síť milovou, orientovanou
jednímsměl'em
k severu. Z v}'sledků zkoušek, které byly založeny na rozličných předpokladech o druhu zobrazovací metody,
uká'zalo se jako velmi pravděpodobné, že Aretinova mapa, byla
sestrojena do válcové sítě, v níž jsou délkově zachovány všeehny
poledník.y a pražská rovnoběžka.
Opřeme-li se o tento vý.sled'8k, můžeme srovnávaClml
měřeními hledati jednak hodnotu poloměru globu, kŤ>erýpřísluší
k Aretinově mapě, jednak hodnotu zeměpisné šířky Prahy,
kterou Aretin přijal pro svou mapu. Globem rozumíme při tom
geometricky podobnou zmengeninu redukční koule, i. s hlOriz?ntálním průmětem krajiny na ní ležícím. Poměr meZI po omery
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redukční. koule a glohu dává druh.ý člen z měřítka ma,py. Poloměr globu ozna,čujeme v dalším T a zeměpisnou ší,řku Prahy,
přijatou Aretinem, písmenem pO'
Střed obrruzu Prahy na Aretinově, mapě byl z,volen za počátek pravoúhlých souřadnic, jejichž osy byly položeny rovnoběžně se :stranam~rámce, tedy jedna mezi nimi, totiž y, ve směru
sj. Pro 56 z míst zobra'zených na mapě (povětši:n,ě měst) byly
změřeny pravoúhlé souřadinice Li x, Li Y v takto určené souřadnicové soustavě. Pro tatálž místa byly určeny ze speciálních
map vojeil1Skýchgeografické :souřadnice. Jejich ro~díly, vzhledem
k zeměpisným souřadnicím Prahy (hvězdárny), ozna,čujeme Li A,
Li p. Kďyb~ byla Aretinova, mapa konstruována 'z údajů. z,emě-pisných souřadnic, jak je nyní známe pro uvedená místa-, platily
by rovnice
Lix
Lly = are Lip.
--_.are Li A,
r
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K urč,ení neznámých r a po stačilo, by teoreticky, aby byly
změřeny: souřadnice Li x, Li y, Li A, Li P pro jediné mís,to',avšak
vzhledem kJchyb'ám! všeho, možného druhu, obsaiženým v Aretinově mapě, bude nutno provésti ;taková měření pro početl míst
co největší. Z výsledlků!měření utvořeny pro, každé; mís,to poměry
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o noty ma,JI
v'šechna místa" Ovš,em nehud:e tomu 'takJ nálsledkem chyb Areti:novy mapy a bude proto t,ř,ebahlooll!ti IZ výsledku měření jejich
nejvhodnější hodnoty. Nebude se, to' však moci státi metodou
nejmenších čtvelrců.,poněvadv tato předpokládá exis-t,encipouze
náhodných chyb, čemuž jis,tě tak není při Aret,ino,věmapě. Bude
proto potřebí užíti obiecně,jšístatis,tické- metod,y. Podlel té-to metody jsou prav'dě nejblíže onYihodnotJl, které- se vyskytuji nejčastěji, a to tím čas,těji, čím jich jest více. Mů.že-li 1se z nahromaděného, ma,teriálu souditi na pravd.ěpodobnou 8 xistenci
jednoduché frekvenční křivky ve tvaru obvyklém ve, sta,tistice,
potom bude teoreticky nejvhodnéj,ší hodnota příslušeti k ma,ximální frekvenční pořadnici. Krvalita i rá:z kartometricky získaného materiálu jsou obecně toho druhu, že se doporučuje užívati
k jejich statistickému zpracování grafického postupu.
Hodnoty, získané pro uvedené poměry souřadJůc, byly seřazeny podle velikosti a to pro každý ~ obou druhů. poměrů.
samostatně. Obi'í tyto řady znázorněny bodovými sous,tavami
tak, ŽB jednotlivé body těchto soustav mělv 'za pořadnice hodnot,y poměrů, kdež'to jejich úsečky přirnstal~ po s;tejné délce,
vhodně zvolené vzhledem na graf~cky přípustnou délku celých
grafů. V obou takto získaných hodových systémech seskupily
se jejich vnitřní body ve velkém po,čtu přibližně podél přímky,
od níž se krajní body odchylovaly ,při každém konci řady na
jinou stranu, a to tím více, čím b-líže ležie-lyke koncůim řady.
Tímto tvarem grafů. byla prokázána možnos,t s;ta,tistic-kyvhodného t,řídění hodnot poměTů.,jakož také bylo t,ím usnadněnO'
vyhledání vhodného rozpětí t-řid a počátek první z nich.
1
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, Po provedeném třídění, j'e,ž záleží v tom, že se zjistí
frekvence třídi, čuli počet hodnot, které spada,jíz celého získaného materiálu do každé třídy, přistupuje s,e ke' konstrukci
frekv{l'llčního grafu, v našem případě pro kalždý druh poměru
zvlá,ště. Frekvenční graf s,e skládá z, obdélníkft o s,tejných základnách řa,zených za sebou na též'e ose. Délka těchto základen
jest líbo'volná a zná,zorňuje rozpětí tříd, naproti tomu výšky
obdélníků jsou úměrné ~rekvenci jednotlivých t,říd. Tím jsou
také plochy obdélníků! úměrny;těmto frekvencím, čímž~plocha
celého grafu před!s,tavuje všechen materiál, statisticky vyšetřovaný. Kdyb~ byl tento matea.-iáltoho druhu, že by bylo možno
počet jeho členů zvětšovati bez meze a že by dále bylo možno
současně zúžovati bez, mez,erQizpětítříd, dúspělo by se:popsaným
postupem k frekvenční křivce. Tato je tedy limitou stupňovitě
lomené čáa'y, která ohraničuje graf. V praxi však: není tento
mezní případ uskutečnit,elný ato z toho důvodu, žie se v ní
vždy setkáme jen s konečným počtem mate,riálu a s' možností
tvořiti třídy jen o konečném rozpětí. Z ma,teriáJlu,daného prakUckými případy, budie proto možno dospěti k fl1ekvenční křivce
vždy jen apa.-oximativně. Teoretícky pojatá frekvenční křivka
je takto toliko normou .schopnou s,vými geometrickými vlastnostmi toho, aby biylo možno přesně definovati charakteristiky
nějaké statistické řady. Takovými charakteristikami jest na př.
(lna hodnota, která je teoreticky nejčastější, dJile ony teoretické
hraniční hodnoty, mezi nimiž leží hodnoty normální a vně jichž
le,ží hodnoty podnoomální a nadnormáJní. Jednoduchá frekvenční
křivka statistickru má tvarz,vonovitý, s jedním bodem o maximáJní pořadníc,i. Po každé st,raně tohoto vrcholu křivky le,ží po
jednom bodě inflekčním. V těch mění se tvar křivky, který jest
koI,errnvrcholu nahoru vypuklý, v klesající čá&ti nahoru vyduté.
Úsečky, příslušející k inflekčním bodům, vymezuj~ normální
hodnoty v'e statístické řadě. Úsečka, příslušejíc,f k vrcholu, representuje hodnotu teo,reticky nejč3.1st,ěj,Ší
a proto, teore'ticky nejvhodněj,šL
Frekven,ce hodnot, které jsou obsaženy v nějakých daných
mezích, j,&OU
vyjádřeny plochou, ohraničenou obloukem frekvenční křivky, dáIepořadnicemi, kiteré příslušejí k daným mezím, a
konečně osou ús,eček. Tato okolnost jest příčinou, pro kterou
jest velmi nesnadné sestrojovati frekvenční křivku, byť i j81~
přibližně, z frekvenčního grafu. Nedá se totiž při tom pos:tupovatl
interpo,lací křivky mezi hody grafu. Výhodnější jes.t už,íti grafu
pro součty frekvencí. Gra,f součtu mění &81
v: limitě, kdy frekvenční graf pře,chází v křilVku, rovněž v křiV!ku, součtovou
křivku frekvenční. Při tom j.els.tvz,tah mezi oběma těmito čarami
takový, ž,e fu'ekv.enční křivka jest de'rivační čarou ke své
součtové křivce. PoněvadžJ na této křivce j'sou frekvence tříd
znáJzorněny rozdHy mezi pořadnicemi jejích bodů, da se ID její
konstrukci užít1 interpolace čáry mezi !Soustavu bodli. Ze
součtové křivky sestrojí se konečně frekvenční křivka taK, že
pořadnic,eljejích bodů! vyhled'ávají se jako úsečky, znáz,o.rňující
tangent,y úhlů, které svíraji tečny, k: součtové křivce s' oso,u
úseček. SoučtovlÍ! křivka frekvenční, získaná pops,aným právě
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způsobem, bude orpět vždy jen aproximacI ca,ry teoretické.
K jednoduché řadě statistické přísluší součtová křívka ve tvarU
stvupající čáry s jedním inflekčním bodem, v dolní části nahoru
vyduté a v horní nahom vypruklé, Vztah, platný me,zi ní a
frekvenční křivkou, přiřazuje k ínflekčnímu bodu první čáry
vrch 01 dr:uh é čá.ry.
V obrazci jest znázorněna konstrukce frekvenčních čar
obou druhů pro hodnoty

poměru

~;,

zírskané z Aret,ínovy a

ze speciální vojenské mapy, Dolní hranice nejnižší třídy 'začínala
("íslem 14'25, rozpětí tříd urč,eno v hodnotě 2'50. Ma,teriál byl
taikto ve své většině rozdělen do 5 tříd, v nichž Sie objevily
frekv,ence 4, 8, 15, 10, 2, kdežto os,tatní materiál se roztříštil
vně oněch pěti tříd. Rada postupných součtů frekvencí jest 4,
12, 27, 37, 39, Tato čísla jsou úměrná pořadnic,ím bodů A, B,
C, D, E ze součtové křivky, které byly podle nich sestrojeny
a jimiž potom byla, proložena křivka sama. Int,erpolace tato šla
hladce. Nato sest,rojeny byly v bodech A, B, C, D, E t,ečny
a s nimi vedeny bodem M rovnoběžky, Tyto utínají na ose
pořadnic úsečky ínněrné pořadnicím bodů A', B', C', D', E'
z frekvenční křivky. Zvolíme~li délku OM za jedn,otku míry
těchto pořadnic, dostaneme na ose' y přímo tyt,o pořadnice.
Z Ínflekčního bod,u! I křivky součtové vyjde vrchol V křívky
~. T'
t' k y neJv
' ho dn8JsI
~,~. ho dnotou pomenl
~.d .dp'Y Jes0
' t
f re k vencm.eore,lC

číslo 20'73, kdežto normální hodnot,y téhož poměru Izapadají do
hranic 19'88 a~ 22'24.
Obdobný postup, prov,edený na materiálu, získaném pro
poměr

.dx
.d),'

dal součtovou

řadu 3, 12, 34, 41, 43 a z' té byla

konstruktivně
nalezena nejvhodnější hodnota tohoto poměru
13'30, kdežto hranice pro jeho normální hodnoty vyšly 13'60
až 14'08.
Z hodnot odvozených

FO poměr ~:

byla naJezena ko-

nečně nejvhodnější hodnota poloměrru globu v délce 1187'7 cm
s přípustnými hodnotami hraničními 1131'1 až 1274'2 crn. Z nej~hodněj.ší hodnoty

poměrú ~:

pro Aretinovu zeměpi:sno'ušířku

na,lezena nejvhodnějrší hodnota
Prahy po = 500 5'4' ~).

(Dokončení

pHště.)

Nová úprava železničních knih.
Následkem politického převratu a tím .spojení části území
bývalého Zalitarvska se zeměmi historickými, Čechami, Moravou
a Slezskem, kde platily zákony bývalého PředIitavska, nastala
nutnost sjednocení rzákonodárství a Srprá,vy v (Jelém novém
státním území. Zákonem z 28, října 1918, č. 11 Sb. z. a n. bylo
2) Tycho Brahe odvodil v době krát;ce před Arertinem pro Prahu
hodnotu <po = 50° 6'.

1929/147

vysloveno·, že veškeré dosavadní záikony zemské a říšské a nařízení zilstá,vají prozatím v platnosti a. že všechny úřady samosprávné, stá,tní a. župmí, ústavy státní, zemské, okresní a. zejména
j obecní, jsou podřízenysvrchovanos,ti
republiky čsLa pwzatím
úřadují a jednají dle dosavadních zákonil a na,řízení, než přes
to nastala nutnost jednotné úpra,vy rilzných právních ústa,vů.
K těmto náleží bez odporu Úista,vnašich kuih poz.emkových, specielně knih Žlele'zničních.V zemích mimohistorických byly knihy
ž€,le'uliiční(spolu se záipisy o vodnich kanálech) vedeny v Budapešt,i, ná:sledkem čehož byla naší správě justiční odňa,ta možnost
jakékoliv disposice s těmito kníhami. Teprve roku 1927 5jednána
mezi naším státem a králoVlStvÍm Maďarským úprava o vydání
sprá,vních spisili ze všech oborÚ' správy (pod č. 160 Sb.z. a n.),
takže podle čI. 9.. a 11., příI. VII., nabyli jsme faktické moci
nad slovenskými a podkafJxt,toruskými zápisy o knihách železničních. Skutečnost ta,to byla pohnutk:ou pro naše ministerstvo
spravedlnosti, aby provedlo novou úpra,vu zákona, o knihách
železničních, a pokud! je nám známo, zamýšlí podati: vládní
návrh zákona o žele'zničních knihá,ch a právech, nabytých na
draMch.
O žele,zničních knihá,ch plat.í v mimOlslovenských zemích
zákon z,e dne 19. května 1874, č. 70 ř. 'z., na, Slovensku a na
Podka.rpa,t,ské Rusi ·záikJ.čI. I/1868 a LXI/1881. Zde soustředěno
bylo vedení knih o železnicích a průpla,vech u ústředniho knihovního úřadu v Buda,pešti. Knihy ty,to rovnají se v podstatě co
do uspořádáiniželezniční knize v mimoslovenském území, až na
to, 'že na I1stuželezniční podstaty 's,euvádí též výměra žele,zničniho tělesa a jednotlivých pozemků délkou a šířkou; po případě
plochou, a vyzna.čují se budovy, mosty, přej.ezdy a, pod. a, spolu
zapisují se í služebm,osti, váznoucí na dráJz'8';listzá,vad má naproti tomu na rozdíl od železniční knihy podle zá;kona č. 70 ř. z.
1874 jediné odděleni, do kterého se zapisují závady, postihující
celou dráhu (prilpla,v) jako nedělitelný celek. U nás není uvedena
výměra" jako vilbec ve veřejných knihách, a liIst zá.vad dělen
jest na dvě oddělení: pro závady, postihující dráhu jako, c 801 e k
a. pro zá,vady, váznouci na j e dno tlí v Ý c h pozemcích, z kterých byla utvořena železniční t·rať. V podsta,tě není také příliš
odchylno vyhledáNání žeIe,zničních pozemků;, jen práce samy
jsou podle zák. čI. 1/1868 svěř,ernyústřednímu knihovnímu úřadu
a zvláštní komisi, sestá,vající z přednosty úst.ředního knihovního
úřadu, inženýra" jím jmenovaného, soudce přílslušného knihovního úřadu a jeho listovního.
Podle, ma,ďail"skýchzákonil byla ve veřejných knihách a
dusledkem toho i v železniční knize zapisována, výměra. pozemku,:
souviselo to i St vedením katastru. Ale zápisllm takovým nelze
přiznati dil!věru veřejnou, jakou maji jinak zápisy ve veřejných
knihách, neboť nebývají z,cela přesné, zejména, dokud mohly býti
děleny pozemky podle plánil, kt,eré nemusely býti ani- vyhotoveny oprá,vněným zeměmě-říěema byly ověřovány dvěma svědky
neodborníky. Výměra. pa,rcel není ani předmětem pozemkových
knih, nýbrž náleží správně do katastrá,lnich operátůi a, jsou v nich
nastalé změny výměry udržovány v patrnosti.
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Odevzdáním železničních knih o tratích, probíhajících
t)lovenskem a, Podka,rpatskou Rusí' podle úpra,vy vydání správních spisů č. 160 Sb. z. a 11./1927, nastává nutnos,t zříditi pro
jerjich vedieni soud! a upravit.i předpisy Úl zaklá,dáníželezniční
knihy. Jest tu vhodná příležitost sjednotiti tyto předpisy pro
celé území republiky. To činí osnova" berouc za základ: zákon
ze dne 19. května 1874, č. 70 ř. z., ktffi"ýbyl v praxi bez obtíží
prováděn. Mllže:jím býti tím spíše, že odchylky v podstatě ani
v podrobnostech jednotlivých us,tanovení' v uvedených zák:oneich
ne'jsou zna,čné, převzetím upra,vených předpisůl zákona, č. 70
ř. z. 1874 nebude dotč,eno zakládání a vedení železničních knih
v mimoslovenských zemích, kdežto na Slovensku a, na, Podka,rpatské Rusi nebylo dosud železničních knih tam vedených a
pro ně t,řeba,jest vytvořiti teprve stav, obdobný sta,vu v druhém
úz,emí.
Ze zákona mají býti vyloučena ustanovení, upravující sta,v
před jeho ú0innolSti,totiž o' dtahálch, které byly provozovány již
před vydáním zákona,. Předpisů těch není již třeba" když pro
takové tra,t,i byly za,loženy železniční vložky, a, provozované
dráhy pak jsou zapsány do knih o těchto tra,tích vydaných
ústředním knihovním úřadem a pokud jsou některé trati ve
stavbě nebo pro ně nejsou ještě zřízeny vložky, bude: lze, je
zřídit,i podle na,vrhovaného zákona.
Případné výtc1e,že v zákoně, se mluví někdy o železnicích,
jinde o dráz>8',vyhověla osnova, tím, že voli v,šude,výra,z "dráha".
Dráhamř podle osnovy mají býti jako, dosud i elektrické dráhy,
u kterých není obvyklé pojmenování "železnice", stejně jako se
mluví o drahách niž,šího řádu na, drobných drahách.
Podle osnovy železniční knihy zakládají se pro dráhy, které
mají Isloužiti ve ř e j 11 é dopravě a k jichž 'zřízení jest prop1\jčeno
v y v I a st ň Úl va, c i právo. Podržuji se tedy obě kriteria, totiž,
že dráha musí sloužiti veřejné dopra,vě a že j,í bylo povoleno
práVo vyvlast,ňovati. I § 4, zák. čI. I/1868 stanovil, že:nemovité
jmění vlastníků drah a, průplavů, zapsané v soustředěné pozemkové knize, totiž veškerý jejich v y v I a,s,t ně n Ý pozemkový
soubor. .. jest pokládati za celek, kdežto znění podle § 3, zák
1'1 LXI/1881 mluví o nemovitolst'8'chnabytých ať vyvlastňovacím
řízením, a,ť smloulvou.Ale jak zákon z 18. únom 1878, č. 30 ř. z.
v § 1 ustanovuje, že výkon vyvlastňovadho prá,va přísluši
každému žele,zničnímu podniku potud, pokud! byla, uznána jeho
všeužitečnost stá,tním sprá,vním úřadem k tomu po'volaným, tak
i § 1, zák. čI. XLI/1881 pmpůjčuje vyvlastňovaciprávo jen ke
zlízení lokomotivnkh nebo koňských drah, sloužících všeobecnému používáni. Z toho pa,trno, že má jíti vždy p~i povolení
vyvlastňovaciho prá,va o dráhu všeobecné dll1eživost,i či všeužitečnou, kromě toho s,10užicíveřejné dopra,vě a proto i pro
zá,pi'sdo železniční knihy byla volena, a podržena obě kriteria,
veřejnosti a povolení vyvlastňova.cího práNa. Arciť neni podnikatelstvo dráhy nikterak povinno v,e všech nřípadech toto
vyvlastňova.cí právo vykonati, neboť po většině dochází k soukromým dohodám, smlouvám o koupi potř,ebných pozemků', ale
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zákon sám a podle něho osnova, uvádí případy, ve kterých má
užítí tohoto práva, kdyby nedo~lo k dohodě účastníkÚ. Voliti
jiná kriteria, jak bylo navrhováno, nezdá se proto vhodným a
nebylo, ani žádáno odborn)rrni kruhy.
Za těchto podmínek bude lze takovým drahám, co do zápisu do železniční knihy za, rovny pokládati také jednotlivé
vlečné dráhy VB vlalstnictví železničního podniku, jako prúmy<slové, zejména uhelné pobočky drah, na kterých se provozuJe
dopra,va zbo,ží, kterou jest alespoú pro zpúsob dopravy, ustanovení dopravního řádu a, sazeb, nebo z jiných dúvodůl pokládati
za veřejnou a, které byly zřízeny od železničniho podnikatelstva
na základě vyvla<stňovaciho práva, propújčeného mu koncesí
nebo zvlá~tním rozhodnutím. Jako ostatní prúmyslové trati a
vlečné dráhy, které jsou ve vlastnictví veřejného ž,elezlličního
podniku a. slouží toliko soukromým účelfIm, tak í vlečné dráhy
a podobné jednotlivých průmyslových podnikú, nmTyhovující
uvedeným požadavkťml, nemohou býti předmětem železniční
knihy.
Do železniční vložky zapí~í se všecky pozemky, které jsou
ve vlastnictví železničního podnikatelstva a jsou určeny k provozu dráhy (železniční pozemky). Za železniční pozemky lze považova.tÍ jen pozemky, kterých nabylo podnikatelstvo dráhy ať
vyvla<stněním či smlouvou, nikoliv i pozemky, ke kterým nabylo
jen prá,va položiti přes ně koleje nebo přejezdy, zejména. části
veřejných silnic a cest, které nepřecházejí do vlastnictví podnikatelstva., nýbrž k nimž má jen právo je "křižovati". Tyto
nestáNají se tudíž ž,elezničními pozemky, nýbrž jimi Se přeru~uje
železniční těleso, a, právo, jich společně užívati se zapíše do
II. oddělení listu železniční podstaty.
Zásada, vyslovená, v § 4, zák. Č. 70 z roku 1874 a v podstatě i v zák. čI. LXI. z roku 1881, jest plně zachována. Neboť
podle zá,sad knihovního .práva není přípustno, zatížiti jednotlivé
část~ knihovního tělesa zá,vadami, zvláště zástavním prá,vem,
naproti tomu m(iže podnikatelstvo dráhy v přednostních dlužnich úpisech zajistiti věřitelúm prá,va.na, rúzn)'ch objektech, jako
na jednotlivých tratích téže dráhy nAbo na výtěžku určitých
tratí, má, býti předmětem každé vložky jen část dráhy, která. jest
také naproti' věřitelú:m, celkem jim ručícím. Podle § 43, odst.. 2.
nesmějí ovšem vydány hýti přednostní dlužní úpisy před vkladem zástavního prá.va na knihovní jednotku určellouza. zásta,vu,
ta,kže bude nutno vždy ome.zit.i fUoení v přednost.ních listech
na určité vložky již zříz:ené, anebo vymoci si rozdělení vložky
a vklad na oddě'lené čá,sti, zamý'šlelo-li by podnikatelstvo na př.
při různých emisích zřídit.i ruzné zástavy z částí téže dráhy.
Obsah § 5 posavadního zákona, z roku 1874 doplněn ustanovením, že do železniční kniho'Vní j,eidnotky ná,leží kromě materiálu
pevně Ispojeného s drahoua. ma,teriálu, určeného k trvalému
užívá.ní na místě samém ještě všechen ostatní materiál, náležející
k provozováni. jízdy po dráze nebo jinak k jejímu provozu, pokud
jest na území této dráhy, pro ni Ul'oen aneb opatřen vlastnickou
značkou a není trvale odúat železnič·nímu provozu, počítaje sem
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i phjem v hotovosti, který plynul do pokladen podniku. To
vysloveno proto, aby byla odklizena pochybnost, zda lze na
tento materiál, resp. na příjmy v hotovosti vésti samolstatnou
exekuci.
Osnova zacho:vá,vruustanovení o vložce z a tím n í a li 18f i nit. i v n í a přiznává, již zatímni vložce, třehas z ní: jsou pa,trny
jen směr dráhy, vlastnictví a zá.vady, tížící c,elou knihovní jednotku, nikoliv již také jednotlivé železniční pozemky a práNa na
ně se vztahující, která musí b}'ti t,eprve dodatečně vyše,třena,
účinek veřejné knihy. Důsledkem toho jest ř dalši ustanocvení,
dle nichž nemohou a nesmě'jí býti tytéž nemovitosti předmětem
několika různých vložek anebo veřejných knih a tím i předmětem různých zápisů, které by se mohly vzá,jemně příčiti.
Stmktura. železničních knih slovenských a podkarpatoruských přizpůsobena bude na.šim knihám železničním (§ 8 zák.
z roku 1874).
Zákon sám 'jedná jen o zakládání železničních knih a
llpravuje vnitřní zařízlení a ří'zení při zakládání knih, kdežto
v osta,tním stačí odkáza,ti na přeďpis,yknihovního práva, kterými
jsou ob. kniho,vní zákon z 25. července 1871, č. 95 ř.z. Ispředpisy je,j doplňujícími a nař. min. sllffa:v. z 15. prosince, 1855,
č. 222 ř. z. platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
Přislušnost SOllďU,vésti železniční knihy, bylo třeba upraviti, hled,íc k! dosavadnímu lls.tanovení § 10, zák. č. 70/1874 a
k tomu, že na Slovensku a Pod:ka,rpatské Rusi není dosud: soudu
k tomu přis,lušného, jednwk žle zde ani sborové soudy, kromě
horních knih, nevedou viefejné knihy a že nebylo pokládáno za
ll;utné,zři'lovati pro několik železničních vložek o tra.tíehtam
probíha,jících z,vlá,š,í,níknihovní úřad, jakým byl ústřední: úřad
v Budapešti. Př1edpisy§ 10, zák. čJ. 70/1874 ř. z. byly zachovány
v platno:s!tičlánkem VII. j. n. V osnově zachována byla zásada,
že tyto knihy mají vésti soudy v s,ídlech zemského, úřadu. Podle
toho by se nezměnila, příslušno!st v ,zlemíchmimoslovenských až
na to, že již změnou správních obvodůi a sídel zemského úřadu
přiešla přísluŠllO'Stdřívějšího z,emského .soudu v Opavě na kraj,ský soud! civilní v Brně, takže bv nadále byl příslušným pro
trati prob4ha,j,Ícizemí českou krajský, !soudcivilní v Pmz,e, pro
trati proibíha,jícízemí mDravsko-slezskou krajský soud' v Brně a
podle navrženého ustanovení pro trati na Slo,ve,nskuokresní soud:
v Bratislavě a pro trati na Podíkarpatské RllSi okresní soud
v Užhorodě. Ale zachováNw se ustanovení, že lze sloučiti na
žádost podnikatelstva ved'ení žele(lničnÍcn vložek pro trati, prohíhajkí několik~azeměmi a tvořící zpravidla jedno,tku, a s,e 'svolením ministerstva železníc i pro majetek téhož~železniČill,ího
podnikatelstva" dělený v několik: knihovních jednotek, u jediného z téchto SOllďŮ.Při této' úpravě bylo pi'ihlíženo i kl z~
mýšlené úpravě knihovního soudnictví v hlavních městech v ten
rozum, že by. v nich z.řizenbyl samostatný knihovní soud, .spojený
po případě s exekučnírn: soudem, kterému by nále1želo vésti
všechny veřejné knihy, vedené dosud u soudů v těchto městech.
(Dokončení pNětě.)
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Reforma

zeměměřického

studia a dal'ší budoucnost
inženýrů.

zeměměřických

Ing. Hynek K I u s á. č e k, Bratishva.
Každému
zeměměřiči jsou aspoň ze Zeměmělh6ského
Věstníku
známy veškeré přípr:alvné ipráce, resoluce, manifestační Bchůze a depUltace
za účelem dosažení reformy zeměměřického
studia. Veškeré složky stavov:ské Ele spojolvaly tu k do>sažení jednotného cíle. Celá. tato dlouholetá
práce nepřišla na Izmar. Docílilo se zeměmě.řického inženýrství se 2: statními zkouškami
a možnosti dosáhnouti
do'ktorátu. Nemáme, BÍce samo~
statný odbor la :žádaných 8 semesltrů, a.Ie re,soluci Nár. shromážděni,
k,temu se minislterstvu
školství a llIál'odni olsvěty ukládá, aby kiolllal0
studia pro další úpralvu. Oa,s rozřeší často zdánlivě nerozřešit,elné úkoly.
DOlufejme pevně, že docílíme další poctivou prací toho, co tja,nu~o na
mylsH v,šem našim upřímným reformátorům a podiporovatelům na,šich Slnah.
Docílili jsme morálníc.h úspěchů a sice :
1. Dnes máme mOlžnoSlt,aby náš stav byl všude zas1to'upen stopl10centním zeměměřickým ÍiIlženýrem jak v různých spolcích, tak instItucích. Do dnešní doby tomu tak nebylo a často zeměměřiče zals,tupovall
příslušníci jiného stavn.
2. V budoucnu mohou býti dlocentury a geodetické stolice na vysokých a odborných
školách obsa,zovány zeměměřickými inženýry. Za
býv:alých oko[n,osltÍ bylo to skoro vyloučeno a každý silný jednotlivec
byl poměry nucen přibrati ,si jinou disdplinu. Je samozřejmé, že během
té doby s,e vlastnímu istaivn odcizil a byl potom z 90% fiIosO'fem, stavebním aneb kuiliturním inženýrem a jen z 10% zeměměřičem.
3. Naše společenské postavení se upevnilo a nejsme více popelkou
technického
SltJaVU.P,ředstavme si dnesonoo
okamžík, když jsme byli
po průtazích přijati do slpolku SIA. Dneis jsme rovnocennými
kolegy.
4. V krátké době je možné, aby zeměměřičtí ínženýří vytvořovali
samoSltatná oddMení u různých stáltních úřadů a nemusí již býti přidrnžováni k jiným oddělením.
Kolik hořkých pilulek museU zeměměřiči spolknouti
od StvýCh
spoluprac,ovníků. Mohli podávati nejlepší 'Výkony, vždy byli jen podřadnými rPI1acovniky.
Je to tragický úděl zem ěm ětřičů, že většina jejich výkonů není
na venek snad patrná. Porovnejme
práce stavehních, kullturních inženýrů' a jiných technických
odvětví. Jejich výBledky jsou každému nápadné!. Sl'o'Vnejme opmti tomu triangulaci vyššího řádu, přesnou- nivela,ci
a jiné gerooetické práce. Trigonometr
obdrží 2 čísla, výškový boe[
1 'čís']O, zaměřená-obec
někJoHk) ]i,stů a sva.zků, výkupní operá.t pak kotovaný plán a výk,azy. TakovolL přehradu údolní' každý vidí a obdivuje ji
prálvem, ~1Qi dráze pohodlně a rychle jede, v domech moderně, bydlí, v palácích úřaduje, po silnicích uhání v autJomobilu a libuje si moderní
neprašnou vozovku. Každý laik ví, že inženýr tO' byl, kJterý to pl'olVed1.
Kdo IsI současně vzpomene na toho, v pa,rnu i za chladu pra,cujíciho zeměměřiče, který při trianguJaci, výšk{;jvém měření, mapováni a
jiném, praoorval od s,lunce východu do slunce západu. Jeho prá,ce zde
-byla UIŽ~'ředem a byla podkladem prMí druhých stavů.
Kdo tvořil býva~ý rak,ol\lský kataBtr, kte'rý nám ledakdo závidi?
Nebyla a není dodnes práce zeměměřiče vlastním podkladem pozemkových knih? ZadostilJJčinění máme dnes na Slovensku. Kolik milionů to
bude a jaká doba uplyne, než se jen pnblížÍme st,avu klllta,stl'l\l a pozmnkorvých kIlJih v histOTických zemích? Bylo by vůbec možné provést!
v poměrně tak krá,tké době bez z,eměměřičú sociální dílo pozemkové
refo!fmy?
Dnes aspoň můžeme a máme vlastně žádati od přiGluEmíků jiných
8t,aVŮ pat.řičnou úctu a uznání.
Průvodcem
v geodedckých
discilplinách bude v budoucnosti Havebním, kuJt,urním, zemědě,l.ským a. lesním inženýrúm inžcn~'r zeměmě-
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řický" neboť je uplně k,vaIifikován na tato místa. Odnese si tedy pfi6tí
technická. generace už hned z mladých let do žiV'o,ta uctu a VáŽllo~t ke
svému stavu.
Záleží nyní uplně na. náli'l, jak dalece dovedeme
získaný duševní
a morální provoz ovací kapItál ho,spodámě využíti v pra.Mickém životě
a jak se uplatníme. Nynějši generace je I'ozhodujicím činitelem a každ1~
jednotlivec
si musí býti vědom toho vážného okamžiku.
MinisterstV'o
školství
a národní
osvěty
poskytlo
p,říslušnikum
našehostawu
možnost dosáhnouti řádného titulu zemi'měřického
inženýra
a v určené době se musí a.spoň většina, z nás vyna1;l1ažiti toho cíle d.o~
sáhnouti. NejenJom manifestOlv'aitci, ale také docílené ideály uskutečňovati.
Reformou
nedodlujeme
pražádných
ma,teúálních
výhod
a to
právě musí býti vzpruhou, aby se dokázalo, že ti odstrkOlvaní a neuznani
zeměměřiči nepropadli
dnešní materia1i&tické dolJě a že nejsou oSllldem
úplně zdeptaní.
Tím vlastně
usnadníme
přípravné
prác,e pro příští
reformu na řádný samostatný 'osmisemestrový
odbor. Za celý stav pro~
mluví činy, jak jsme kdysi na reformu pohlíželi.
Bohužel někiolik jednotlivců
z vlastních
našich řad pokusilo se
podrýti už nyni tUtOI ještě křehkou sazeničku.
Oněm členům j,sou přechodné
zkušební
předpisy
příliš ostré a
žádají úlevy, ba dokonce měly by se ony úlevy odstupňovati
dle uply~
nulého času od složení státní zkoušky, takže by bylo několik skupin ulev.
Podle jakých zálsad ,odstupňovati
výhody? Dle doby snad? Jakým
právem má míti přednOlsit nebo výhodu ten, kdo sloiŽil státni zkouiiku
v prosinoi 1912 před oním, který i'llo,žimtutéž zlwušku v lednu 1913? Kde
nalézti kriterium
slP<favedlivé?
DOIUfejme pevně, že profesorské
sbory ani nena,vrhnou
změny
zásad přechodných
předpisů, tak těžc,e a po mnohých kompromisech
sjednaných.

Recense.
Bulletin géodésique.

VydáváJ

C. Perrier.
Toulouse-Paris.
1~)28.
No. 17.
Buli1etin géodésique je časopisem sekcce geodetické
při Mezinárodní
geodetické a geofJ"Edkální unii a vychází Iperiodioky. Číslo 17 obsahuje
lisfinu delegátů jednO'tlivých států, jakož i pozvaných v sekci geodetické
I1a me.zinárodním valném shromážd,ěn[ Unie, k,onaném v Praze v září
r. 1927, schůz,e výkonného
výboru před oficielním zahájením
valného
shromážd'ěiní, v nichž připraveny
pm jedná,ní &jezdové ot.álzky rázu fi~
nančního,administ,račního,
jakož i če'tné ná,vrhy po'vahy vědecké i oTga~
l1isačni. Dále obsahuje rpráoe jednotlivých
komisí a tI(): K 00 mi ,g e f in ,a n ční, k'omiJse pro i n va r, v níž lwnsta,tlOlváno zkoušeni pásem a
drát,ů invarových
v různých státech a přija,t po r'ozpravěl resultát,
že
drá,ty a pálsma inV1al1'ová představují
úplně dostačující
&tabi!!,itu pro mč~
ření geodetffoký.ch základen, jelst, však třeba je pečlivě' et.alOlnovalti jak
před měřením, tak po něm. - Komise pro inten9i'tu
tíže
zemské
zkoumala otázku, jak nejlépe vyhOivu,jící formulí vys,tihnOlUtí te()ll'e'tic,ko'U
normální tíiži, usnesla se na vydání ÍíI1strukce pl'O metody redukce mě"
r~ení tíže, dláJle vyslovila, důle'žitý požada,vek, laby př'ipojeny byly referenční
body jednotlívých
svátů na referenční body ,&tátlů.sOUS1edních, jaJkož i zdůraznila měření ctiíže na mořích metodou Venig-Meine!szo.vo'U u všech námořních stá,tů a studování
relací, které exis,tují mezi úchylkami
tížnice
a anomaHemi tíže. Poukázala též na důležitoi'lt mělření vážkami Eotvoszovými pro urč,mí m'istního t1varu země. - Komise p.ro z €I m ě p i s n é
š í ř k y neuč:inila definitivIliÍch rozhodnutí
pro nepřítomnost
j3IPonského
delegáJta Kimury.
Uveřejněny
jSOI\l v BuUetinu
VÝňatJky ze zprávy
K1imurovy o pmvisorní-ch
výsledcích
práoe při mez.inárodní službě pro
šíi1ky a zpráva,
problému
va,riaoi šÍlřek otd roku 1924 do 1927. -Komise
pro z obr a z 00 v á n í (IP' 1'0' j e k c e) přip,raviJa
pro zasedání
sekce geodetické resoluci, v níž dopo,ručuje pro- všechny státy· konformní
zobrazení elipsoidu do roviny pro- vešmeré úče,ly geodetické, topografické
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i ka,tast~'ální, volbu vhodného
systému zobrazo.vacího dle tV>Unl země
zobra:lJované a, Ipoříz,ení tabulkového matmiáJu, zprostředlmjíc.ího rychle
všechny pOčeNlí operace,. - KomÍ!sielpro s I a p y kůr y zem ,s k é zabýva,la se teoretickými
pra.cemi vV. D. L a m ber t a a pracemi Louise
E b I é, obsahujic:imi pozorování
o deviadch
vertikály
a ,slapech kůry
zemské pomocí ho'I'ÍzontáJních hodin. K!omise pro mez i n á r o' dní
ú IPr a v u g' e ode t i c k Ý c,h p r a c i zkoumala zp,rá.vy hlavnich refer,entů plukovlníka Per r i e r a la Ch. L a II e m a n d a. Zpráva PerrierolVa
se obirá měfením základen, zvláště dráty a pásmy inva'r'ovými, přesnost,í
a vZOlrc,ipro výpočet chyb, trí'angulacemi 1. řádu, konfigur3Jcí řetězců
a siM po stránce MoretiCiké i praktické, metodami PO'z0'l1o'vacímii počtMr'lkými a Ipřels!llostí. Zpráva Ch. Lallemandova
Se týká, nivelace vysoké
přesnosti a událvá vzorce p110 chybu nahodilou i systemati0kolU. stroje
pOUlžité, jako'ž i metody opemční i výpočetní.. Dále je' uveřejněn doplněk
k návrhům Lallema.ndovým, jenž béře z!ře,tel k tomu, že po'Vrch moře
nelll!í přesně jedinou plochou hladi,novou (jak zjištěno bylo zvláště ve
Spo~ených st.átelch severoalIlllerických a ve Francii) a že v zájmu nivelace
vysoké lPřelsnosti jest určiti rozdíly výšek, je'ž eXÍ!stují mezi hladinou
mo!ře v různých misteeh a zvolenou základní plo,choru. hladinovou. Otištěm.a dále zprá,va, E. P révo t a o způsobu, jak určiti normáJni nulové
body
piřes,né nivelace,
připadně
zálkladní melziná,rodni bod výšek.
Otišt,ěna též zpráva
R o u s i I h e o va
o. triang'ulJacich sekundárních
(o níž v !komisi nebylo vš3!k jedlnláno). Udá,vá pravidla, týk,ajíci se ,st,udia
programu operací, organisace a finanční otázky praci, dále husto,ty a
přesnosti IsHěl, volby strojů a pozorovacích metod, povš·echného a předběžného pfOljektu t,riangula0e, studia. a detailu, korns,trukce signálů a
reperfr, pravidla pm' výpočty a p. Uvedena jsou dMe jednání komúsi pro při poj e nIt r i a n g' ul a c í b e I g i c k é a, fr a n c o.u z s k é, pro .plř i po jen í t r i a,n g u I a c í
f ran o;o u z s Ik é a i t a I s k é a to v Alpách Savo.j,ských, v Alpácl1 při
8:t,fe.d!o.zemnímmoři, jakož i při poj e nit r i 'a II! gu I a c e S ar d i n Si k, é
p.řes
Kol' Bik u k t r ian g ulaci
fran c,ou z sk é. - Uvei'e,j,llěno
jednáni komiBe pm připojeni
oblouk'llJ
me,ridiálního,
kt'erý
jdie z KalPska, ke K~hýře, k siítievropské.
Zd,e doporuěelll1o provésti triangulMi 1. řádu v Egyptě meú Kahýrou a hranicemi Lybie. Dále jest jednání komis,e pm m e r i d i á, ln í o.b I o u k od Severniho ledOlVého moře
až k mo!ři Středozemnimu a do, Afriky. Ně!ktell'é státy vyllmnaJly již rllzné
měřické práoe, vážící s:e k otázce změřellli merid.iánu, avšak největší
obtíiž,e technické skýtlá, spojeni řecké t,riangulace iS egyptskou. ke kterémuž pojí s'e návrhy Wadeovy a, Lampadariovy,
jež chtějí na rfrzných
trig. bodech ~otografovati
záblesky sporuštěné z letadell neb balotnfr a
tím na SlCbenavázati zmíněné tdangula,ce. Také státy Estomko, Li.tlva,
Lotyšsko a Rumullsko, kterýttni me,ridián probíhá" nejsou doposud členy
Unie 'a je ev ,zájmu věci, aby 'se rpd'ípo'jily. - Následují jednáni komise
JJro s po jen í tria n g u 1a ce š p a,n ě I s k é a f ran c o 11Z k é v Maroku, jakož i jednám'i komÍ!Sie pro ob 1o u k m e r i d i,á 1n í, probíhající
8iam a země SiousednÍ. - Jednálllí komise, pro měř e n í r o zdí I fr z emělPisných
délek
obsahuje náJvrhy BigourdanQvy
o přijímáni
a vySĎlánáČ)IH,ových signálů, dIskusi o strojích a chybách nahodilých
i systematických,
d~skusi o otázce vyslOlV,ené kapitánem K. W o I dem,
ja1kié hvězdy nutno poz1oro'vati \Pl'o uroení ěaSill a azimutu. dá~e ná,vrh
gen. B o s k o \Vi ě e" aby 00. všech stanicích. kde 'Sie koná p,olzorování času.
urěOivána by1a periodicky zeměpisná šířka. a délka, čímž by' mohla býti
potNrzena hypothesa
We gen e r o v a, že kontinenty neb jejich ČlÍIS,ti
jsou pohyblivé. Uveřejněna zpráva gelll. F e r r i é o mezinár,od1lIim měřeni
zeměpisn~h
délek v ,říjnu a listopadu 1926 na 42 observatořích
a stanicích. Z[J~'á,v:ata obsahuje konstituci zálkladnich polygonů, stlanice druhé
kategorie, přítomný ,stav publikací a některé provisorní výsledky. Pak
př~dkládá Fervié pojednání o s,vých pokusech najfti uspořádání, jež by
zprostJředkOlvalo vysílání rytmický,ch radiotelegrafických
signáJů. pokud
možno equddistallltních a udá,vá též nové zaříz,ení pro určování doby
kyvu kJTIV:ULel,
jiIDJÍžIse mětří int,ensita ,tíže. - Na konee je otištěno jednáJlií 'komise lpro b i b 1 i o g r a f i i. Péčí sekretariá,tu
sekce geodetické
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bude vycházeti jednou ročně brožum, nazvaná .,Bibliographie
g-éodésique", redigovaná v jaz,yku franco'Ulzském, jež bude podá,vaH sez,nam a
krá,t1ký obsah spisů, vyšlýeh z oboru geodesie.
Fiala.
Bulletin ~éodésique. TouIoruse--Pa,ris 1928. No. 18.
Obsahuje práee l;1eodetické sekce v plenárních schůzích. lwnan}"ch
na meÚnár. obeclném shromáždění Unie g'eodetické a g'Bofys. v Pmze
to
vyřízení otázek rázu finančního, administrativního
a, organisačního a jednání o rŮlzných návrzích z jedno'tlivých komisi sekci p'odaných. Obs'ahuje
dále seznam zpráv podaných ná,rodními komitéty států v Unii sdl'll'(enýoh o jejich pracech geodet.ických, konaných
v období 1924---1927,
jakož i seznam 'obecných zlpráv o někt1erých věd'8Ckých otázkách geodeticlkých a seznam vědeckých sdělení.
Poté následují zprá,vy různých lmmisí. jednání o nich a schválení
případných reSloiluci a přáiní jejich. Zvlá,ště schváleno přání, aby sekce
g'eodetická, seismologická, a sekc1e pro fysi:kállní oceanografii pracoval~"
společně při studiu hloubek mo,řských, debatováno na, pOlpud švédského
delegáta Roséna o' tom, má-li 'sekce g'eodetieká zabývati se OItázkami,
které: jEiouspíše,
rázu pmkti.ckého
než vědeckého (p'f0dpisy o volbě
zobrazení, výp'očt,ech triangulad
sekundární.ch ap.),
ne . ,chválen poslední
návrh ze čtyř IPodaných komisí pro měření meridiálního oblonku, jdoucího
od Sevemího ledlOiVéllO'mOlře do Afriky, jenž směřova,l k i.OlllU, aby triangulac,e, pl'Ováděné pro oblouk, byly připojeny na triangulaci baltické
komise geodetické a aby operaoo byly l'o'zděleny na rlvě skupiny státfl
a to, severní a jižnÍ.
Bulletin
ohsahuje dáLe pojednánÍ.
G. Pe, r r i e r. Rapport
du
secrétaim dO' la iBecHon de géodésie de I'Union g'éodésique et géophysique internat·ionale. Sekretář IPodá,vá; zprávu za,obdobi od října 1924 do
zá.ří 1927 ve věoech arlministra.tivnich, finančnich a vědecké práci se1kce.
- Douglas L. P ':1, r k h u r s t. Design af a, First-o,rder 'rheodoHte. Popisuje nov)" model telodolitu z r. 1927 pro prác.e triangula,ční
řádu ve
Spojených st~i.t,ech s!eve,roa.mericlkých.-A. F a s h ing. L'a,vellir de la
géode'sie supérieure. Autor pouka.zruje na základě měření torsními vážkami Eotvo1szovými na neudržitelnost
t,eo,rie Clairautovy ve vyšší g'eodesii a je toho názolru, že, mn,olžstlvím )Jozorováni vážkami Eotvijszovými
a Vlariometrem tLž,e od Eotvosza bude nutno přistoUPLti k revisi všech
formul:í vyšší
gedels,ie, vážících se na teorii Clairaut,ovu. Carlo
S o m i g 1i a na,. Quelquels, nouveaux Iprincipes. théoriques en gm,vimékie.
Zkoumá teo,retické podminky, za kte'rýeh je možno určiti cha,rakteristick(,'
konstanty gravitačního
pole pro geoid fOl11mysférické, fo,rmy rotačního
elipsoidu a pro geoid fo,rmy obecně možné. - Ma,mel 11I' i II o u i n.
Centre de Gravité etl moments ďinertie, des Océa,ns. Action moyenne dO'
Ia Tene sur l'Océan. Na základě' svých studií ud:i,vá polohu těžiště
o,ceánů ode,hylnou od středu zemského asi o 1300 km, jakož i, že osa
rota-c.e zemské je 'odchylná od, hl'awní OIBymas oceáns:kých i hlavní usy
pevné části a přispiivá svými úvahami k teorii rotace zems,ké. -- M.
B I' i II o u i n. Océans et contlinen~SI.Ma,rées océaniques et rnarées du sol.
V tétosrtudii
zabývá se slapy t.. lV. statickými a, 'Podává pro ně řadu
,~z,orců bez teoretického oldvozelní. M. Br i II o u i n, Chamlp &e gTavit.ation entérkmr et densités dans la couche HUpedicielle du globe. La
quest~on de l'iSOIstas,ie. Ukazuje na přesných
vzorcích,
jaké poučení
Illohou gcodetové poskytnouti geologům o vnit,řku země a dOIV'ozuje, že
je nemožno z veličin daných čistě ge100eticky souditi na t,o, je-li rovnováha kůry zemské nebo není isostatická. Leonid G I' a. b i TI a. NotO'
sur les ancienlS· tra.vaux géodés.iques exécutés ein Ukraine. Vzpomíná
první operace geodetické, kdy Glib Sviatoslaivic měřil šířku úžiny Kerčské (1 s~,ručIliě vyUčuje pozdějši větší práce g'eodetické v Ulkrajině. E. B. H. W a d e. N'ote on new Fonus of Zeni.th 'l'eleswp. S1:'1'ojzde pops,aný je zenitáln'i t.ele-sikop k určení zeměpisné šířky a času metodou
Gaussovon z pozorování hvězd Istejné výšky. Metoda žádá" aby nebyl
stroj deformován mezi powro'Várumi jednotlivých hvězd a za tím účelem jsou popsána různá, zaHzení a, zlepšení stroje. - G. Per r i e r. Nole
au su.jet du ca1cul des. tables do l'ellipsoide do référence intelmationa1.
Tabulky pro meziná,rodní elipsoid jolon 'dokončeny ve dvou systémech

a

r.

1929/155

dělení kruhového, sexage8imálního i centesimáhl'Ího. LogaótlillY hlavních
po~oměrů k'řivosti j~ou udány od minuty k mmutě' na 10 míst desetinných, délky ,oblouku me,ridiánu od rovníiku IPočítané, ,i:alkoži délky oblouIDu jedné minuty f{)/vlllohěžek jsou udány na setiny mHimCltru. Fium B j o r n s ,et h e't J. S Co h i v e. Sur l'exa,ctWude Ules pa,s:s.ages
(li'étoiÍles. Aut,oři ukazují z rozboru vlivu chyb, že při Il.stronomických
určováních zeměpisných šiřek, délek, azimutů atd., je nutno SIC říditi
jinýlmiř principy než dosa,vad při vlolbě hvězd k pOl'Joil'Qlván!f
ul'čených. Adrienne E r 'v i n. Signaux métaUiques
démootabl€ls', type Bilby, du
"Ooast and Geode,t!ie Survey". C.. a,. G. 8.. Ve Spojených stálteeh užívala
signMů d!řevěných, aJe [ll<měvadž byly příliš draM, nahmdila je signály
kovo·vými, snadno odmol.ltovatelnými, jež j:SiOUzhoto'veny z o0elí a skládají se ze dvou čáJstí na soM úplně nezáJvislých; vnější část nese pozorovartele a s'větelný přís't.roj, ,vnitiek je podstiavcem pro teodolit. POIS,tavení a odmontování signálu tlfVáJ5 až 6 hodin.
Dalším obsahem Buftlet~nu jiS'OUpřání a, resoluce sekc.e. Sie'znam
osobností v Úi&tJředi,vý~o!llllém výboru, stálé komis,i a komisích odbOlfný,ch. - Pak je otištěna zprá,va Kimul'Ova o př€ldhěžíllJý1chvýsledc.ích
mezinár. měření šířky v rovnoběžce
3908' za rok 19"'27 a koneěně
otÍJštěn průběh! slavnosti lpiořádané v Atheneu v Zen:evě na počest R.
GaUJtiera, vic.epresidenta Geodetické sekce, ktlerý ode·hází r. 1928 z univeJ'isHIya obs'C,rvatoře v Zenevě na odpočinek.
Fiala.

+

Nové knihy.
Vojenský zeměpilsný ústav: Výroční zpráva za rok 1928. Svazek
IX. Praha 1929. V k,omÍisi Fr. Řivnáče', nakladatelství,
Praha II.
BuUetin géodéSique. Organe de la Section de Géodésie de l'Union
géodésiÍque et gé10physique inte,rmtiÍona1e. No 19, 20. Pa.ris 1928.
Dr. H. L o IS'C h n'e' 1': Uber Herstellung
und Verwendung
von
Luftbildpl1anen. Zvlástní otisk z "Mitteilungen des. H. D. 1. in der ČSR.
(čís. 3, 4, 5 a 6) z 1929. StirMl 21.
H. B I' a n den b Ul' g: Fehlel'~l'enze fiir Stadtvermessungen.
Vydal K. Witwer, Stut,tgart.. CemL 4'5 M.
Dr. H. W e n d t: Die Stereoskopie und Stereogl'ammetrie
in der
Rontgentechnik.
Zvlástní oti,sk z "Technísche Mitteílungen fu.r Wintgenbetriebe, ČÍISi. 8, Hamburk 1929. Stmn 37.
Prof. G. Se h e w i o 1': Neuere Hilfsmittel fUr kartogl'aphische
Aufnahmen.
Zvláštní otisk z "Mitt,eilwngen der Geog,I1aphischen Gesellschaft in Hamburk", svazek XL., Hamburk 1929. St.ran 104.
C. Roh 1e d ,e 1': Die Umlegung
von Gl'undstiicken
ZUl' El'schIieBung von Baufund. Vydal K. Witwer, Stut'tga,rt. Cena 5 M.
Gino G a s s i 1lJi s:
Calcoli numerici, grafici e meccanici.
Pisa,
Marí'otti Paccini, 1928.
Irsa.si I s a s m e n di:
Fotogrametria
fel'restl'e, Madnd 1928. St,ran
219. Cena 12 Ip1erset
..
A. L o per f r i do:
Corso di geodesia. Díl 1. A s t I' o n o m i a
g e ode ti c a,. Řím 1928.
Clarooc.e W i n c h es tel' a F. W i 11 s; Ael'ial Photography,
Londýn 1928. St·ran 326. Cena 25

m.

Odborná pojednáni v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické. Č. 13. Silniční stromořadí na
"tátních ,silnících - Mora.vRJ-. (Nález nejvy~. spdvního
s,oudu ze dne
23. května 1928, čís. 14.431.) - Prof. Dr. A. Sem e rá d: Hlídka. zéměměrřická. - Č. 14. Dr. A. Sem e I' á d a Ing. Ř. M u s o I' i lJ!: UElpo:řádání
geodetícký,ch základů pro nové plány a mapy ČeslkoslolV,enska (pokrač.
y čís. 15, 16). Č. 16. VyhláJška,
minis.t,ers,tva
financí
ze
flne 18. květilla 1009 o sa,zbě pOlplatků za opisy, výpisy, otiJsky nebo
snímky q. operáJtu p1ozemkového ka.t,aJsrtru (č!Í:s,.75 Sbwky z.a n.). V ýn o s min. f i n. z 23. dubna 1928, Č. j. 71.577f24-III 6 b stran objednávek
opisů a:M....
a kompetence'
jejic.h vyřizování.
V Ý no s' min.
f i n.
z 8. července 1929,č. j. 62.346/28-III/60
&alZbách popllatků za opisy ...
atd. (tab.). Výnols
min. fin. z 19. července 1929, Č. j.123.030/28N/16
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o ko)kov:ání opisů a výpisů z ,pozemkového kata.stru a z tlriangulačniho
opelrilltu.
-ner.
Věstník Inženýrské
komory. O. 7. Bá,slIúk Otakar Březina a jméno
civilniho g'eometm. O. 8. VýiI10s min. fin. č. j. 32.334/29-III/6:
V ýhod y pOlskytnuté
při pOlllžíání pozemkového
katastru
civiln:ím geomet~ům. Průikazky. - O. 9. -bch:
Inželll~~specialiJSté.
(Námě1t k di'skusl.) Č. 10. Dr. S te h I í k:
Techmcká
literatlur~. - Č. 11. Ri:
SpoJuprá,ce odhomíků
s úřady ve ,sp,rávě veřejné. - Č. 12. Dr. St e h'I í k:
O smyslu inžooýr,ské p'ráce. O. 13. -bch:
Honorátř soudních
znalců. - O. 14. -krso článku Dr. Lepa;ře: Jsou civilní geometři
a ,o'statní oiv. techn. orgány republiky ve smyslu jazykového
zákO'I1a'~ Náwh stavehllJÍho řádil. - Č. 15. Vyhlá.'íka Inž. komory o vystJavování
vysvMč>ení kandidáJtům. - Č. 16. Nový stavební řád.
-ne,r.
Pozemková
reforma. Č. 6-7. Dr. A. Fr i e d: Zveřejnění vodo,toků
a pozemkowá re~()Irma. Ro'zhledy p'o pozemlwvé
reformě a pozem.
poměrech 'V cizin.ě (SHS.).
Technický
obzor. Č. 10. Dr. K ř i van e c: Organ~sace státní st,avebná služby dnes a v budoucnosti.
(Dokončení.)
Ing. Ř e ř i c,ha:
StavoV,Elké sebevědomi. - Č. 14. IX. sjezd! čs. inženýrů v Bratislavě
13. až
16. č>e,rvna 1929. - O. 15. Ing. Ř €I iř i c ha:
O vědeckém řízení vědecké
prác,e. Dr. F ia I a,: Referát
o publikaci
Com. Laborde.
La nouveUe
PI1ojection du Serrvice, géogmphiquel de Mada,gascar.
-ne'r.
Stavba měst a obcí venkovských.
zpráva 3-4. Ing. Jos. Pe IIá z :
Stavební rozvoj města Brna. (Pokrač.) - Dr. VI. Z á k r e j s: Svépomocná
dělnická čtvrt na Hladnově. - O. T. Raymond Unwin.
Vojensko-technlcké
zprávy.
Čís. 8. A. S p á č i I: Jednostranné
pozorování.
Věstník 'ministerstva
spravedlnosti.
č'Ís. 6-7.
Výnos min. sprav.
o vyřizování
ohlašovacích
listů ze dne 5. června 1929, Č. 19.976.
Przegl~d mierniczy. Čís,. 6. W I o c z e w s k i: Teodolit repetycyjny
Zeissa (typ II-gi) z mikroskopami
szacunkowemi,
jego karakterystyka
i vyniki, osi~gni(}te v polu. - J ach i m o v s k i: Nomografja a jej zastosowanje v geodezji (pokrač.), - B i I s k i: Zastosowanje
ptyt aluminjovych do planów. - Čís. 106. obsahuje řadu referátů ze sjezdu polských
zeměměřičů v Poznani. - K r z y s k o w s k i: Na marginesie
Ogólnego
Zjazdu Mierniczych polskiech v Poznaniu. - S z y m a n s k i: Miernictwo
polskie v ubiegtem
dziesiE;cioleciu.
S a v i c k i:
Unifikacja
miernictwa polskiego. - P i o t r k o w s k i : Szkolnictwo
zawodové. - W a rc h a 10 w 's k i: Pomia1ry Paňstva,. - Lat i n e k: Org'anisacja prac mierniczych w Polsce. - K I u žni a k: Zagadnienie
przebudowy
ustroju
rolnego v Polsce.
Journal
des Géomětres
et Experts
Fran~ais.
Čis. 105. René
Dan g e r: Le Géometre en Syrie. X.: Le probleme agraire au Mexique.
S a i n t i g' n y: Tachéomětre
autoreducteur
Morin-Despiau.
Čís. 106.
- René Dan g e r: Variations
sur l'urbanisme.
- Raymond Dan g e r :
Recherche
ďUll nivellement
de base. Bar o t: Coordinatographe
polaire Ott. - K a i I a: La désignation
des immeubles.
osterreichische
Zeitschrift
fiir
Vermessun~swesen.
ČísIÚ' 3.
.J e I str up:
Verwertung
astronomischer
Beobachtungen
in einem trigOl1ometrischen
Netz. We II i s c h: Abgekurzte
Methoden
zur Berechnung des mittleren
Fehlers. Lei x n e r: Der Doppelbild-Tachymeter der Firma Kern in Aarau. - K. P e u c ker referuje o přednášce
Dr. E. P o I a s c h e k: Neue Forschungen
uber die Peutingersche
TafeI.
-ner.
Schweizerische
Zeitschrift f. V. u. K. Čís. 7. Z o II y: Geodatische
Grundlagen
der Vermessungen
im Kanton Solothurn_ (a Č. 8.). Arretés
du Conseil fédéral concernant
la mensuration
cadastrale.
- Beschlťisse
des Bundesrates
betreffend die Grul1dbuchvermessung.
- Čís. 8. A n s e rm e t: Le probleme de la restitution
ft l'autographe.
Haerpfer :
Noch einmal: Der Plattendrehungswinkel
beim Wild-Autographen.
-ner.
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen.
Čís. 13. S u o k o w: F. G.
GauB. - Čís. 14. G a st: Úber die Behandlung
von Fehlergrenzen.
P i n k w a r t: Berechnung
der PlanabstreckungsmaBe
mit Hilfe recht-
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,;ink~ligeT KOMdinaten .. - :NI e y s: Aktenbeitrag
ZUl' "GCischichtlichen
EntwlCkllung de!s preuJ.\lschen
KMaste·rs."
(Dokončení
v čís. 14.) 'G ii.b e I: Empfiehlt
sich eine landwirtschaftliche
Umlegung
in Stadtgebleten?
R.: Regelung
des Landmessernachwuchses?
Čís. 15.
Noc ke:
Vektorielle
Ausgleichung
eines
Ruckwartseinschnitts
mit
5 Winkeln. - Čís. 16. B o l' C k: Stromkreuzung
durch Feinnivellement.
-:- B e n g s: Výtah z přednáš~y
Sta. n der:
Kosmische Grundlagen
fiir
eme Sommerprognose.
- F l' I es: Dle Bauplatzumlegung
in Baden.
-ner.
Allgemeine
Vermessungsnachrichten.
Čís. 28. Lip IS: Die Berechnung delr Soldnerschen
und derk.o'Diormen
Koolrdinaten mit der Rechenmaschine (dokončení
v čís. 29). - B 1 u m e n ber g: Die Heranbildung
von Neumessungspersonal
in Jugoslawien.
Čís. 31. G o b e I: Das
Vermessungswesen
in seinen Beziehungen ZUl' Technik und Wirtschaft. L o l' e n z e n: ZUl' Ellingschen
Rechenweise.
Čís. 32. Roh l' s: Die
Verwendung
konformer
Koordinaten
der Meridionalstreifen
in Spezialvermessungen.
L a m o u 1': Kommunale
Bodenpolitik.
Čís. 33.
Her l' m a nn:
Zur Fehlertheorie
des zwischenorientierten
Polygonzuges
(pokračování
postupně).
-ner.
Vermessungs.technische
Rundschau.
Čís. 14. M o I den h a u e r :
Der Leipziger Luftbildplan
und seine Verwendung
im Stadterweiterung'6amt. - K a den:
Die Ausgleichung
einer Geraden. - Čís. 15. Z i m m e rma n n: ZUl' Ausbildung
der Katastertechniker.
K a den:
Parabel
statt Kreis. Čís. 16. S c h u 1 z: Das landliche
Siedlungswesen.
'_
B l' a n d a u: Die Enteignung
von Grundeigentum
in PreuBen. - Čís. 17.
Lem nit z,: Eine neue 'Katastel'technikerlaufbahn.
ZUl' Umgestaltung
der PreuJ.\ischen Landeskulturverwaltung.
- W i n d i s c h: Die Anwendung einer quadratischen
Gleichung in der Praxis.
-ner.
The Surveyor Journaf. Duben. Lacy vScott:
Pozemková
dall ze
8adfl. 'I'homton:
Ocenění a daň ze hřišť. Cervcll:
DědHnost pozomkfr
a hodnota pudy.
Stadt und Siedlung. Vycház,í jednou za měs1c co příloha čalsopisu
..Deutsche
Bal\lzeitung". Třebaže pojednává
převážně o výsta.vbě řišskoněmeckých mělst, přiná.ši mnoho z,ajímavého, i pro naše prostiředí. (Berlin
SW. 48: Wilhelmsltlr:aBe 8.)
1928. O. 1. S ,c h u r m e ye r : Sied1ungspolitik
und Stladterweiterung
in Frankfurt
a. M. (31 obrazů). Č. 2. B I u n c·k: Wird l<1er Pot!sdamer
Platz in Berlin 'erneut U'mgestaltet.? Č. 3. S tli b 1 e n: Ame,rik'anische
Oberlandp1lanungen.
Č. 4. G r i e s ing e 1': SUldtebaulichels
aus Glogau.
(5fi obr.; po-krač. Č. 5.) Č. 6. S c h u m ach e 1': Die Umges.t1altung' der
Damm10n';t:raBe, in Hamburg. Č. 7. vY i I h e I m s: Regulierungsund Erweitenlllgisplan
der Stadt Padua. Č. 8. R U '11 g e - A s c her:
Si,edlungsplan fUr Schulzendorf.
Č. 9. E h 1 g' ti t z: GroBstar1t und Verkehrsregelungo (a 19 obr.). Č. 10. Wo lf:
nie Gliederung der GroBstadt,. Č. 12.
B e ~1 m a n n:
Der vYiederaufbau
im K'atastr'Ophengebict
des sachs.
ost!. Enzgebirgoes.
1929. Č. 1. VYa r n e mli n d e: Danzig. SUiclteban1iche Gedanken.
Č. 2. E hl g o t z: Dic Umgemeindungen
in Westdeutlschla,nd.
(18 obr.:
pclkrač. Č. 3.) Rohleder:
BauIa.ndumlegungen
nacII Lex Adickes.
C. 4. u st: Amerika,nische Citybild.ung- der Zukunft (8 obr.).
-ner.

.r

Zp~ávy stavovské.
Novum
pováž\ivé.
Finanční
sp,ráva zavádí
novum. Přijímá
do
státní měřičské
služby smluvní
síly s výslovným
engagementem
pro
službu technickou.
Přiděluje
je jak k úřadům katastrálním,
tak· k novému měření. Jako předběžné vzdělání požaduje se maturita. Zeměměřičský věstník č. 7 zaznamenává
toto novum, zaváděné
prý jen na Slo
vensku.
Mezi tím máme již smluvní síly i v zemích historickýeh
a
z kontekstu
smlouvy s nimi uzavřené je nad jiné jasno, že těchto sil
upotřebeno
má býti samostatně
k měřickým
pracem. Mohli jsme tak(l
konstatovati,
že v několika sekcích pro nové měření pra.cují tito novopečení g-eodeti úplně samostatně
při zaměřování
detailiL U katastrálních
úřadů si finanční správa s tímto pokusem prozatím ještě netroufá tak
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daleko. Mezi honorářem těchto sil a platem měřických úředníků není
rozdílu, a nelze tudíž mluviti o úspornosti fiskální. Teoreticky zajišťuje
si finanční sp:iÍva možnost výběru vhodných st.ředoškolských sil, z nichí
v budoucnostI dopli'íovati se má prořídlý kádr zeměměí'ičských úředníků
s vysokoškolským
vzděláním.
Tím uskutečňuje se novota, proti níž brání se právem stav V}'konných státních zeměměřičť! od onoho okamžiku, kdv okusil pocitu
stavovské příslušnosti.
..
Povinností
pak veřejnost1i vůbec a veřejno&ti technické zvláště
jest protestovati proti těmto pokusům již nyní a zabrániti hned v začátcích jakémukoli
znehodnocení
měřické práce a poškození stavovských zájmů.
Jako jsou dějiny
učitelkou
národů, tak z poměrně
krátkého
dějinného vývoje rakouského katastru mohl se poučiti, kdokoli má poučení zapotřebí, že nejstrašnějšími
nepřáteli operátu technického byli
empirikové.
Reambulace
map provedena
byla většinou
silami této
kateg-orie, čímž znehodnoceni mapy provedeno bylo radikálně.
Služba
evidenční byla až do roku 1897 svěřována empirikům skoro výlučně,
Prohlédneme-li v evidenčních archivech polní náčrtky z anno dazumal
a IPoiVlšimneme-li si ostatních
grafických sestavení kdejakých soudních
znalců, technických nádeníků a nedouků, na jejichž podkladě se mapy
doplňovaly, najdeme lehce důvody nesouhlasu operátu se stavem v přiJ'odě. Nemluvíme již o územích okrajových bývalé monarchie, kde se
zhustarekrutolValy
síly měřiČ'ské z poddůlS,tojlllÍlků a kde adept měři,čského umění začínal kariéru tim, že chodil starým g-eometrům pro tabák.
Kdo zná cenu operátu katastrálního,
kdo pracuje s tímto operátem a vi, jaké IIlJásiledkypřináší jeho znehodnocení pro výkoqmou službu
katastrální, hledí s podivením na toto povážlivé novum.
I nechápeme při nejlepší vůli, jaké pohnutky nutí finanční správu
k těmto marným pokusům. Jest sice pravdou, že měřičské odvětví státní
správy trpí nedost,a,tkem nejen technických sil zapracovaných,
nýbrž inaprostým nedostatkem začátečníků. Tato okolnost, doufáme, jest dávno
dost,a,tečně známa i v oněch kruzích, jimž dáno jest říditi naše osudy.
Pouhým pohledem na systemisaci přesvědčíme se lehce, že vedle starších
Medníků též g-enerace začátečníků nemůže se ve státní měřičské službě
nač těšiti. Přihlédneme-li
pak ještě k stále rostoucím povinnostem
služby, ilustrovaným velmi ja.sně chrlením nových norem a nových předpisů a odůvodněným vzrůstající
potřebou reforem, přesvědčíme se, že
dosavadní systemisa,ce ve státní měřičské službě je naprosto neudržitelná. Chce-li státní správa pochopiti tento všeobecně známý úkaz, či
nechce-Ii, jest otázkou naprosto vedlejší.
Je to věčný refrain písně, opakované při každé příležitosti, jest
to téma, o němž byly napsány stohy papíru a jest to otázka, jejíhož
slušného vyřešení se dnešní generace snad ani nedočká.
V jedné povídce vypravuje L. N. Tolstoj, jak zástup lidí dorážpl
na dve,ře Uizavře'llé místnosU, sna,že se je otevříti. Jejich námaha zůstávala však marnou, neboť snažíce se otevříti dveře zevnitř, zapomínali,
že se tyto dveře otevírají dovnitř.
Pokusy finanční správy o ventilaci místnosti, uzavřené k zalknuti,
mají s Tolstého povídkou tertium comparationis dojemně společné,
. .
Outsider.
Sdělení. K Va,ší vý'zvě v č. 7 Z. V. dovoluji ,si poda,U nás~edující
zprávu. Byl bych velmi rád, ,kdybychom sezibavili dpkadentniho předRudku při hodnocení novétho katastr.
zákona 'proti !,starému zákonu
evIdenčnímu.
N,edáme-li zvitě:ziti instinktu nad ro'zumem, musíme doznati, že nový katastr. zákon má mnohé p!iíednosti přeď zálkonem sta,rým'
ale musíme také upřímně ,říci, 'že přednosti tyto prospívají více státu.
resp. jeho administ,rativě ne,ž daněmi jej udržujícimu obyvatelstvu. Tento
nedostatek
lze však l]Jostupně naipmvovati a odstraňovati.
Pro,vedeni
úkolů novým z;ílkonem vyMenÝ'ch vyžadovati hude daleko více ~il než
syst,emis3Jci hylo stanoveno. Zvýšení počtu měř. úiřerlníků vynutí Sl však
pTá,ce sama" Nešťa,stným řešením olzna,čujizave,deni
kategorie tak zv.
výp,omocn\ých technikll: potírané rovněž ,profesory vys. škol technických
v Praze i Bmě. Byla to již myšlenka bývalého refNenta zems<k. f. ř.
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v Praze vI. r. žižky, jemuž js,em své protidůvodv řek~ již před sedmi roky.
Lituji, že mé !Zdraví nedovo,luje mi o této vělci fOizeps:ati se ,šířeji a dokázati, že jsou to vyhozené peníze, za něž nebude vykiOlllállllo'
zhola nic.
Poděbirady 14. VIII. 29.
H. Šrůtek.

IX. sjezd čs. inž,enÝrů v Bratislavě. konaný ve dnech 13.-16, června
t. r., měl hLavním úkolempd'edvésti
v.e,řej'nosti vý,sledky desiti<leM činnosti
čs. inženýra na S'!ovensku. Bohatý průběh tohoto sjezdu uveřejněn 'byl
již ve 14. č~sle č,asop:,su čs. inženýrů.
Zájmová SlkUIP'inam ě,ř i c k Ý c ,h inženýrů ,po,řádala v rámici tohoto
sjezdu 14./6. t. r. p,řednášku Ing1. PoMčka.: "Měření polámí met<o-dous použitím p!'esných dálkomě'fů."
Předná,šející ,p['ohrail stručně' vývoj a. ne"
ustálé 'Zdokona,lování měHckýoh slt,rojů až kJ dne,šním moderním dálkoměrům, vysvětli'! pak jej:ch konstru!k{;.j a praktické použití.
Po ,pd'ednášce 'zalMjena gc,hůze ipřed's'edou Ing. Zemámkem za přítomnolsti 23 kolegu. J,ednáno o těžkých! úkolech 'z,eměměřiče na Slovensku.
které za nyněj,šího stavu nemohou hýtizdolány.
V:ždyť do r. 1950 má
býti nově zaměřeno na 760 ohci, v 1800 ohcí má se pmvé:s,t]reambu1ace.
Aby program tento moll[ ,býti splněn, hyloby
třeba ještě' 415 novýiCIl
zeměměřičfi, č',]j doplniti ,sta,v na 500 siL A,čkoliv jsou [l"a,ždoročně vypí,sov:ána místa" nehlásí :se nikdo. Příčina je naJSIIladě: špatná systemísace.
nepoměrrné rozdělení na platové stupnice (dvě třetiny kolegů je v šesté
platové stupnícH). Odpomoc, Je mo'žnlÍl je'li zlepšením pOlstUIPový,cha, hmotných poměrrů, dále t,!'eha též pomý,šiJ,eti IlJa hospodárné ThslPořádání a, souI;:tředění zeměměřické sluŽhy. Poměry na ISlovensku vyžadují vydání prováděc,ího nařízeni 'a instrukcí k novému katastrálnímu
zákonu.
Da,Mím bodem ,programu bylo jednánf o potřeibě modemího zákona
komasa!čníhol, který by napravil n~ldále noodržitellné pomě1ry pozemkové
drlžby 3J odstranil fy;sickou i rpdvní oleji mzdwbenost.
Je toho ne1zbytně
třeiha,alby
se do ibudoU!cn'a čemošíříCÍmu
se ochu:zo.vání, zemědMského
lidu na Slovensiku.
Prohrána hyla :pot.řeba jednotného
SÍl'1vebníhořádu
'3J jednotný,ch
předp,jsů o udílení autmi,sace civHním ze'll1ěmě>ři,čů'm.
V posledním bodě programu projednána
l'eformazeměrněřického
studia a vysloven p,ožadavek jejiho da]'šiho ,prohloubení la rozbŠiiíeni.
'Ba Stkloočené debatě p<řijalaeikupina re,soluci dl€! jednotlivých bodů
programu, která by;la <pia,}{
S vynechán~ll1I dvou ools,tavců příjlat;a též sborem
d\llegátů í va,lnou s,chůJzí sjezdu.
R e s o I uc e z á j m Q v é s k u 'p i n y měř i 10k 13,
usnesená při sjezdu S. I. A. v Brat1slavě 14. 6. W.
1. Olhtl"omnéúkoly zeměměřidké (vilZ hlavně katastrální
'zákon) na
S'lovensku mohou býti tehdy <zdolá1ny,kdyžzí,skán
bude po·třelbný pO'če,t
měřických úředníků s vy;sokoš1wlským Vlzděláníma
.zl,elpišenyIpoosti:ltně
jich ,postupové a hmotné poměry. Mimo to je nutno, by Sttátní srpráva
znovu uvážBa a urychleně uSlkut.e<čnila hoStpodárné nepořádáni
a soustředění zeměměřické služby.
(2. Poměry na Slovensku vyžadují bezodkladné vydáni prováděcího
nařízení a příslušný.ch instrukci ke ka,tastrrálnímu zálkonu.) *)
3. Poukazujúc<e na fysickou :li právní rrozdrob.en()st 'POIzemkové dl1žby
zejména na Slovensku 'a iZ ní vYIP~ývajkí nesmvn:i.1ost' majetkových~oměrů, jimž dneiŠními pmstřediky nelze postaviti hl1áz,která 'byzabrá~J:I8;
šířícímu se ochuzování zemědělského lidu, žádáme o urydlllené' Ip:ředlozem
osnovy Vlšeobecného a na moderních Iprávních. hoerpodáfských a technkkých zásadách vy;budovaného zákona komasačního k Úis<ta,vnímuprojednání.(Ob d obne d oza d uJeme
.
,se 1,'onecne'h''o u:za'k onem .Je'd'no,tnel'h 10 s t av"eb ního řádu pro ·cellou rep'Ulb1iku v záJmu uspořádání stavebních poměrů 'a
otálzek regulace (ú,pra.vy) jak měst, tak i obci venkoVlských.) *)
v

*) Tento

v

odstavec

v

hyl ,škrtnut

V"

sborem de~egátfť,
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4. Žádáme urychlené vydání }ednotilivýeh předpi,sů o udíleni autorisace už oprávněných
Ic,ivilníoh geometrů v zájmu vle'řejno- i Isoukromoprá.vním.
5. Vítáme Iprovedení reformy
situdia zeměměřic.kého
inženýrství.
která však nevyhovuje
ještě po~adavkůffil již dříve k.JadenýlJn (žá>ďáno o
osm semestrů a Zlavedeno .šest) ,a trváme ,proto· na da,lším jeho prohloubení a rozšiřeru ve ,směru vědeckém a p'raIDtie'kérn, i na řádném vybavení
odboru zeměmě~ickélho inženýrstvi
na vysokýcj] školách technických.
J. Mutl, t.. č. jednatel.
Jednota čS. úř. aut. civ.ilních ~eometrů v Praze, koná v sobotu dne
5. října t. r., v 5 hodin odpoledne, v Praze II, Díttrichova
ulice Č. 21,
v zasedací síni Inženýrské
komory, členskou schůzi.
Pořad: 1. Rozprava o návrhu nového stavebního řádu.
2. Volné návrhy.
K hojné účasti zve
Správní výbor .Jednoty.

Různé zp~ávy.
Stoleté narozeniny gen. Oskara Schreibera. Dne 17. února t. r. oslavil
Reichsamt fiir Landesaufnahme
(R. f. L.) v Berlíně společně s hodnostái-i
správních úřadů, vysokých škol, vědeckých společností a zástupci armády
100leté výročí narození slavného geodeta Dr. fil. h. c. 03kara Schreibera.
OSk:ar Schreibelf roku 1849 jmenovlám: důstJojnlIDeuu,' 7.účastnit1 se tOiPOg1rafiCl!{jýclhprací. J,eho 'P!l'WliÍteoreti!clkiepoj'edll1áJní ·zr. 1866 o pil'ojekčních
llffitodáJch hlaamovell'sk.ého zemského vyměřování,
jest ,skivělým d1oplň!kem
a plroihilou!oonÍ!IIllneúp~nýchzá.pisků
Ga,ui'JsoivýCJh. 1867-1888
púso>bitl při
zems~é triailllgulad,kdež
Ee [Il1'okálzalco tvořivý ~ neún:aVIlJý IPiracovník.
R. 1893 jaiko přoonoiSita R. f. L. odeš'el gene,rál Schrei:ber n<1 odpočinek.
V uZnJáilli jeho veHký'crh zá,sluh, jmeno,vala jle~ unrive'rSlÍ,t\av BeI1limě Člestným
Dl'. fil. Zemiřeil r. 1!l05" dožív se ukončení ř1šslkych trigon()lll}ettrických
a vý'š'klovýc,hI mělřeniÍ.
Vý,znam Schrreábedv spotČ,ivá v }eho všesrtiranné ČinmiOi'Jtiv R. f. L.
J elho ;pll'á1celJJyIIyvMy prromyšiLené ;a Bvým 'zpŮi'Jobeunl~ j,a<kOtstiprovedení
se ,i'JtaJlydo dne.šnihQ d\:$ VZOTem. Je,ho >bohatá 8. p.ůvod:n:í č'most
vědeciká
j'elstt !při JPlříležitOlS1tijeiho stých narozenin drtován8J v Zedt&Clhrifltfiir V,ell'me.ssullg'f'JWe1se.n.',slclhreoibeo.(liajiÍlJl1a.l
Be o V1šere,hn:yodborné otá,zky, j.ež také
mistl1ně řeš·il. Niávod! k: ffi,ělřeni úhlů, který učinH T. 1882pm
záJklaďní si!
Gottin.gen, získal jemu. a v pll'a~si osvěd'čené metodě 'zvUlčného jména.
K zia,Vledeillízáíkladiní vý,šlkové ,znaiČky v Bell'líně vďěčimez
VleilikJé·čáJBti
Scihre~berovi,z
je!holž inicia,t:vy byly M-ž Ipo!řizerny 'Pečlivé návody ík malému uchování
polygonových
a výškových
bodů.
B3Jmětní desika, umístěná na hud:o.yě R. f. L., j'e<lt trrV'allou upotrnínkou
na slavilllooo geod'eta a vzácnél!Jo prřit.e[e ,g,Vých spolup,l1J;covnÍiků. O něm
pLwtí heslo: "MiIlúlho vykonarti, skromným .býti, více Vlšak býti než se 'wálti:'
Spo.
Kolegům ze Slovenska! ÚČt.árna g-en. fin. ředite,Lství v Bra.tis1avě
mujala při :revisi ,c,estovní-eih účtŮis,tanovisko,
že :piříjerzd.rnéna stanici nelbo
ze stani.c drálhy nepnnále'ží tIOO\ly, jes,tliŽ!e:je v mí,stě jen zastávka.
Rowodnutím
Nejvyššího
spráN. souďu č. 3588/29 bylo toto stanOvisko uznáno ne8[ill'áv:ným, a mŮiŽe býti pmto i na zastávku dráhy účtováno příjezdillé, poíkcud j-e menší ne~ kilometmvé.
Spolok ,čeS1kosloveIlJs.I~Ych
inžerníerov ,štátnej mernkkej
služhy. Bmti.s[ava,.
Odbočka
pre Slovensko
a PodkalI1PatBkú RUJs. Ing. KHmeš, t. ,č.
předseda.
Jaroslav' K,re.tz, t. č. jednatel.
Rozdělení plošné výměry
čSR. dle druhu kultur v r. 1928. Dle
Zpráv stát. úřadu statistického
čís. 9 z r. 1929 obnáší:
1. orná půda
5,991.718 ha, 2. louky
1,372.126 ha, 3. zahrady
163.648 ha, 4. vinice
16.988 ha, 5. pastviny
1,151.701 ha, 6. lesy 4,647.821 ha, 7. rybníky a bažiny 74.554 ha a 8. plochy
zastavěné
a neplodné
617.801 ba, celkem
14,036.357 ha. Z toho přilpadá na Čechy 5,206.448 ha, MOlI'avu se, Slezskem
2,676.916 ba, Slove!Ilsko 4,893.290 ha a PodkarpatJskou
Rus 1,259.703 ha.
Percentuelně
je největší počet: orné půdy na Moravě (52'54%), luk na
Podkarpatské
Rusi
(13'78%\), vinic
tamtéž
'(0'25%).
lesů tamtéz

1929/161

(48'72%), rybníků a jezer v Čechách ((J-94%) a neplodné pfldy na Slovensku (4'95%).
Právo k ověřování
plánů knihovních
bylo dosud min. spravedlnosti uděleno býv. zem. výboru (zemské správěpolítícké)
v Praze a
v Brně, dále měřickému
úřadu hlav. města Prahy a Bratislavy za podmínek uvedených
v § 51 odst. 2. katastrál.
zákona.
'
Počet státních zeměměřičů
v Prusku. U zemědělsko-technických
úřadů (agrární
operace) je činno 624 zeměměřičů
(690 úředníkfI vyšší
pomocné služby a 120 osob nižší pomocné služby). V kat.as,trální službě
je za.městnáno
ze IzeměměřičfI: 66 vládních res1p. vl'cJh. vlád. radfI, 746
katastrálních
ředitelfI, 32 vládních
zeměměřičů,
94 katastrálních
zeměměř1čů, a 30 čeilmteJů, 'c'e'1kem 968veměměi'i,či'l.
(D~e AJlg'. Verm. N alchr.
Čí,s. 51-52
z 1928.)

Změny

ve

stavu

měřických

úředníků

na

Slovensku

(květen

až

srpen):
A. P řij a ti: 1. za smluvní měHcké úředníky:
Alexander Kamalov
('l'renčín, i. k. v.), Ing. Josef li'okín (Spiš. Nová Ves. k. m. ú.), Ing. Vasil
Zavodnov (Trenčíu in"p.), Fedor Karabov (Zl. Moravce), Ing. Ivan Varakin
(Ban. Bystrica), Ing. Nikolaj Tereščenko
(N. Zámky), Nikolaj Rozenkranc
(N. Zámky), Ing. Vlad. Govorecký (Bratislava);
2. za měř. koncipisty:
Arnošt Rosner (Skalica),
Hryc Ivasenko
(Humenné), Ing. Pavel 'l'rančík (Košice), Cyril Novotný (Trenčín insp.),
Otto Halla (Galanta), Pavel Tyrolt (BratUava
insp.), Josef Predáč (Košice
insp.), Staníslav Ledabyl (Trenčín insp.).
B. K d o h I é d a c í s I u ž b ě pro z a tím n ě op ř i cI ě len i: Ing .
.Jan Sojka, měř. rada z Trenčína a Ing.'Ka,rel
Hanz,al, měď'. rada z Bratislavy.
C. Prozatímní
spr á vou
ú řad u p o věř e ni:
Ing. Jan Císař,
měř. kom. v Trenčíně,
a Rudolf Reichard,
měř. kom. v Bratislavě.
D. Def. plřednostou
ka,t. mM. úřadu ve SpK Nové Vsi ustanoven
měř. kom. Josef Svoboda.
E. Pře 1 O' žen i: Měř. kOlllo. Arnošt štěpánek z Krupiny do Lučence, Ing. Ivan K'orž z Nových ZámkfI do Lipt. Sv. Mikulá8e, Tadeáš
Stuliglowa z Nových
Zámků do Vel. Kapušan
[n~. Karel Roháček
z Vel. Kapušan
do Nových ZámkfI, d:\le Ing. F. Havlíček a M. Masopust
do Užhorodll; smluvní zeměměřiči D. Onixenko do lVlukačeva a A. Poljansky
do Sevl.iuše.
F. Povýšen
do VI. pl. st. Marcel Henčl (Komárno).
G. Propuštěn
Jan GeisleT'.
Změny ve stavu kat. měř. úředníků: na Podkarp,atské
Rusi (červenec a srpen 1929):
Přeloženi:
Ing. Jágr Václav, měř. rada z Mukařeva ku hlav. fin.
ředit. v Užhorodě a pověřen funkcí dohledacího měřičského
úředníka
pro
II. obvod; Mauler Adolf, měř. kom. z Rachova do Sevluše; Kolosov Ivan,
smluvní zeměměřič ze Sevluše do Ra~hova a pověřen správou úřadu.
Př ij a t co smluvní zeměměřič Cekunov Michail do služeb od16. srpna
1929 a přidělen ke kat. měř. úřadu v Sevlllši.
Z německé
vysoké školy technické
v Brně. Ministr škOJi&tví a
národní osvěty jmenoval pro funkční období 19:29 až 1933 oalší členy zkušební komise pro II. státní zkoušku
zeměměřického
inženýrství
prof.
<lip!. Ing. H. Da.fingera a prof. Dr. H. Meixnera.
Vyznamenání.
Německá
společnost
pro vědy a umění pro čSR
v Praz,e jmenovala
šétia,Eltrornom2~spollkového úřadu pm vyměřování
ve
Vídni Dr. Bedřicha, H O' 'p'f n e r a, k01respondujíclÍffi členem.
V Curychu zemřel známý konstruktér
a výrobce
matematických
přístro.ifI B. CO' rad i (pol:í.rní p1animet,r, pantograf, koordinatograf
atd.).
Právo
k užívání
stavovského
označení"Ing."
získali ko,l'egové:
V. Hýsek v Záhřehu na Mor., A. Dohnal v Olomouci, J. Petrlík v Praze,
K. Rys v Hradci Králové.
Zn. redakci zodpovídá Ing. Jos. Růžička. Nakladatel:
Spolek československých
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Tiskem l'olygrafie v Brně.
zeměmčr-ičft v Praze.

