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Srovnávání astronomických hodin na chronografu
a určení chyb kolečkového kontaktu hodin.

(Věnováno prof. dru Aug. Semerádovi k šedesátinám.)
J"eden způsob zjišťovaní opravy astronomických hodin jest pomocí_mezinárod-

ních časových rytmických signálů, vysílaných bezdrátově. Jsou-li na observatoři
několikery hodiny, určuje se přímo srovnáním s časovým signálem oprava hodin
Hl' Opravy. ostatních hodin určí se pak srovnáním s těmito hodinami Hl' Rozdíly
v minutách a sekundách určíme snadno přímým porovnáním, k určení poddiIu
sekund užijeme chronografu: hodinový stroj obstarává rovnoměrný pohyb papírové
pásky, na níž píší dvě pera, která se vychylují ze své polohy působením elektro-
magnetů, v jejichž vinutích zprostředkují sekundové kontakty hodin zapínání pr01!ldu
na př. každou sudou sekundu. Při tom jedno pero zapisuje sekundy hodin Hh
·druhé sekundy hodin srovnávaných Ha. Na chronografické pásce vznikne tak záznam,
naznačený na obr. 1. Proměřením (na př. na Oppolzerově přístroji) určíme pak,
o jaký časový interval jsou posunuty konce sudých sekund hodin Ha proti koncům
.sudých sekund hodin B1•

Aby kontakty v hodinách se proudem neporu-
šovaly, může jimi procházet pouze slabý proud asi =:~===::;::t::=~====J:::=-::;::::==::t::=~~=
10MA. ,!'ento proud by však nestačil k přitažení ~_i_--, -. -,-.
kotvy per chronografu a proto se vkládá mezi ho- Obr. l.
diny a chronograf elektromagnetické relais, jehož
kotva zapojuje druhý proudový okruh 8 proudem asi 30-50 MA. V relais vzniká
ovšem určité zpoždění mezi okamžikem zapnutí (přerušení) kontaktu v hodinách
.a přiskočením (odskočením) kotvičky relais. Mezi tímto okamžikem, v němž se zapne
(přeruší) druhý proudový okruh relais a přiskočením (odskočením) kotvy pera
k elektromagnetu chronografu, vznikne pak dalši zpoždění. - K. Schtitte zjistil,
že okamžiky ukončení kontaktů jsou spolehlivější *). Budeme tedy dále uvažovati
okamžiky ukončení kontaktů v hodinách a jim na pásce odpovídající konce zubů,
vyznačujících sudé sekundy. - Další chyba v zápisu na chronog-rafické pásce na-
stává, nepíšhli obě pera přesně v téže rovině, kolmé ke směru pohybu pásky; mlu·
:víme pak o paralaxe per.

Označíme:
tI čas konce kontaktu v hodinách Hl'
ta čas konce nejblíže následujícího kontaktu v hodinách Ha,
Zl zpoždění mezi ukončením kontaktu v hodinách Hl a vytvořením konce

zubu perem Pl na chronografické pásce,
Za zpoždění mezi ukončením kontaktu v hodinách Ha a vytvořením konce

zubu perem Pa,
p chyba zaviněná paralaxou pera Pa vůči peru Pt•
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}lak bude čas vytvořeni konce zubu perem Pl, na něž jsou prostřednictvim
relais Rl zapojeny hodiny Hl, tl + Zl a konec zubu vytvořeného perem Ps, na něž
jsou prostřednictvim relais Rs zapojeny hodiny Hs, bude odpovidat času ts+ Z2 +p.
Proměřenim pa Oppo12erově přistroj i obdržíme ts - tl + Zs- Zl+p.

Zapojime-li hodiny Hl přes relais Rs na pero Ps a hodiny Hj přes relais Rl
na pero Pl a uplynulo-li od okamžiků t1 a tj n sekund, vytvoří se perem Pl konec
zubu v čase ts+ n+ Zl a konec zubu vytvořeného perem P2 bude odpovidat času
tl +n+ Z2 +p. ProměřeBim obdržíme ts - tl - Zs+ Zl -po Aritmetický střed z obou
proměření dává tj - tH čimž jsme z výsledku odstranili zpožděni Zb Z2 i paralaxu p'
za předpokladu, že se během záznamu na chronografu hodnoty Zl' Z2 a p nezměnily.

Věnujme nyni pozornost kontaktům v hodi-
nách. Jsou nejčastěji dvojiho druhu: kyvadlové a
kolečkové. U kontaktu k y vad lov é h o je kyvadlo
opatřeno raménky, které vychyluji kontaktové
páčky, jež tak střídavě zapojuji a přerušuji prou-
dový okruh. (Obr. 2.) Stálé zapojení okruhu přes
velký odpor O (procházejici slabonnký proud ne-
stači k přitaženi kotvy relais) zamezuje jiskřeni
v kontaktu. - K oleč k ov é kontakty způsobuj&
ozubené kolečko, nasazené na ~hřídeli stoupaciho

kolečka. Svými zuby nad-
zvedává raménko kontak-
tové páčky, která svým
druhým raménkem zapo-
juje a přerušuje pr?udový
okruh. (Obr. 3.) Je-h obvod
kontaktového kolečka stej-

noměrně rozdělen třiceti zuby, bude proud na př. každou sudou sekundu zapojen.
Zub odpovidajíci šedesáté sekundě bývá vynechán pro snadnou identifikaci sekund
na chronografické pás~e.

Jakákoliv nestejnost zubů kolečkového kontaktu nebo nasazeni kolečka n&
zcela přesně centrické, dále nestejnoměrnost pohybu, zaviněná chybami stoupaciho
kolečka, má ovšem za následek nestejnost sekundových intervalů. Je tedy třeba
určit opravy příslušející jednotlivým zubům, resp. sekundám, abychom chyby vzniklé
z nepřesnosti zubů odstranili. Poněvadž kontakty kyvadlové nemaji těchto systema-
tických chyb, můžeme jich užiti k určeni chyb kolečkového kontaktu.

Na chronografu dáme zapisovat jednak hodinám s kyvadlovým, jednak hodinám
s kolečkovým kontaktem průběžně tak, aby byly zaznamenány všechny kontakty
kolečka. Zpožděni per netřeba zde brát v úvahu, poněvadž chyby kontaktu s&
projevi při konstantním zpožděni per stejně.

Na chronografické pásce (obr. 4.) je nahoře
záznam hodin s kontaktem kyvadlovým (K),
dole záznam hodin s kontaktem kolečkovým
(R). Čas ukončení nulového kontaktu na hodi- Obr. 4.
nách R označime tR, čas ukončeni I\ejblíže před-
cházející sudé sekundy na hodinách K označime tx. Sekundy hodin R očislujeme 2, 4,
6 atd. (souhlasně s údajem na vteřinovém ciferníku hodin). Proměřenim na Oppolze-
rově přistroji určujeme pak časové intervaly mezi jednotlivými sudými sekundami
hodin R a jim nejblíže předcházejicími sudými sekundami hodin K, vždy jako poddil
dvousekundového intervalu hodin K. Jsou-li chx a chR vteřinové chody příslušných
hodin, 02' 0"', 06'" • 058 opravy sekund hodin R vzhledem k chybám kolečkovéh()
kontaktu, a ČS, Č"', é6,. • • é58 čteni příslušná proměřovaným intervalům, můžem&
psát:

éj= tR- 02 -tK,

Č'" = tR + 28 + 2 chR - 04 - (tK + 28 + 2 chK ),
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658=tR + 568 + 56chR - 058 - (tK + 568 + 56chK).
Největší vliv chodu hodin jest 56 (chR - chK) a poněvadž přesnost čtení na Oppol-
~erově přistroj i má stř. chybu asi + 1'6. 10 - 3 sek (určení viz dále), můžeme vliv
chodu jistě zanedbati, je-li

56 (chR - chK) < 1 . 10- 8 sek,
a přejdeme-li k dennímu chodu

I OhR- OhK I < 60.:~.24 10-3 sek,

I OhR - OhK I <é 1'5 sek.
Je-li rozdíl chodu pod touto mezí, pišeme·li tR - tK =D a provedeme-li nastaveni
a čteni pro každou proměřovanou sekundu na Oppolzerově přistroj i s-krát, bude:

D-o - [62] -tn:l2 - s - ,

D-04 = [6,J =m4,
s

D - 06 = [66] = m6'
s

D - 058= [658] = m58'
s

Sečtenim těchto rovnic plyne:
D _ 02 --t- 04 + 06' • • . ~ + 058 _ m~ + m4 + mG' • . • . + m58 = M

29 2~
a dále postupným odečtením rovnic předcházejících:

02 + 04 + 06' • + °58 - M°2- 29 -m2'

02+ 04+ 06' . • • • + 058 M
°58- 29 - -m58'

Tyto rovnice nejsou na sobě nezávislé, neboť součet jejich levých i pravých stran
dává nulu. Můžeme tedy jednu z oprav ° zvolit libovolně. Zvolíme-li

02 + 04+ 06' . • • • + 058
29 -O,

budou opravy zubů kolečkového kontaktu určeny rovnicemi:
02 =M-~,
04 =M-m"
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058=M-m58'
K určení oprav kolečkového kontaktu hodin Rieflerových

č. 459 astronomického ústavu Masarykovy university v Brně bylo užito trojích
hodin s kyvadlovým kontaktem: Richter 1. č. 65, Richter II. č. 106, Strasser
a Rhode č. 951. S každými těmito hodinami byly na chronografu srovnány hodiny
Rieflerovy po několik minut. Při proměřování na Oppolzerově přístroji bylo každé
nastavení a čtení provedeno čtyřikrát a proměřeny vždy tři minuty po sobě násle-
dujíci.

Proměření prvé minuty srovnání hodin RII - Rf je uvedeno v tabulce I.

Tabulka 1.

Srovnání R II - Rf, první minuta.

sekun-I Čtení

I
o=M~mi

1

Čtverce rozdílů
da I I

mi v 1(}-3sek v = m - jednotl. čtem1. 2. 3. 4.
2 I 1'584 1'585 1'581 1'583 1'583 - 3 1 4 4 -
4

I

73 76 76 78 76 + 4 9 - .- 4
6 57 58 59 59 58 +22 1 - 1 1
8 71 '70 71 72 71 + 9 - 1 - 1

10 73 79 75 77 76 + 4 I 9 9 1 1
12 82 82 83 82 82 - 2 - - 1 -
14 94 92 93 92 93 -13 1 1 - 1
16 90 89 92 89 90 -10 - 1 4 1
18 73 77 75 74 75 + 5 4 4 - 1
20 75 76 78 75 76 + 4 1 - 4 1
22 85 84 84 85 84 - 4 1 - - 1
24 89 90 88 87 88 - 8 1 4 - 1
26 79 82 82 84 82 - 2 9 - - 4
28 78 79 79 78 78 + 2 - 1 1 -
30 76 77 75 75 76 + 4 - 1 1 1
32 65 69 68 68 68 +12 9 1 - -
34 79 78 79 78 78 + 2 1 - 1 -
36 82 81 82 81 82 - 2 - 1 - 1
38 92 91 91 92 92 -12 - 1 1 -
40 92 90 93 90 91 -11 1 1 4 1
42 86 87 82 82 84 - 4 4 9 4 4
44 85 85 87 87 86 - 6 1 1 1 1
46 88 88 90 85 88 - 8 - - 4 9
48 85 88 86 87 86 - 6 1 4 - 1
50 90 86 90 88 88 - 8 4 4 4 -52 88 88 90 84 88 - 8 - - 4 16
54 70 71 69 70 70 + 10 - 1 1 -
56 59 58 54 55 1\6 +24 9 4 4 1
58 72 70 72 70 71 + 9 1 1 1 1

~ 1:vv = 222.10-0M=1'580

- V 222 10-3-p'č - 87' -
± 1'60.10-3sek

Má-li jedno čtení střední chybu v nastavení a ve čtení !-tč, má střed m, pocháze-

jící ze čtyř nastavení a čtení, chybu !-tmč= ~č. Jsou-li v odchylky jednotlivých

čtení od středu m, platí: !-tmč=V~.~=';{, čili střední chyba (průměrná kvadra-
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tická), plynoucí ze všech měření

oi=M-mi= m2+m4+m6+'
29 kontaktů, !Lč= V~~~~.Poněvadž oprava

. -28ml+' ... +m58 . ", tV d'29 Je JeJl s re Dl

, Č '2 2 28 + 282nastavem a tem !Loč = !Lmč 29" '
!Lčlf28

tedy !Loč= 2 V 29'
(Pokračováni.)

Ochrana zeměměřických značek v česko ..slovenském právu.
Dr. Jaroslav K á n s k ý, vrch. min. komisař ministerstva spravedlnosti.

Po pohromě, kterou nám připravila tak zvaná mnichovská dohoda ze dne 29.
záři 1938, bude nutno zabývati se zejména diplomatfun, právníkům a v nemalé
míře i zeměměřičfun celou řadou otázek, vyvolaných teritoriálnimi změnami v našem
státě. Zeměměřičfun, kterým bude splniti v nových poměrech řadu úkolů, bude třeba,
aby si ujasnili i právní podklad a důsledky své činnosti, která neni prvotni, nýbrž odvo-
zená od právního či faktického stavu, který nastal. Budeme se proto zabývati nyní více
než kdy jindy důležitou složkou česko-slovenského právního řádu, totiž o c hra n o u ze-
měměřických značek.

československá vláda jednomyslně přijala mnichovský diktát. Podle platných před-
pisů nemá však toto vládni usnesení povahu obecně závazné normy a slušelo by je proto
s právního hlediska posuzovati jen jako pouhé míněni členů vlády. O odstoupení některých
části úzerni našeho státu mohlo by se usnésti jen Národní shromáždění ústavním zá-
konem, k němuž je třeba třipětinové většiny všech členů v každé sněmovně (§§ 3, 33
ústavní listiny). Vývoj věci šel však tak rychle, že Národní shromáždění k takovému
odiosnímu rozhodnuti nebylo vůbec svoláno a podminky diktátu byly prostě plněny. Oku-
pací některých části úzerni našeho státu německým vojskem se pak stalo, že jsme ztra·
tili svrchovanost jak nad územím okupovaným, tak i nad lidem v něm se nacházejícim.
Via facti nastal pak stav, který nyní nutno uznati za závazný i po stránce právní. Po-
kud jde o úzerni odstoupené Polsku, šlo jednak o plněni polského požadavku doprová-
zeného hrozbou použití "všech prostředkfi" (ultimatum) a jednak o odstup v důsledku
vzájemné dohody československo-polské, k llíž opět došlo bez šetření ústavních předpisO.
Ve prospěch Maďarska vzdala se části Slovenska a Podkarpatské Rusi československá
ústřední vláda se souhlasem zemských vlád slovenské a podkarpatoruské - tedy opět
nikoli jedině příslušné Národní shromáždění kvalifikovanou většinou ~ na základě ar·
bitrážniho výroku italsko-německého z 2. listopadu 1938.

Ochrana dřívějších česko-slovenských zeměměřických značek v okupovaném území
řídí se již právem států okupujících. Poněvadž však nebylo juristickotechnicky možno,
aby v okupovaném úzerni platily naráz všechny předpisy států okupujicích, byly proza·
tím ponechány v platnosti předpisy česko-slovenské, které však v těchto územích plati
jakožto předpisy německé, polské či maďarské.

Na česko-slovenském úzerni cizí okupaci nepostiženém platí ovšem dosavadni čes-
ko-slovenské předpisy a mnichovská dohoda ani ujednání s Polskem a vídeňský arbitrážní
výrok, jakož i pozdější dohody se jich nedotkly. Ani státoprávní změna vzniklá federalic
saci státu, rozdělivšího se na tři autonomní celky, nepřinesla změn v závaznosti dosavad-
ních předpisů platných dosud na celém česko-slovenském úzerni či v některých jeho čás-
tech. Všeobecná unifikace právních předpisů, k níž československé zákonodárství spělo,
nebude však již patrně pokračovat. V budoucnu vzniknou naopak právni předpisy, kterÉ
budou platiti jen v některém ze tří dilfi republiky. Nová česko-slovenská ústava teprve
přesně vymezí, které zákony a nařízení v budoucnu vydané, budou platit na celém úzerni
státu. Lze očekávati, že pro ochranu státních hranic budou platiti předpisy společné.

Náš právní řád chrání všechna geometrická vyznačení nacházející se na území, na
němž je vykonávána česko-slovenská moc. C h rá n ě nyj so u jak znač ky p ov ah y
ve ř e j n o p r á v n í (veškerá označení státních, zemských a obecních hranic, značky tri-
gonometrické, nivelační a vodočty), tak i značky povahy soukromoprávní
(mezníky držebnostních hranic, důlních měr, vodní cejchy). účelem jejich ochrany je
zabezpečit jejich neporušenost a tak zachovati výsledky měření k účelům veřejným či
k zajištění soukromých zájmů majitelO pozemků či jiných práv. -

Kromě některých předpisfi platných na celém státním úzerni platí odchylné před-
pisy jednak v zemi české a Moravskoslezské (právo dříve rakouské, resp. práva zem-
ská) a jednak v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (právo dříve uherské).

Ochrana jednotlivých geometřických značek je upravena v platném právu takto:
I. Vyznačení hranic státnich, zemských a obecnic,h a trigonometrické značky.
Jejich ochrana je upravena zákonem ze dne 30. června 1921 o ochraně hraničních

mezníků a trigonometrických značek (č. 254/1921 Sb. z. a n.).

1938/181



Tento zákon, platný na celém státním území, rozlišuje mezi ochranou
1. vyznačeni státních hranic,
2. hraničnich znakfi zemských, municipálních (se zřetelem na Slovensko a Pod-

karpatskou Rus; nyní již bezpředmětné, ježto municipia zřízená podle zákona čI. XXII
1886 již nee&stují) a obecních (katastrálnich),

3. triangulačnich výtek nebo zajištěných triangulačnich kamenfi a značek.
Ad 1. Neoprávněné přemístění, odstraněni, zničeni nebo učiněni neznatelným vy-

značení státních hranic, nejde-li o čin přísněji trestný, j.e přečinem trestným tuhým vě-
zením od jednoho měsíce do jednoho roku, stalo-li se tak úmyslně (§ 1) nebo přestup-
kem trestným vězením od tří dnfi do tří měsícfi, stalo-li se tak z nedbalosti (§ 2).

Přestupkem, trestným vězenim od jednoho týdne do šesti měsícfi je úmyslné a ne-
oprávněné poškozeni nebo jinaké porušení vyznačení státnich hranic, nedotkla-li se čin-
nost pachatelova patrnosti hranic (§ 3). Stalo-li se tak jen z nedbalosti, stíhá pachatele
jen peněžitý trest od 100 Kč do 10.000 Kč (§ 4).

Podle rozh. č'. 5202 sb. n. s. tr. není přečinem podle § 1 cit. zák., jestliže pachatel
přikryl pří orání mezníky státních hranic částečně hlinou tak, že nebyla viděti jejich
označení; dopouští se tím však přestupku § 3 cit. zák., jednal-li úmyslně, a přestupku
§ 4 cit. zák., j.ednal-li jen z nedbalosti.

Ad 2. Neoprávněné přemístění, odstraněni, zničeni nebo učiněni neznatelným hra-
ničního znaku zemského nebo obecního (katastrálního), stalo-li se úmyslně, je přestup-
kem trestným vězením od jednoho týdne do čtyř měsícfi (§ 5, č. 1, lit. a) cit. zák.) , a
nebyla-li tím patrnost hranic dotčena, přestupkem trestným vězením od tří dnfi do tří
měsícfi (§ 5, č. 2, lit. a). Byl-li tento čin spáchán jen z nedbalosti, je trestný peněžitým
trestem od 50 Kč do 5000 Kč (§ 6).

Ad 3. Triangulační výtky a zajištěné triangulační kameny a značky jsou stejně
chráněny jako znaky ad 2. I tu závisí jednak na míře zavinění pachatele a jednak na vý-
sledku činu (§ 5, č. 1, lit. b), č. 2, lit. b), § 6).

Pachatel bude potrestán podle citovaných ustanovení zákona č. 254;1921, nejde-li o
čin přísněji trestný.

V konkretních případech mfiže nastati nesnáz při posouzeni, který zákonný před-
pis byl porušen a podle kterého zákonného ustanovení má tedy býti uznána vina a vymě-
řen trest, ježto skutkové podstaty zákona č. 254/1921 se od jiných trestních ustanovení,
jež mohou přícházeti v fivahu (srov. II. doleji), dosti zřetelně neodlišují.

Spadají-li hranice soukromého majetku v jedno s hranici státní (zemskou, obecní)
a vinník odstrani nebo přesadí hraniční mezník státní (zemské, obecní) hranice s úmys-
lem uvedení v omylo správné hranici vlastnické, je čin zločinem podle § 199e) tr. z.
Č. 117/1852 ř. z., resp. přečinem podle § 407 slov. tr. z. zák. čI. V11878 (srov. doleji II.) 1).

NeoWášení porušení nebo ohrožení zřejmosti státních hranic je upraveno v §§ 9 a
11 zákona ze dne 30. června 1921 o státních hranicích (č. 245/1921 Sb. z. a n.).

Ustanoveni § 9 tohoto zákona ukládá tomu, kdo drží nebo spravuje pozemky le-
žicí podél státních hranic po příp. podél břehfi vod, j.ež tvoří státní hranici, povinnost
hlásiti starostovi obce ihned, jakmile o tom ZVí,každé porušení, zničeni, odstranění neb
přenesení hraničních mezníkfi, jakož i jiných značkových kamenfi a zařízení sloužících ke
stanoveni státní hranice, po příp. i jiné skutečnosti, jímiž by zřejmost hranic bYla poru-
šena. neb ohrožena.

Sankci na nesplnění této povinnosti určuje § 11 cit. zák. Podle tohoto ustanovení
trestá se pachatel,. pokud nejde o trestný p'in přísněji stíhaný, úřady administratiVními
(nejde tedy o delikt stíhaný soudem). Trestem je peněžitá pokuta od 100 Kč do 10.000 Kč
nebo vězeni do tři měsícfi; při nedobytnosti pokuty nastupuje místo ní vězení nejvýše tří
měsíce trvajíci.

II. Vyznačení hranic vlastnických.

Ochrana jejich je rfizně upravena jednak v oblasti zemí české a Moravskoslezské
a jednak v oblasti zemí Slovenské a Podkarpatoruské.

Jediným celostátnim předpisem sem spad3{jícímje odst. 4 a 5 § 20 zák. ze dne 27.
Května 1919 o zajištění pfidy dl'obným pachtýřfim (č. 318/1919, Sb. z. a n.), jež proza-
tímním hraničním značkám, postaveným obecním úřadem k vyznačeni hranic pachtovaných
pozemkfi při prováděni pozemkové reformy, poskytuje ochranu proti jejich úmyslnému od-
stranění nebo posunutí. Tento předpis je však nyní již nepraktický.

V zemích české a Moravskoslezské je základem ochrany hraníc vlastnických před-
pis § 199 e) tr. z. Č. 117/1852 ř. z. Bodle tohoto ustanoveni dopusti se zločinu ten, kdo
mezníky vsazené k určeni :nranic odstraní nebo přesadí. Trestem je žalář od šesti měsícfi
do jednoho roku a za okolností přitěžujících od jednoho roku do pěti rokfi a byl-li čin
spáchán s obzvláštní smělosti a lsti nebo ze zvyku, těžký žalář od pěti do deseti rokfi.

Předmětem ochrany jsou "mezníky" (Markungen) jako dfikazni prostředek a mocí
jim poskytnuté ochrany jen prostředečně samo určení hranic (rozh. Č. 2894 víd. sb.).
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Pojem "mezníky" vykládá nauka i prakse jako značky všeho druhu sloužici k to-
mu, aby podle srovnalé vO.lestran nebo na základě aktu strany- vižícího (na pf. zasazení
značek za účasti soudu) vyznačoValyhranice dvou sousedních pozemků (rozh. č. 5838
sb. n. s. tr.). Jsou jimi ovšem i pouhé kolíky 2).

Pachatel musí jednati úmyslně (§ 1 tr. z.). Zlý úmysl musí směřovat aspoň k tomu,
aby majiteli pozemku byl odňat prt'1kaz jeho hranice a tím k poškození na majetku nebo
na jiných právech (rozh. č. 4111 sb. n. s. tr.).

činnost pachatelova spočívá v odstranění nebo přesazeni vsazených mezníků. Od-
stranění mezníku spadá sem však jen tehdy, stalo-li se za účelem uvedení v omyl o
správné hranici.

Zlomyslné zničení nebo poškození mezníku spáchané bez úmyslu odníti prt'1kaz o
správné hranici není zločinem podle § 199 e) tr. z., nýbrž přestupkem zlomyslného po-
škození cizího majetku trestným vězením od jednoho dne do tří měsíců (§ 468 tr. z.).
Převyšuje-li však škoda způsobená nebo pachatelem obmýšlená 2000 Kč, jde o zločin
zlomyslného poškození cizího majetku trestný těžkým žalářem od šesti měsíců do jed-
noho roku (§§ 85, 86 tr. z.).

Nejedinal-li pachatel zlomyslně, šlo by po případě o čin trestný jen podle usta-
novení zemských zákonů o ochraně polního majetku (zák. z 12. října 1875, Č. 76 čes. z.
z., zák. z 13. ledna 1875, Č. 12 mor. z. z. ve znění zák. z 22. dlubna 1894, Č. 51 mor. z. z.
a zák. z 30. června 1875, Č. 21 slez. z. z.).

Zločin § 199 e) tr. z. (přečin § 407 slov. tr. z.) je u osob podléhajících vojenské
soudní pra\'omoci zločinem podvodu podle § 504 e) voj. tr. z. Č. 19/1855 ř. z., platného
na celém státním území, zločin zlomyslného poškození cizího majetku podle § 85 tr. z. je
zločinem § 362 voj. tr. z. a přestupek zlomyslného poškození cizího majetku podle § 468
tr. z. je přečinem § 741 voj. tr. z.

V zemi Slovenské a Podkarpatoruské je podle § 407 slov. tr. z. (zák.
čI.V/1878) přečinem porušení mezníku, trestným vězením do tří roků, zničení, odnesení
nebo přemístění hraničního kamene nebo znaku určeného k označení hranic nebo jiného
předmětu, jednal-li pachatel v úmyslu způsobiti škodu. Toto ustanoveni se celkem kryje
s § 199 e) tr. zák. platného v zemích české a Moravskoslezské. Také na Slovensku a
Podkarpatské Rusi požívají ochrany podle § 407 slov. tr. z. jen takové mezníky určené
k označení hranic vlastnictví pozemků, které byly zřízeny buďto na základě společné do-
hody zúčastněných stran aneb na základě opatřeni k tomu povolané vrchnosti (rozh.
Č. 6150 sb. n. s. tr.).

Kdo soukromé mezniky neoprávněně a úmyslně zničí, jinam přenese, poškodí
nebo vykope, dopouští se toliko administrativního přestupku § 93 b) zákona o polním
hospodářství a polní policii (zák. čI. XII/1894), trestného peněžitým trestem do 200 Kč.
Tímto předpisem jsou chráněny mezníky, označující hranici pozemků jen z jednostranné
vt'1lejedné strany (cit. rozh. Č. 6150 sb. n. s. tr.).

Podle okolností bude úmyslné poškození mezníků, pře,sahuje-li způsobená škoda
100 Kč, posouzeno jako soukromožalobný (§ 4l slov. tr. ř.) přečin ne,správného zmoc-
nění se a poškození nemovité věci podle § 421 slov. tr. z., trestný vězením do tří měsíců
a peněžitým trestem do 2000 Kč, a nedosahuje-li škoda 100 Kč', jako soudní přestupek
podle § 127, odst. 2. přest. zákona (zák. čI. XL/1879).

III. Mezníky d1ilních měr.

V obecném horním zákoně (cís. patent z 23. května 1854, Č. 146 ř. z.), platném
též na Slovensku a Podkarpatské Rusi jako zvykové právo, není stanovena zvláštní
ochrana mezníktim důlních měr, zřízeným na základě § 64 o. h. z. (vymezníkování do-
lových měr) a § 51 prov. předpisu k o. h. z. z 25. září 1854 (výnos min. financí z 5. října
1.854, Č. 634, Věst. min. fin. Č. 76, výnos min. spravedlnosti z 13. pros. 1854, Č. 20.256),
§ 67 o. h. z. (obnovení hraníc dolových polí, jež se staly neznatelnými), § 68 o. h. z.
(určení hranic v dole), § 82 o. h. z. (vymezníkování povrchových měr) a na základě
§ 185 o. h. z. ve znění zákona ze dne 23. listopadu 1927, Č. 169 o povinnosti k zřízení
důlních map.

Podle § 2 o. h. z. nutno proto vinníka stíhati, když není zvláštních ustanovení
obecného horního zákona, podle obecného zákona trestního. Mezníky důlních měr poží-
vají tedy téže ochrany jako vyznačení jiných hranic vlastnických (srov. II. shora).

IV. Nive'lačm značky.

Vládní nařízení ze dne 20. ledna 1920 (č. 43/1920 Sb. z. a n.), změněné vládním
nařízením ze dne 24. února 1920 (č. 112/1920 Sb. z. a n.) o jednotné organisaci přes-
ných výškových měření stanovilo zcela všeobecně, že výškové značky chrání se jako
veřejný majetek a že jejich poškození se stíhá "dle platných ustanovení" (§ 7, odst. 1.).
Dohled nad jejich neporušeným stavem náleží politickým úřadt'1m 1. instance a bezpeč-
nostním orgánt'1m,pří stavbách železničních pak správě železnic (§ 7, odst. 2.). Tyto
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orgány mají povinnost hlásítí každé vídítelné poškození níve,lačních značek mínísterstvu
veřejných prací za účelem revise a příslušných opatření dalších (§ 7, odst. 3.).

Zvlášních ustanovení vydaných na ochranu nivelačních značek není. Nutno proto-
jejich poškození stíhati jako zlomyslné poškození cizího majetku (§§ 468, 85 tr. z., §421
slov. tr. z., § 127, odst. 2. slov. přesto zák., §§ 741, 362 voj. tr. z.). Tato kvalifikace vy-
stihuje však vinu zcela nedostatečně, ježto postihuje poškození nivelační značky jen
jakožto hmotné věci a nikoliv jako ztělesnění výsledků. měření.

V. Vodotechnické značky.

Sem spadají jednak výškové značky (vodní cejchy) a jednak t. zv. vodočty.
V zem í c h čes k é a Mor a v s k o s I e z s k é trestá se podle zemských vodních

zákonů. jakékoliv poškozování a porušování vodních zařízení, nejde-li o čin trestný podle
obecného trest. zákona (zlomyslné poškození cizího majetku podle §§85, 468tr. z., §§ 362,
741 voj. tr. z.), jako polní pych podle předpisů. vydaných na ochranu polního majetku
(§70 zák. z 28. srpna 1870, č. 71 vod. z. z. čes., § 69 zák. z 28. srpna 1870, Č. 65 vod.
z. Z. mor., § 69 zák. z 28. srpna 1870, Č. 51 vod. z. Z. slez.). V tomto rozsahu požívají
ochrany vodočty a výškové značky pak tehdy, nejde-li zároveň o svémocnou změnu, jež
byla předsevzata za tím účelem, aby byla měněna oprávnění vytýčená v koncesní lis-
tině pokud jde o stanovení vodní míry podle § 19 a násl. vod. zák. čes. a § 18 vod. zák.
mor. i slez.

Uvedené svémocné změny vodních cejchů., jež tvoří t. zv. vlastní přestupek vod-
niho zákona, trestají, pokud se na ně nevztahuje jiný trestní zákon, politické úřady pe-
něžitou pokutou od 5 zl. do 150 zl. (10-300 Kč) a v případě nedobytnosti vězením, při
čemž každých 5 zl. má se počítati za jeden den vězení (§ 71 vod. zák. čes., §§ 70, 71
vod. zák. mor. i slez.).

Podle běžné prakse je čin polním pychem, nepřevyšuje-li způ.sobená škoda část-
ku 30 Kč. Jinak by šlo o čin soudně trestný.

N a S loven s k u a Pod k a r pat s k éRu s i rozlišuje zák. čI. XXIII/1885 o
vodním právu, doplněný a změněný zák. čI. XVIII/1913, mezi ochranou vodočtů. a výš-
kových měr.

Kdo přestoupí zákaz poškozování vodočtu stanovený v § 143, č. 5. cit. zákona,
trestá se peněžitým trestem až do 300 zl. (600 Kč) a v případě opakování, když od
odpykání posledního trestu neuplynuly ještě dva roky, má býti uznáno na vazbu až do
jednoho měsíce (§ 184).

Stejně se trestá majitel vodního díla, který nezachová výškové míry v povolovací
listině určené (§ 184, č. 5 cit. zák. a § 13 nař. ministra zemědělství, prti.myslu a ob-
chodu z 31. prosince 1885, č. 66.655).

Kdo kromě uvedeného případu poruší výškové míry proti zákazu vytčenému
v § 142 cit. zák., trestá se podle § 185, Č. 7 cit. zák. peněžitým trestem až do 100 zl.
(200 Kč).

Ke stihání uvedených přestupků. jsou příslušny administrativní úřady (§ 188).
Při tom platí, že všeobecná ustanovení trestního zákona o přestupcích (zák. čI.XL!1879)
jsou platná i pro činy, které se mají trestati podle cit. vodního zákona (§ 187, odst. 1.).
Mů.že tedy nastati souběh přestupků. vodního zákona s delikty obecnými, trestnými p0-
dle přestupkového (zák. čI. XL/1879) a ovšem i trestního zákona o zločinech a přečinech
(zák. čI. V/1878).

Podle osnovy československého trestniho zákona., jejíž osud jest ovšem nyní za
změněných státoprávních poměrů. pochybný a která se snad stane jen zákonem platným
pro země českou a Moravskoslezskou, má býti zrušen jak zákon o ochraně hraníčních
mezníků. a trigonometrických značek č. 254/1921, tak ovšem i všechna. ustanovení trest-
ního zákona č. 117/1852 ř. Z. a zák. čI. V/1878 a přestupkového zákona zák. čI. XL!1879.

Podle předpisů. této osnovy (§§ 271, 272 a 274 poslední redakce) bude předmět
ochrany geometrických značek širší a ochrana bude se vztahovat na všechny úřední
zeměměřické značky (vyznačení hranic státu, země, okresu, obce nebo katastrálního
území, triangulační výtky nebo jiné úřední zeměměřické značky, úřední značky vyzna-
čující vodní stav a mezníky nebo jiné značky nebo zařízeni určené k stanovení hranic
pozemku).

Porušení hranic pozemku (§ 274) bude podle osnovy toliko přečinem, trestným
proti platnému právu mírněji.

Kdo se dopustí některým čínem uvedeným v cit. ustanoveních osnovy činu trest-
ného také podle jiných ustanovení, bude potrestán jen podle těchto jiných ustanovení,
jsou-li přísnější. Jinak bude potrestán jen podle uvedených speciálníchustanovení a bude
použito toliko eventuelních dalších ustanovení o vedlejších trestech, které na čin stanoví
předpisy jiné (§ 275). Tímto ustanovením budou odstraněny dosavadní obtíže, vznikající
při posuzování konkretních případů..
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Nová úprava .zeměměřického studia v Německu.
Ing. Zdeněk Hej 1.

VNěmecku byl vydán letošniho roku, dne 5. května 1938, noVý studijní řád pro
zeměměřické inženýrstvi, zajímaVý některými ustanoveními a hodný proto i naší pozor~
nosti.

Studium je rozvrženo na sedm semestrO. a· čtyřměsíční praktickou činnost. Po
skončení třetího semestru nutno absolvovati, nejpozději o prázdninách, praxi a pak
možno skládati pře d běž n o u z k o u š k u (naše I. státní). Po absolvování sedmého
semestru skládá se h I a v n í z k o u š k a (naše II. státní), po jejímž úspěšném výlkonu
získává se titul diplomovaného inženýra pro obor zeměměřický. (Dipl.-Ing.)

Studovati možno na rO.zných vysokých školách technických a na universitě
v Bonnu, a to první část studia; druhá část studia, a to alespoň poslední semestr, musí
býti absolvována na vysokých školách, na kterých se skládá hlavní zkouška (naše II.
státní). Těmito školami, na kterých studium končí, jsou vysoké školy technické v Ber-
líně, Drážďanech, Hannoveru. Karlsruhe, Mnichově a universita v Bonnu. Učební látka
je účelně rozvržena, učební řád umožňuje slučování nebo rozdělování přednášek, pokud
toho řádnost studia vyžaduje. Vedle před'nášek povinných zařazují se i discipliny, které
studium doplňují anebo prohlubujI. Avšak řád stanoví, že nejvyšší počet hodin předná-
šek a cvičení nesmí býti větší jak 30 hodin týdně.

S tu di j n í p lán, po nové úpravě, obsahuje tyto discipliny (uveden jest počet
týdenních hodin u přednášek a cvičení):

I. semestr (zimní):

Trigonometrie (přednášky s
Deskriptivní geometrie .
Vyšší matematika (s analyt.
Fysika
Geologie
Technická mechanika
Kreslení plánů.

II. semestr (letní):
Deskriptivní geometrie
Vyšší matematika
Fysika .
Geologické exkurse
Pedologie .
Kulturnětechnická botanika
Veřejné právo
Kreslení plánů.
Topografické kreslení

III. semestr (zimní):
Vyšší matematika
Diferenciální geometrie .
Základy geodesie a nauky o strojích
Soukromé právo s právem kníhovním
Topografické kreslení . . .
Kreslení (skizzování) geodetických přístrojů..
Základy národního hospodářství

IV. semestr (letní):
Geodesie (s topografií)
Nauka o mapách
Reprodukční technika
Vyrovnávací počet
Inženýrské stavitelství
Geodetické počtářství

Ve čvrtém semestru zařazeno velké praktické
cvičení (topografické zaměření krajiny)
Měření státu (Landesvermessung)
Sférická astronomie (určování astron. souřadnic)
Kartografické projekce
Základy fotogrametrie

počet hodin
přednášek cvičení

2
2
4
3
2
2 2

4
11= celkem 26 hod.

2
2
13= celkem 26 hod.

3
2
16=celkem 28 hod.
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V. semestr (zimní):

Stavby silnic (dopravních čar)
Zpracování výsledkfi cvičení
Geodetické p<JČtářství
Vojenské měření .

nočet hodin
přednAšek cvičení

2 3
3
4

VI. semestr (letní):
Měření země, geofysika .
Fotogrametrie
Cvičení ze sférické astronomie
Nauka o katastru
Kulturní technika
Zemědělství (nauka o zemědělském provozu)
Oceňování pozemkfi
Vodní hospodářství (vodní stavby)
Geodetické p<JČtářstvi 8

17= celkem 30 hod.
V šestém semestru zařazeno velké praktické

cvičení z katastrálního měření

VII. semestr (zimní):
Scelování hospodářských pozemkfi
stavba měst a osidlování
Dějiny zeměměřictvi .
Geodetický seminář
Zpracování výsledkfi cvičení
Geodetické počtářstVí
Fotogrametrie

4
4
2

9 16=celkem 25 hod.
Vyjmenování zaslouží i některé z doporučených disciplin: Analytická mechanika a

potencionální teorie, použitá matematika, na př. nomografie, teoretická a technická
<>ptika,astronomie praktická, fotografování, meteorologie a klinematologie, letecká tech-
nika a navigace, zemědělské plánování a osidlování, úprava samosprávného měření, fi-
nanční věda, dopravní technika a j.

Nový studijní řád znamená krok v reorganisaci technického studia, neboť v Ně-
mecku, ve státě tak vyspělé technické kultury a organisace, věnuje se studiu technic-
kému velká pozornost. Tradice vyspělé německé techniky a její dokonalá účelnost uka-
zuje se i v tomto učebním řádu, a to v počtu praktických cvičení. Nejen dvě velká cvi-
čení, ale i počet poslouchaných cvičení a předepsaná praktická činnost ukazují, kudy se
reorganisace německého technického studia ubírá.

Převaha praktického školení vysvitne, porovnáme-li náš studijní program šesti-
semestrového studia s programem německým. U nás připadá na š e s t i sem e str o-
vou studijní dobu 147 hodin přednášek a 94 hodin cvičení, reorganisované německé stu-
dium vykazuje na sed m i sem e str o v é studium sice jenom 88 hodin povinných
přednášek, zato však 102 hodiny cvičení. Převaha praktické činnosti je patrna na první
pohled a - uvážíme-li povinnou praxi a dvě velká cvičeni - vidime, jak podstatně dfi-
kladněji mt'tže německé studium připraviti posluchače pro praktickou činnost.

Nová reorganisace zeměměřického studia v Německu je prováděna již pod zor-
ným úhlem celkové úpravy technického studia vflbec. Je dílem všech zúčastněných od-
borných složek, splňuje dávné požadavky německých kolegfi za jednotné a hodnotné
vysokoškolské vzdělání a odstraňuje rfiznorodost vzdělání a zkušebních předpisfi, která
byla téměř v každé zemi Německa jiná. Mizí stav, že v rfizných zemích Německé řiše
platily v tomto směru rfizné předpisy a že zeměměřič mohl prováděti úřední měření
jenom v té zemi, ve které skládal zkoušky. Německý zeměměřičský inženýr je nyní do-
konale vzdělán a zařazuje se tak do rámce vý>stavbytřetí říše s plným právem a úspě-
chem ve všech oborech, pokud se dotýkají pozemkfi.

Také u nás musí nastati doba, kdy zeměmětičský inženýr dobude si v. plánování
a výstavbě druhého československa svoje. čestné místo. Jsme přesvědčeni, že, bude-li
nám dovoleno, bez mocenských pře,kážek, dáti do služeb národa a státu celé své vzdě-
lání a vědění, budeme zde stát na svém místě. Vždyť naše zkušenosti se mohou vřaditi
do budovatelské činnosti velmí hladce. Nový stát bude hledati hospodářské podmínky
~ivota pro všechny obyvatele státu a zde mt'tže zeměměřičský inženýr, který se uplat-
ňuje dosud převážně jen při evidenci pozemkového majetku, řešiti úkoly plánovitého
osidlování, sce10vání pozemkfi atd.

Nový studijní řád pro zeměměi1cké inženýrstvi v Německu ukazuje, jak se ze-
měměřické prfipravě věnuje velká péče i ve státě tak technicky vysoko stojícím, jako
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je náš soused; množství in.serátů, kterými jsou tam v odborných zeměměřických časo-
pisech hledáni zeměměříčti inženýři, dává tušiti ono široké pole ptlsobnosti, ve kterém se
naši němečtí kolegové uplatňují. Nemyslime, že u nás nám osudové události státní od-
dálíly naděje na splnění reformy studia. Hospodárnost státní správy druhého českoslo-
venska, jejímž příkazem bude: využiti dokonale a cele schopností a vzdělání každého
stavu bude požadovati, aby v nové organisaci státního života bylo použito plně odbor-
ného vysokoškolského vzdělání zeměměřičů. a aby jim byly svěřeny všechny úkoly, tý-
kající se pozemkové držby a jejich úprav a s tim spojené hospodářské výstavby našeho
domova ve sféře pozemkového vlastnictví.

Literární novosti.
Posudky.

Geodetické počtářství lli. běh. Litografované přednášky profesora dr. Františka
F i a I y. V Praze 1938. Vydáno nákladem ústřední vydavatelské komise při českém vy-
sokém učení technickém v Praze, podporova;I1éministerstvem školstvi a národní osvěty.
Cena 40 Kč.

Po druhém, přepracovaném vydání přednášek "Kartografické zobrazování" v roce
1935, vydal prof. dr. Fr. F i a I a další přednášky z geodetického počtářstVí III. běh,
které na předešlé navazují a jak sám autor v úvodu praví, obsahují partie doplňující
sférickou a sféroidickou geodesii se stanoviska počtářského.

Přednášky z oboru vyšší geodesie a kartografie hleděl autor prohloubit řešením
tady úloh po stránce počtářské a usnadniti čtenáři a studujícím pochopení matematické
geodesie, která pro nedostatek odborné české literatury byla studována v cizojazyčných
knihách a pojednáních. Kniha obsahuje 223 stran a na konci jest uveden seznam lite-
ratury naší i cizí.

Obsah jest rozdělen v následující oddíly:
1. konformní zobrazení užitá v geodesii, 2. transformace souřadnic z jedné sou-

stavy do druhé, 3. normální řez na elipooidu a geodetická křivka, 4. vyrovnání geodetic-
kých sítí, 5. určení referenčního elipsoidu.

V 1. oddílu řeší konformní zobrazení elipsoidu na ~ouli s vyvozenim vzorců pro
souřadnice a skreslení délkové, korekci azimuttl geodetické křivky, vztah mezi její dél-
kou na elipsoidu a hlavní kružnicí na koulí. Dále uvádí postup výpočtu pří zobrazování
elípsoidu na kouli, tabulování některých vztahů a řešení geodetické hlavní úlohy kon-
formním 7lobrazeníms elipsoidu na koulí. Pro konformní zobrazení kuželové s koule od-
vozuje nejdříve vztahy mezi souřadnicemi v normálním kuželovém zobrazení, provádí
výpočet skreslení délkového, přechází ke korekci směrové, dále ke změně trigonometric-
ké strany a k prtlběhu jejího obrazu. Na to uvádí kuželové zobrazení použité v česko-
slovenském katastru i ve vojenském vyměřování. Pro konformní zobrazení válcové od-
vozuje vztah mezi souřadnicemi, řeší skreslení dél~ové pří referenční ploše kulové, ko-
rekci směrníků trigonometrické strany, rozdíl mezi obloukem hlavní kružnice a přímou
spojnicí dvou budtl na mapě, aby pak přešel k zobrazení v meridiálních kruzích, užitému
po světové válce v Německu. Dále řeší obdobné úlohy v projekci stereografické.

V 2. oddílu podává 5 zptlsobtl metody transformační.
V 3. oddílu uvádí nejprve definici normálního řezu, potom výpočet vzdáleností

(prtlsečníků normál s malou osou elipsoidu), výpočet azímutu normálního řezu, rozdíl
azímutů. normálních řezů. a přechází ke geodetické křivce na ploše rotačního elipsoidu,
ke vztahu mezi zeměpisnou a redukovanou šířkou a dospívá k výpočtu geodetické křivky
pro účely geodetické podle rtlzných metod..

Ve 4. oddílu zabývá se vahovými koeficienty a vahami funkcí vyrovnaných veli-
čin, pak přistupuje k rozdělení sítí, k předpístím pro přesnost v měření a k referenční
ploše, na níž se síť vyrovnává, redukcí měřických prvktl na tuto plochu, ke změně re-
ferenční plochy při úlohovém vyrovnání sítě. Následuje výklad o vyrovnání sítí podle
pozorování závislých a uvádí metody usnadňující toto vyrovnání: rozložení oprav ve dvě
části, metodu Gauss-KrUgerovu, Boltzovu, Křová~ovu, diferenciální metodu Tobeyovu a
Choleskyho. V následujicí části řeší polygonové rovnice v řetězci a jeho vyrovnání, pře-
-chází k výkladtlm o vyrovnání podle p071orování zprostředkujících (vyrovnání souřad-
nícové v rovině, na elipsoidu) a vyrovnání sítí podle zeměpisných souřadnic na kouli.
Rozvinuje pak úvahu o vhodnosti a volbě některé z uvedených metod.

V 5. oddílu uvádi pro určeni referenčního elipsoidu metodu obloukovou s měřením
podél meridiánu, rovnoběžky nebo v libovolném azimutu a podává vyrovnání z většího
počtu měřených poledníkových oblouků. Uvádí dále dva případy plošné metody.

Celá látka kníhy jest podána metodicky a jasně. V každém oddílu jsou odvozeny
potřebné rovnice, nebo jest odkázáno na případy z kartografického zobrazení, pro něž jest
podán další výklad. Dílo jest doprovázeno četnými obrazci, čímž se stává snadno srozumi-
telným každému, kdo zná základy vyšší geodesie. Knihu vřele doporučujeme všem, nejen
posluchačtlm technických škol, ale také všem kandidáttlm doktorátu z oboru vyšší geo-
desie. V publikaci najdou kromě námětů i návod, jak látku zpracovati Potužák.
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Fiinfstellige naturliche Werte der Sinus- und Tangentenfunktionen nener Teilung
fur Maschinenrechnen. F. Bal ze run d H. D e t t w i I e r: Zweite verbesserte Auflage.
Verlag VOD Konrad Wittwer, Stuttgart 1938.

Tabulky obsahují hodnoty sinu, kosinu, tangent a kotangent V setinném děleni,
postupujícim po 0'01 gr., a to na pět desetinn~nchmíst. Hodnoty tangent a kotangent jsou
na mistech, kde dostupují velkých hodnot, udány s menším počtem desetinných míst, a to
takovým, aby z vypočteného úhlu určované hodnoty pro sinus a kosinus (při polygonál-
ních tazích) měly chyby ze zaokrouhlování menší než 0'5 jedničky pátého mista, což od-
povídá při straně dlouhé 200 m chybě 1 mm. Požadavku tomuto nevyhovuje interval
od 97"00 do 97"90 gr. (pro tangens), kde chyba v této straně muže dosáhnoutí 2 mm.
Mezi dvěma bezprostředně následujícími hodnotami funkčními jsou uvedeny diference,
jen u tangent a kotangent rychle rostoucích jsou vypuštěny. Na okraji každé strany
jsou interpolačni tabulky pro interval 10 dmgr.

V knize je ponecháno starŠí označeni centigradfi převrácenou čárkou" a deci mi-
ligradfi dvěma těmito čárkami ". Aby nevznikly nejasnosti při používání tabulek na méně
než pět míst, jsou označeny pětky na posledním místě zaokrouhlené z nižších hodnot
vodorovnou čárkou nad číslicí (5), kdežto pětky zaokrouhlené z nižších hodnot tečkou
(f'j). Desetinná čárka je zavedena pouze u úhlfi, u hodnot funkcí je desetinná tečka
umístěna dole. Tabulky jsou přehledné a svým malým rozsahem vyhovují požadavkfim
praxe. Ing. J. Kašpar.

Odborná pojednání v časopisech.

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten. č. 1. Me y e r: Die Kartographie - eine
eigene Wissenschaft. P i n k w a r t: Die Umiormung ungleichartiger Koordinaten in der
Praxis (a č. 2). S c h e i t: Beitrag zur Bestimmung des Liingenfehlers L und des Quer-
fehlers W Uber fs und die Richtungswinkeldifferenz. č. 2. B ran d: Kataster, Grund-
buch und Agrareform in Jugoslawien. č. 3. S c h e II e r: Erfahrungen mit dem Reduk-
tionstachymeter Boahardt-Zeiss. Her r m a n n: SolI die Logarithmenrechnung in der
Vermessungspraxis und im Vermessungsunterricht beibehalten werden? (námět k dis-
kusi). Č. 4. F i e dle r: Die Schallmessung gegen taktische Ziele (a pokrač.). K e t t e r :
Die Bewertung von Bauland nach der tragbaren Miete. č. 5. Berufsordnung der offent-
lich bestellten Vermessungsingenieure. č. 6. Die Schallmessung gegen taktische Ziele
(č. 4-6). Č. 7. Jun g: Die Einbeziehung von Streckenmessungen in eine Punktaus-
gleichung durch fingierle Richtungsbeobachtungen. S a mel: Der gegenw1i.rtige Stand
der Landesvermessungen in Europa (s přehledem). Č. 8. Jun g: Die VerknUpfung
selbst1i.ndiger Dreiecksnetze nach der Methode der k1einsten Quadrate. č. 9. R e e k :
Einzelpunkt- oder Punktgruppeneinschaltung? (a č. 10). S t Um per: Die Einmessung
der Geb1i.ude. č. 11. P i n k w ar t: Die Eingliederung selbst1i.ndiger Dreiecksnetze in
das Reichsfestpunktfeld (a č. 12). č. 12. S c hro e der: Graphische Zentrierung bei
k1einen Exzentrizit1i.ten. Č. 13. Ber rot h: Anwendung der maschenweisen Abbildung
st1i.ttenforschung (viz A. V. N. 1937, str. 375, 537, 553, 569) a pokrač. v č. 14 a další.

F.8.
Cadastru1 1arii. (Rumunský katastrálni časopis.) či S. 3. GH. St e f a nes c u

Gu n li: Kataster v Starom Rumunsku a Basarabie. Ing. D. J. C i u r i I'e a nu: Kata-
strálne práce v Rumunsku. Ing. GH. Pe t r o v i ci: Zákon o katastri a pozemkových
knihách. Ing. JUDr. O. J. C o s los c h i: Kataster a pozemkové knihy. Ing. me J o a-
c h i m e s c u : Vtelenie komasačných prác Dobrodže Novej do katastrálneho zákona a
pozemkových knih. Ing. GH. lil t e f a nes c u Gu n li : Geodezia Municipia Bucure~ti. Ing.
J. Pe t r u I i a n: Vtelenie sedmohradského katastra do budúceho všeobecného katastra
Rumunska. Ing. Octavian Alex. Ma r t i n i a n : NiekoYkoúvah o vlastnení a vyvlastne-
ni pozemkov. Ing. L. G o rod e t z k ý: Nová metoda centrovania vizúr. či S. 4. Ing.
GH. ~ t e f a nes c u Gu n li: Vývoj topometrických prác v Rumunsku. S. A. B r li d e-
a nu: D61ežitosť zavedenia pozemkových kníh pre konsolidovanie tried rurálnych. Ing.
GH. Pe t r o v i ci: úvahy na vedomie všetkým, vzhYadom na kataster a pozemkovú
knihu. M. Fo t e s c u: Nedelitelné spoluvlastnictvo na Juhu Basarábie. Ing. GH. A g a-
p i e: Finančný problém katastrálnych prac. C. M. A g a p i e: O p6vode geodetických
súradných 6s v Rumunsku. F. Kuska.

Przegllld mierniczy, Hs. 8 (157), srpen 1937 a čis. 9 (158) září 1937. ln ž. Wa c I a w N 0-
w a k pojednává "O problému sltč cest při vypracovávání návrhu na scelování pozemkú". Pojed-
nání rozvrhl do následujlcích kapitol: I. úvod. II. O síti cest, III. Studie sltě cest, IV. Rozvržení
cest podle druhů, V. Pracovnl program návrhu sítě cest, VI. Hlavní zásady návrhu cest, VII. Zá-
sady vypracování návrhu sítě cest při scelování, VIII. Provedení návrhu sítě cest na podkladě sce-
lováni. - V dalším pojednáni Dr. Inž. S t a n i s I a w J ach i m o w s k i podrobně probírá téOrii
"Stanovení vah stran a úhlů v polygonových pořadech" s podmlnkou rpro] = min.

V následujlcím člsle 9 (září 1937) uvádí číselný příklad. - I n Ž. J ó z e f P len k i e w i c z
plše "V poznámkách k stavebnímu řádu" o nedostatcích ústa,'odárné techniky, pokud se týče
stavebního řádu v Polsku přes to. že stavební řád je z roku 1928a byl novelisován v roce 1936. -
Inž. Stanislaw Her b s t v článku: "O revisi názoru na racíonální vypracování návrhu na sce-
lovánl pozemků" pojednává ni',které důležité okolnosti uspořádání scelování pozemků a probírá
hospodářské zásady tohoto techníckého podnikání. - V přehledu cizozemských časopisů uvádi
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se stručný O?sah "Zeměměřičského věstniku", čís. 4 z roku 1937, kde se připomíná odchod
redaktora p. mž. Dr. M. J. Růžičky, o němž se praví, že má veliké zásluhy o časopis který se
vyrovná nejlepším zeměměřickým časopisům evropským. (Recensent lnž. St. Kluznlak.) lnž.
F.e I i k s c Z ~w i I' S k i "Wiežyca, trig?nome!ric.ký bod 1. řádu v Pomoří". Stanovení zeměpis-
nych souřadmc. W. K I' Z YS z k o w s k 1 PopIsuJe 1. polský kongres inženýrii ve Lwowě ko-
naný ve dnech 12. až 14. záři 1937. '

eis. 16 (159), říjen 1937.Dr. lnž. Ednard L o I' e n z pojednává v úvodním článku Přesně
vyrovnání jednoduchých polygonových pořadů připojených na stálé body". Pojednání d~provází
dvěma číselnými příklady. - Následuje referát ••O mezinárodní měřické konferenci v Paříži 1937".
Dále článek lnž. J o z e f a P len k i e w i c ze" úvahy o budoucnosti povolání". Stanislaw G a.
I i ň s k i pojednává ,,0 klasifikaci podle hektarové sítě". Navrhuje rozděliti v přírodě území hek-
tarovou sití, a vykonati klasifikaci v průsecich této sítě (případně ji zhušťuje siti '4 hektarovou).
Uvádí také zajímavé údaje o honorování těchto prac!. Zeměměřič vykoná denně asi 15 ha ko-
mise ohodnoti asi 40 ha denně. Plati se 11 zl. za 1 ha, z čehož připadne odměna zeměměřiČi ve
výši 3%. Po různých srážkách vyplývá denní mzda pro zeměměřiče 3 zl. 75 gr.- V přehledu
literatury uvádí lnž. St. Kluzniak obsah Zeměměřičského věstníku, čís. 6 a 7 z roku 1937.

eis. 12 (161) prosinec 1937.V úvodním článku pojednává profesor Leo n S o p o c k o z B ě-
I e hra d u ,,0 organisaci zeměměři~kých prací, vykonávaných civilními zeměměřiči v Jugoslavii".
Píše o celkové organisaci, o studiu, o přípravě, o zkouškách, o předpisech, o příslušných úřednich
nařízenich, o inženýrských komorách, o získání oprávnění a o snahách zeměměřičů uvésti v život ze-
měměřické komory. - V druhém článku uveřejňuje Dr. lnž. Edmund W i I c z k i e w i c z "Použiti
fotogrametrie při inženýrských pracích". Praví, že pozemní fotogrametrie může býti dobře vy-
užita v horském a pahorkovitém území a to tam, kde je použiti jiných měřických metod ob-
tížné a kde lze vyhotoviti stereodvojke. Je o něco levnějši nežli jiné metody. Stupňováním
požadavků přesnosti stoupají i náklady měření. ° letecké fotogrametrií pravi. že lze restituční
metody využíti nejlépe v měřítku 1: 5000, při čemž přesnost bodu bude asi ± 1 mm (± 5 me-
trů). Metoda stereofotogrametrícká, t. zv. fotomapy, vyhodnocené autografy, dávají přesnost
v poloze bodů ± 0'3 mm. Připomíná těžkosti při použiti metod v zalesněném územÍ. Uvádí, že
tyto metody nemohou ještě nahraditi ostatní měřické metody, že je však lze dobře využíti při In-
ženýrském projektování i tam, kde se jedná o obranu státu, o rychlost a láci. V přehledu litera-
tury se uvádí obsah čís. 10. Z. V. z r. 1937. Ing. Dr. Kolomazník.

Zprávy spolkové.
Ze Spolku ČS. inženýrů státni měřické služby. Po národní katastrofě, která nás

nemilosrdně postillla diktátem mnichovským a vídeňským je zřejmo, že za změněných
podmínek územních, mezinárodních i vnittních je třeba přebudovat náš stát ve všech
směrech a že vybudováni II. republiky je úk'olem převážně technickým - inženýrským.
Proto je nutno, aby vedoucím - rozhodujícím činitelem v ryze technických úkolech byl
technik-inženýr a ne jako dosud právník.

K tomu účelu je třeba, aby inženýři byli seskupeni v jediné naprosto jednotné a
silné stavovské organisaci, která jako taková by se illned mohla uplatniti v eventuelnim
stavovském zastoupení při vedení státu.

Sloučením všech inženýrských složek pod jeden prapor je možno vyřešiti všechny
případné nesrovnalosti mezi jednotlivými složkami ve vlastním prostředí a vlastnimi
lidmi a nebude nutno přenechávati rozhodnutí jiným - neinženýrským činitelům..

Výše uvedená změněná situace národní, jakož i všeobecná snaha po zjednodušení
v životě politickém, veřejném a spolkovém přiměla organisační komisi našeho spolku
k tomu, aby byl za nových poměIŮ zkoumán poměr našeho spolku k jiným stavovským
spolkilm a aby byly event. hledány cesty, jež by měřičským inženýIŮm státní služby
umožnily co nejúčinnější formu ochrany jejich zájmil zaměstnaneckých a inženýrských,
aniž by jakkoliv byly ohroženy speciální zájmy zeměměřické.

Organisačni komise spolku vypracovala návrhy v tomto směru a předložila je vý-
borové schfizi" jež se konala v sobotu dne 19. listopadu 1938. Při jednání o podrobně
vypracovaném a řádně odilvodněném návrhu uznali všichni schilz,i přítomní členové vý-
boru jednomyslně potřebu sjednocení všech inženýIŮ, aby tak byl rázem učiněn konec
dosavadní roztříštěnosti, na jejíž dilsledky zejména zeměměřičští inženýři při uplatňo-
váni svých jistě oprávněných požadavkil naráželi a velmi často i dopláceli.

Výborové schilzi nebyli tentokráte přítomní kolegové z Moravy a Slovenska. Ne-
bylo proto o organisačnich změnách ve Spolku čs. inženýIŮ definitivně rozhodnuto a
stane se tak cestou písemného hlasováni všech členil výboru spolku z území republiky.

Návrhy výboru budou vhodnou cestou členilm spolku sděleny.
Ing. Fr. Vlk, I. jednatel.

Z Jednoty čs. úř. aut. civil. geometrii v Praze. Dne 22. října t. r. konala se v Praze
schfize pracovnillo výboru za přítomnosti 9 členil. Tři kolegové byli omluveni. Kolegové
ze Slovenska nebyli tentokráte pozváni, poněvadž vzhledem k mímořádným poměIŮm
čs. drah nebylo by jím ani možno dostaviti se včas.

Schilzi zahájil kol. předseda Ing. Fiirst. Bylo jednáno o stavovských otázkách
vzhledem k posledním událostem.. Poukázáno bylo na vládní nařízeni z 9. října t. r. Č.
Sb. z. a n. 218 a 219, jež týkají se í našeho stavu.

Po referátu kol. Ing. Faltuse za Moravu, byla schilze skončena. Ret. Ing. Petrák.
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VI. mezinárodní kongres zeměměfický v Římě 1988. Mezinárodní federace země-
měřícká (F. I. G.) uspofádala svůj letošní kongres v Římě. Předtím konal se kongres
v Paříži r. 1878, v Bruselu r. 1910, v Pat1ži r. 1926, v Curychu r. 1930, V Londýně r.
1934.

Přípravné práce pro kongres v Římě začaly 4. října 1938 schů.zí stálého výboru;
nato 5. října konala se schůze slovníkové, katastrální komise a stálého výboru. Vlastní
kongresová jednání zahájena byla 7. října schůzí na Capitolu projevem místodržitele
římského a projevy oficiálních zástupců; odpoledne provedeny byly volby refe,rentů. Ve
dnech 8. a 9. října konány schůze v komisích a navštěva mezinárodní výstavy fotogra-
metrické, závěrečné zasedání kongresu, schválení resolucí a závěrečné projevy. Jednání
kongresová budou vydána tiskem.

I. komise katastrální, předs. Kralj, zpravodaj René Danger, měla ohlášeno 6 re-
ferátů, z nichž jeden Dr. F. Ma š k a: československý katastr. Projednávala návrh zří-
zení katastru a sjednocení značek konventionelních.

II. komise pro metody a stroje, předseda Baeschlin, zpravodaj Hannelberg, měla
ohlášeno 5 referátů. Po projednání metod nepřímých měření usneseno projednat fotogra.-
metrická měření společně s komisí I.

III. komise pro stavbu měst a řešení krajinná, předseda Hendriksen, zpravodaj
Gott, měla 8 referátů, z toho 4 italské. Zabývala se zastavovacími plány a významem
obecní zprávy při provádění plánů., o trasách cest a ulic.

IV. komise': Odborná výchova, předseda Surmacki, zpravodaj Deschrijver, měla
9 referátů, mezi ními jeden Ing. Boh. P o u r a: Organisace zeměměříčství v česko-
slovensku. Pro kongres připraven byl tento návrh: "Je žádoucí, aby zeměměřič měl
vzdělání dosti obsáhlé, to je maturitu (bacchalaureat) a odborné studium aspoň tříleté,
ukončené diplomem a p a k d o s t a teč n é p I" a k ti c k é a o d b o I" n é v z d ě.l á n í,
z a k o n č e n é dal š í z k o u š k o u. Budiž přihlíženo k tomu, aby v každé zemi byla
pouze jediná kategorie zeměměřičťl, pokud jde o vzdělání." Probrány otázky čínnosti
zeměměřiče v jednotlivých zemích, odborné vyučování, odborná organisace a ochrana
povolání.

V. komise: Mladí zeměměřiči, předseda Eve, zpravodaj Steininger, měla 4 refe-
ráty. Probírala otázky zeměměřiče ve škole a v životě, organisaci výchovy mladých a
problém mladých. Usnesla se doporučiti, aby v každé zemi byla utvořena komise
"mladých" .

Jako obvykle byly uspořá.dliny po skončeném kongresu zájezdy, a to z :Ríma do
Neapole s vycházkou na Vesuv, Capri a zpět, další z Říma-Perugia-Assisi-Florencie
--Bologna---,Milán s ukončením na jezeře Como a poslední zájezd z Řím.ar---Neapol-Pa-
lermo-Messina-Taormina-Catania s vycházkou na Etnu a končí v Taormině. Jakmile
dojdou podrobné zprávy, neopomeneme naše čtenáře informovati. -k.

Konečná hranice mezi československou republikou a Říší německou byla stanovena
na podkladě mnichovské dohody hraničním protolwlem mezinárodní deliroitační komise
v Berlině dne 20. listopadu 1930.

V zasedání československé a německé delegace podepsal hraniční protokol s čsl.
strany čsl. delegát vyslanec pan Arnošt H e i d I" i c h, se strany německé vyslanec von
R i c h t h o fen.

Přílohu k protokolu tvoÍ'f německá generální mapa v měřítku 1 : 300.000, na níž
je modročervenou čarou zakreslena státní hranice. Pro místa, kde se červená čára od-
chyluje od modré, platí pravidlo, že tato červená čára je státní hr:anicí. K usnadnění
prací, spojených se zajištěním státních hranic, byla přenesena hraniční čára do mapy
1 : 75.000, která spolu s mapou generální je podstatnou součástí hraničního protokollL

Protokol určuje dále, aby československá a německá vláda zřidila československo-
německou hraníční komísi a co nejdříve započala práce, potřebné k zajištění s.tátních
hranic na mistě samém a přípravila materiál k hraniční smlouvě.

Vedle toho byla ujednána následující dohoda: Čes k o s loven s k 0- něm e c k á
k o m i s e pro místní stanovení a zajištění hranic j e s top I" á vně n a při svých pra-
cech bráti zřetel na místní dopravní, hospodářské a kulturní pomě,ry; k tomu patří také
hospodářské potřeby majitelů usedlosti, dotčených vedením hraniční čáry.

čsl. komisařem čsl.-něm. komise pro místní stanovení a zajištění hranic bude od-
borový přednosta ministerstva vnitra Dr. Richard Holi, jeho zástupcem vrch. měříčský
rada Ing. Stanislav Ve ve rka.

Prozatímní vytyčení hranic s Německem bude zahájeno 2. prosince 1938 na ce-
lých hranicích najednou čtyřmí dozorčími a 34 pracovnímí skupinami. Z min i s t e 1"-

s t va f i n a n c í budou 4 měř. úředníci jako vedoucí dozorčích skupin a 32 měř. úřed-
níci povedou pracovní skupiny. Druhého prosince bude konána společná porada s říšsko-
německými dozorčími úředníky v Praze.

Ministerstvo financí poskytne potřebné příruční mapy, popisy obecních hranic a
přidělí svým úředlníkům potřebnou měřickou výzbroj.
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Přehled počtu zapsaných posluchačfi na českých vysokých školách technických
na rok 1938/39 ukazuje následující t:abuIka:

Odbor
Česká vysoká škola technická

v Praze I v Brně

Zeměměř. inž. 148 (221) 1) 98 (116)

Inž. stavit. konstr. a doprav. 186 (281) 260 (217)

Inž. stavit. vodohosp. a kult. 44 (86) 47 (53)

Architektura a poz. stavit. 3202) (433) 73 (90)

Strojní inženýrství 611 (555) 379 (270)

Elektrotechn. inženýrství 247 (255) 131 (132)

Chemie 490 (384) 287 (176)

Zemědělské inženýrství 220 (266) 1973) (195)3)

Lesní inženýrství 144 (205) 1073) (146)3)

Do prvního ročníku na oddělení zeměměřického inženýrství bylo zapsáno na rok
1938/39 v Praze 30 (37), v Brně 20 (33) posluchaétl.

Vysoká škola technická Dr. M. R. ětefánika byla přeložena rozhodnutím sloven-
ské vlády - v dfisledku odstoupení Košic Maďarsku - z ~ošic do Prešova. Poněvadž
však město Prešov, do něhož evakuovala většina úřadfi z Košic, nemohlo opatřit do-
statečný počet místností pro vysokou školu, pomýšli se na to, aby přednášky v letošním
roce konány byly v Turč. Sv. Martině. Trvalým sídlem školy má však zfistati Prešov,
který se zavázal vhodné budovy v nejkratší době postaviti.

Změny sidel úřadfi pozemkové reformy. V souvislosti s pohraničními změnami
došlo k evakuaci státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Košicích a stát-
ních přídělových komisařfi v NoVýlchZámcích, Lučenci, Rožnavě a orgánft pozemkové
reformy v Podkarpatské Rusi.

V dfisledku toho nastalo přemístění:
1. státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v K o š i c í c h - d OJMa 1'-

k u š o v c fi, okres Spišská Nová Ves, p. Markušovce,
2. státního přidělového komisaře v N ov Ý c h Z á m c í c h ke státnímu přidělo-

vému komisaři v Nit te,
3. státního přídělového komisaře v Luč e n c i ke státní obvodové úřadovně pro

pozemkovou reformu ve Zvol e n u,
4. státního přídělového komisaře v R o ž n a v ě ke státní obvodové úřadovně pro

pozemkovou reformu veZ vol e nu,
5. státního přídělového komisaře v Ber e h ov ě - do Ch u s t u (budova kraj-

ského sOJUdu).
Přemistění shora uvedených orgánfi pozemkové reformy je prozatímni. O defini-

tivních sídlech těchto úřadfi bude dodatečně rozhodnuto příslušnými činiteli. .
S účinností ode dne 14. listopadu 1938 slučuje se agenda býv. státního přídělo-

vého komisaře ve Znojmě, který v dfisledku obsazení svého sídla přesídlil zatím do Mor.
Budějovic, s agendou státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Brně.

Nová úprava měřických okresfi na Podkarpatské Rusí. Vláda Podkarpatské Rusi
připravuje novou organisaci úřadfi finanční správy. Hlavní finanční ředitelstvi bude
v Chustu. Katastrální měřické úřady budou v těchto mistech: Velký Berezný, Svalava,
Iršava (nový úřad), Seredné (nový úřad), Volové, Sevluš, Chust, Ťačovo a Rachovo.
Bude tedy na Podkarpatské Rusi o jeden katastrální měřický úřad méně než před pro-
vedením územních změn. Archiv map katastrálních má býti v Chustu.

Zaměřováni města Olomouce. V Olomouci je prováděno zaměřováni města zvlášt-
ním městským měřickým úřadem, který pracuje nepřetržitě již 10 let. Pro tento účel
přijalo město 4 zeměměřičské inženýry a několik pomocných úředniků. Až dosud bylo
zaměřeno 13 katastrálních území, přivtělených do Olomouce; letos sepracuje ve Chval-

1) čísla v závorce udávají počet posluchačfi v r. 1937/38.
2) Z toho 130 kandidátfi kreslení.
3) Na vys. škole zemědělské v Brně.
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kovicích. Tato práce, vzhledem k mimořádným poměrfim, bude asi skončena v příštím
roce. Pak bude provedeno zaměření ve vnitřnim městě. Město Olomouc každý rok vě-
nuje na práce, spojené se zaměřováním města, 70.000 Kč, takže dosavadní náklad činí
700.000 Kč. Počítá se, že, ještě na zaměřování města bude se pracovati tři roky.

Ing. Jelínek Ed.
Prováděcí nařízení k novým předpisům o výchově a zkouškách ve vyšší správní

službě zeměměřické v Německu. Jak jsme již v čísle 3/1938 na str. 48 našeho Věstniku
referovali, bylo v Německu uzákoněno zrovnoprávnění zeměměřičských inženýrfi ve ve-
f'ejné správě s právníky. Nyní vyšly prováděcí předpisy k této osnově. Uvádíme některá
ustanovení, charakterisující nový duch ve veřejné správě v Německu. žádost o připuš-
tění k přípravné službě nutno doložiti mimo jiným také údaji o sportovní činnosti -
docilené sportovní odznaky nutno uvésti; žadatel musí ovládati těsnopis předepsaného
systému pro úřadování. Připravnou službu možno konati také u městských měřických
úřadů., pokud jim jest svěřeno vedení státního pozemkového katastru. Předpísy obsa-
hují pak přechodná ustanovení pro uchazeče k připravné službě podle dosavadních zem-
ských předpisů. a jsou doplněny vzory formulářů.: pro deník kandidáta; žádostí o připuš-
tění k "velké státní zkoušce", osobního výkazu referendáře (kandidáta) s přehledem
osobních dat, školské prfipravy a vykonané služby přípravné v uvedených služebních od-
větvích veřejné správy a konečně vysvědčení o vykonané státní zkoušce, opravňující
k označení "měřičský assesor". - F. 8.

Abrahamoviny kol. Ing. R. Janče. Ing. Rudolf Jan č,
ur. aut. civilní geometr v Brně, dožil se dne, 29. listopadu
t. r. padesátky. - Rodák ze Všetul u Holešova, studoval
českou reálku v Kroměříži a v Brně. kde maturoval. Po
ukončení zeměměřických studií na české technice v Brně
vstoupil do praxe a otevřel si v roce 1914 v Brně země-
měřickou kancelář, která nabyla velmi dobré odborné po-
věsti a tyto dny dosahuje 25letého trvání.

Nejen odborná činnost civilně zeměměřická učinila
kancelář a jméno kolegy Janče známým, ale i jeho orien-
tační plány Velkého Brna, vyšlé již v sedmém vydání, a
zvláště přesné nivelační práce, konané v poddolovaném
území Oslavan a při základech brněnské teplárny. Své bo-
haté zkušenosti nivelační popsal ve studii "Pozorování výš-
kových změn poddolovanéhoúzemí, betonových a pilotových
základů. přesnou nivelací", kterou otiskly Zprávy veřejné
služby technické v čísle 5-6 z roku 1936 a kterou recensoval
s doplňky Zeměměřičský Věstník v Č. 7 z roku 1936.

Po celou dobu své praxe věnoval se Ing. Janč obětavě hájení stavovských zájmů
a to s důkladnosti obdobnou jeho odborným úkonům, a to jak v Jednotě úř. aut. civil-
ních geometrfi, kde vedle řady jiných akcí spolupracoval na textaci nového zákona ka-
tastrálního a příslušného prováděcího nařízení, tak i v Inženýrské komoře pro ČSR, kde
po čtyři po sobě jdoucí tříleti zastupuje stav zeměměřický. Je členem komise pro
zkoušky úř. aut. civil. geometrfi při Zemském úřadě v Brně a členem komise pro druhou
státní zkoušku pro zeměměřické inženýrství na české technice v Brně.

Naše celá veřejnost přeje Ing. Jan č o v i tělesné i duševní svěžesti, aby v dIalších
desetiletích mohl dále úspěšně pracovati ve svém oboru a zájmy stavu obhajovati zvlášť
v době nejbližší, která bude vyžadovati zvýšené činnosti v zájmu státu, národa i stavu
od nás všech. J. A. R.

Druhou státní zkoušku zeměměřického inženýrstvi na české vysoké škole tech-
nícké v Brně složili dne 2 9. z á ř í 1 9 3 8 pp.: Pecold Oldřich z Města žďáru, šír Vi-
lém z Bystřice n./Pernšt., Myška Emerich z Varpaloty, Klecker Alois z Německých Kní-
nic, Klecker Jaromír z Německých Knínic, Kadlec Jan z Brna, Sigmund Bedř. z Brna,
Brychta Jan z Bma, Slezáček Ferdinand z Bma, Steiger Jaroslav z Města :liďáru a
Urbánek Walter z Vídně; dne 3. 1i s top a d u 1938: Paclík Jaroslav ze Skrýšova,
Pohanka Vilém z Brna, Sádlík Karel z Brna, Petřek Jaroslav z Olomouce, Vilimec Mi-
roslav z Topolan, Laštovička Miloslav z Javorku (s vyznamenáním).

Z katastrální měřické služby. Osobní změny od 1. července do 30. září 1938.
A. Čech y: Jme n o v á n i: Měřičskými rady: Ing. Bedřich ev r k v Kolině, Ing. An-
tonín žel e z n Ý v Pardubicích, Josef P r a ž a n V Praze, Ing. Bohuslav Vrt a 1 v mini-
sterstvu financí; vrchními měříčskými komisary: Ing. Jaroslav R e s 1 v Kadani, Ing.

(Pokračování na S straně obálky.)

Zařízenou zeměměřickou kancelář se stroji a pomůckami předá za výhodných pod-
mínek vdova po civil. geometrovi. Ad r e s a: pí. Maríe Ma,1e c o v á, České Budějovice,
žižkova tř. 32.

Za redakol odpovídá Ing. Bohu mil POUl'. - Tiskem Akoiové moravské knlhtlskárny Polygrafie v Brně
Nakladatel: Spolek československý oh zeměměřičd Y Praze.
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