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Nová úprava směrové metody při měření vodorovných
v triangulaci adamovských lesů.

úhlů

Prof. Ing. Dr. AI. Tichý.

Při výzkumné triangulaci adamovských lesů, kterou jsem prováděl na několik
způsobů, jsem začal používati nově upravenou metodu směrovou a podávám prozatím
její princip v tomto článku. Obsáhleji bude uveřejněna v publikacích Státní výzkumné stanice lesnické geodesie a fotogrametrie v Brně.
1. Svýcarská
metoda
rejtarační
je metoda úhlová. Úhel ()) (obr. 1.)
se měří vícekráte za sebou takto: První měření se započne
L
při 0° a úhel se měří v obou polohách dalekohledu jako v metodě :::měrové, tedy se čtou po každém zaměření oba indexy;
zkrátka je to jedno zaměření úhlu v obou polohách dalekohledu.
Po vypočtení středů bude míti levý směr hodnotu Ll, pravý Pl• O

L~

()}I =

PI -

LI'

Pro druhé měření úhlu se vstaví čtení PI do levého směru a úhel se měří
znovu. Po vypočtení středů bude míti úhel hodnotu
()}2

= P2

-

P

I•

Opětně se vstaví čtení P2 do levého směru a měří se úhel po třetí. Jeho hodnota je
()}3=P3-P2

Vstavovati směry stačí tak přesně, aby O prvního indexu padla aspoň do téhož
nejmenšího intervalu limbové stupnice, v němž byl čten i předcházející pravý směr.
Z uspořádání je patrno, že čtení pro p r a vý směr předešlého úhlu se stává
vždy levým pro úhel následující. Tudíž chyby v dělení stupnice se a-nulují, ostatní
se téměř eliminují. A poněvadž dále výsledný úhel naměřený je pak prostý aritmetický střed, tedy se zbytky chyb ještě dělí množstvím úhlů. Metoda tato se prakticky
velmi osvědčila a používá se jí tam doposud.
2. Dosavadní uspořádání metody směrové, jak známo, má počátky každé
skupiny rozděleny podle vzorce
0= 360. i-pro
n.1,

i=2 jest 0= 180 ,
n

AI

kdež n je množství skupin, i množství odčítacích indexů (noniů, mikroskopů).
Rozdělení to je pravidelné a počáteční čtení každé skupiny je zcela bez jakéhokoliv
vztahu k pozorované osnově. Anuluje-li se pozorovaná osnova na počáteční směr
(redukovaná osnova), odčítávají se chyby počátečního směru od chyb směrů ostatních,
a poněvadž jsou čtení pro směry rozdělena po celé limbové stupnici, lze dílčí chyby
počítáním aritmetických průměrů ve výsledcích ještě značně zmírniti, ne však ani
částečně anulovati.
3. Chtěje využíti výhod švýcarské rejtarace aspoň částečně, uspořádal jsem
nově metodu směrovou takto:

1936/17

Předně možno spojiti skupiny do oddílů. Množství oddílů závisí nejdříve na
množství všech skupin, které vyžaduje řád bodů, a jež položme na př. 10, pak na
množství s směrů na stanoviscích. Předpokládejme s= 5 (viz obr. 2.). Tak je množství
skupinových oddílů tedy:
O=~=~=2.
s
5
skupin v každém oddílu
0-

0=

360
i. O'

1~0 = 1~0 = 900.

+

První oddíl skupin se začne tedy při 0°, druhý při O 0° = 90°. Kdyby bylovíce oddílů ještě, tedy třetí při 0+200
atd. (o by zde bylo 180:3=600.)
V každém skupinovém oddílu jsou rozvrženy jednotlivé skupiny takto: První
skupina 1. oddílu se tedy začíná při 00, druhého při 900. Druhá skupina v k a ž d é lib
oddílu započíná čtením pro dr u h Ý směr první skupiny, vstaveným do počátečníhosměru, třetí skupina čtením 3. směru první skupiny, vstaveným do počátečního
směru osnovy atd. Pozoruje se tedy v každém oddílu tolik skupin, kolik je směm
na stanovisku; v uvažovaném příkladě pět v každém z obou oddílů, tedy 10 dohromady, jak se předpokládalo. Zároveň jsou počátky všech pěti skupin v 1. polozec
dalekohledu rozděleny po cel é Hmbové stupnici, ne jen v jedné její polovici.
Tedy schema pozorování (obr. 2.):
Oddíl:
1.

Skupina:

I

II.

1.
2.
3.

1 (0°)
2

4.
5.

4
5

1.
3.

1 (90°) 2
2'
2
2"
3

4.
5.

4
5

1)

2.

1, 2

Redukované osnovy:
L oddíl:

1. skupina 0°
0°
" 0°
3.
" 0°
4.
"
5.
0°

2

2'

2.

"

I

-1
-2

2" --3
2'"-4
2lV -5

\

3'

3
3'
3"
3'"
3lV

3
3'
3"
2'" 3'"
2IV 3lV

5
4
4' 5'
4" 5"
5'"
4'"
4IV 5lV

4 5
4' 5'
4"
5"
4'" 5'"
4lV 5lV

1, [)

1

2
3

4
5
1
2
3

4
5

-1

1-1

-2
4" -3

-2

2-2

ff'

-3

3-3

4'"

-4

4lV

-5

5'" -4
5IV -5
-

4

-2

4'

-1

5

,

I

6'

-1

3" -3
3'" -4
3lV -5

2

2'
2"
2'"
2IV

1, 4

1, 3
3

:

Naměřené směry:

,
;

4-4
5-5
j

II. oddíl obdobně.
Z tohoto uspořádání je zřejmo, že na rozdíl od dosavadního provádění směrové
metody se při počítání anulovaných (redukovaných) osnov odčítávají dílčí chyby
stupnice, v ě z í c í již ves mě rec h p r v n í s k u p i n y každého oddílu, zčásti se
i ruší a podobně se oslabují i ostatní chyby, dříve již u čin ě n é; když by se,
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počítaly úhly a, (j, r ... , mezi jednotlivými směry, nastoupila by i další redukce
chyb. Mimo to je rozvrh počátků jednotlivých skupinových oddílů rozdělen tak,
jako počátky skupin v dosavadní metodě a ještě jsou všecky počátky skupin v oddílech rozděleny podle množství a rozdělení směrů na stanovisku více méně po
celé stupnici limbové.
Résumé .. - Dans cet article I'auteur donne un arrangement nouveaux de la mesure des
angles horizontaux par la méthode des tours ďhorizont. Cet arraugement consiste a réunir des
séries en groupes, dont le nombre est déterminé par la formule O =

~

ou.S est le nombre total des sé-

ries, sle nombre des directions de la station. Les commencements des ~roupes sont distantes de 1~0= a.
Dans chaque groupe on fait tant de séries, qu'il y a des directions de la station. La 1era
série est commencée par zéro de la graduation du limbe. La seconde série se commence par la
lecture, faite pour la seconde.direction
de la 1el'a série, la 3eme série se commence par la
lecture de la o ema direction de la 1era série etc.
Dans la seconde groupe la 1 era série se commence par la lecture 00

+ 1~0 = 0° + ao,

et la

répartition des autres séries est tout-il-fait analogique, comme dans la tere groupe.
On voie, que la répartition des lectures sur la graduation du limbe est si parfaite, autant
que possible.

K

75. výročí založení stavu Úř. autor. civilních geometrů.

Dne 11. prosince minulého roku uplynulo 75 let od vydání nařízení státního ministerstva
jímž byly určeny "z á s a d y" pro zavedení úředně zmocněných soukromých techniků,
kteří byli rozděleni na 3 třídy: a) civilní inženýři pro všechny obory stavební, b) architekti,
c) zeměměřiči. Tři čtvrti století jest zajisté dosti dlouhá doba, aby se mohl oceniti význam povolání geometra, jakožto důležité hospodářské a kulturní složky pro národní hospodářství a pro
kulturní rozvoj lidské společnosti vůbec.
Ve skutečnosti byly "zásadami" upraveny jen po právní stránce poměry soukromých inženýrů a geometrů, neboť tyto stavy již pred tím fakticky existovaly a působily na poli technickém.
Tak stav geometrů může pohllžeti n.a svoji minulost, ztrácející se až v staroegyptském dávnověku,
kdy harpedonapti
(napínači provazců nebo lidé, zacházející se šňůrou) byli velmi důležitou
složkou egyptského hospodářského života, majíce za úkol obnovovati po každé nilské povodni
bahnem zanešené hranice pozemků egyptských zemědělců. Harpedonapti nabyli velké zručnosti
v těchto pracích a zůstaly po nich velmi přesné měřické plány. Vedle těchto praktických zeměměřičů byla také kasta kněžských geometrů, jichž úkolem bylo pracovat na plánech chrá~ů a
hrobů, aby hověly přesně rituálním předpisům. Stavby provedené podle plánů těchto geometrů
jsou tak majestátní, mohutné a smělé, že budou vždy předmětem obdivu.
J když jsou vztahy dnešních civilních geometrů k staroegyptským "harpedonaptům" a ku
pozdějším římským "al?;rimensores" velmi vzdálené, jest přece patrná přímá souvislost mezi nimi
a stavem civilních techniků vůbec, neboť můžeme právem tvrditi, že praktická i vědecká činnost
těchto starověkých geometrů byla základem pro rozvoj technické vědy a technických povolání
dnešních.*) Při pozdějším rozvoji technických povolání byly vždy geometři počítáni mezi základní
technické stavy. Tak již počátkem 19. století byli zřízeni civilní technikové v království lombardsko-benátském pod vládou Napoleonovou jako krále italského, kteří obsahovali skupiny "periti
agrimensori" pro vyměřování a odhad půdy, "architetti civiIi" pro vysoké stavby a "ingegneri
civili", kteří vykonávali nejen v předu uvedenou činnost, nýbrž mohli se zabývati také vodními
stavbami.
Tato instituce se tak dobře osvědčila, že se též rakouská vláda rozhodla převzíti ji jako
složku sociálních, živnostenských a průmyslových reforem, od nichž si slibovala hospodářské povznesení státu a posilení státních financí. Tak došlo k vydání živnostenského řádu na základě
císařského (uvozovacího) patentu ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., kde bylo již pamatováno
na zřízení ci v ilní c h in ž enýrů. Podle čI. V., písm . .tJ uvozovacího patentu, nevztahovala se ustanovení živnostenského řádu též na činnost inženýrů, pro něž měly platiti pře d p i s y z v 1á š t ní.
Jako další krok pro zřízení stavu civilních inženýrů nutno spatřovati v nařízení státního ministerstva ze dne 8. prosince 1860, č. 268 ř. z. o organisaci státní služby stavební. Podle § 27 měli
býti zvláštn.ími předpisy zřízeni civilní inženýři, aby převzali úkoly orgánů státní stavební služby
pro technické záležitosti obcí, korporací a obecenstva, nebo aby zastupovali tyto orgány v záležitostech státně stavebních.
Č. 36.413/1860,

*) Egypťané znali již od nedohledného starověku setinnou
soustavu; byl jim též znám
poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku, že čtverec nad přeponou se rovná součtu čtverců nad
odvěsnami - ovšem jen pro trojúhelník, jehož strany mají se k sobě jako 3: 4 : 5, jenž jim
B10užilasi při rýsování pravých úhlů. Určili také známé Ludolfovo číslo hodnotou 3'16 a odhadli
délku roku na 365 dni.

1936/19

Oba zde uvedené zákony: uvozovací patent ze dne 20. prosince 1859, i'.227 ř. z. a organisační zákon ze dne 8. prosince 1860, č. 268 ř. z. představují zákonitě stanovený program pro
zřízení instituce civilních inženýrů, který byl splněn nařízením státního ministerstva ze dne 11. prosince 1860, č. 36.413, jež bylo později změněno ministerským nařízením ze dne 7. května 1913,
č. 77 ř. z. a vládním nařízením ze dne 9. února 1934, č. 38 Sb. z. a n.
Podle nařízení státního ministerstva ze dne 11. prosince 1860, č. 36.413, kterým byly stanoveny .z á s ad y" pro zavedení úředně zmocněných soukromých techniků, zřízeny byly podle vzoru
lombardsko-benátského tři odbory: a) civilní inženýři pro všechny stavební odbory, h) architekti.
c) geometři. Nařízením ze dne 7. května 1913, Č. 77 ř. z. byli civ. technikové roztříděni do 9 kategorií, k nimž přistoupily další tři nové odbory zavedené vlád. nař. ze dne 9. února 1934, č. 38
Sb. z. a n .. takže stav civilních techniků má dnes celkem 12 kategorií.
Podle zásad obsažených v předpisech, kterými se upravují oprávnění civ. techniků, možno
v jejich působnosti rozlišovati:
I. Činnost

tkvící

ve veřejném

právu

(činnost

úřední):

a) jako

veřej'né
osoby, požívající obecné víry, jejíž listiny vyhotovené předepsaným
způsobem o věcech spadajících do působnosti civilních techniků, jsou veřejnými
(úředními)
listinami, jako kdyby je byli vydali státní techničtí úředníci pod úředním ověřením (§ 5 "zásad");
I)) jako soudního
znalce, t. j. pomocníka justice (§ 6 .zásad");
c) jako pomocníka
státní
správy v technických záležitostech místo státních stavebních
a technických orgánů (§ 7 .zásad" a § 27 organisačního zákona).
II. Činnost

tkvící

v právu

soukromém

a) jako poradce

(poradní

a stavební);

a zástupce
stran před všemi úřady a soudy (§ 6, odst. druhý "zásad"
a § 6 nař. 1913) a konečně
e) říditi provádění technických prací a převzíti taková provádění, jakož i práce od jiných
provedené kolaudovati (§ 2, odst. 2 nař. 1913).
V dalším bude poukázáno, jakým způsobem souvisí jednotlivé tyto funkce s oprávněním
civ. geometrů.
Ad a). Činnost
civ. geometra
jako veřejné
osoby při sdělávání
veřejných
listin.
Za veřejné pokládají se listiny, které byly předepsanou formou v tuzemsku zřízeny některým
veřejným úřadem v mezích jeho úředního oprávnění, nebo osobou veřejnou vírou nadanou. Po
rozumu § 5 "zásad" jsou veřejnými listinami vysvědčení, výkresy, výpočty a dobrá zdání o skutečnostech a otázkách, které vyhotovili civilní geometři v oboru působnosti přiděleném jim § 5 nař.
č. 77/1913. Nejen před správními úřady, nýbrž také před soudy platí listiny vvhotovené civ. geometry jako listiny veřejné, poněvadž požívají plné původnosti pro sebe a poskytují úplný důkaz
toho, co v nich bylo civ. geometrem jako veřejnou osobou dosvědčeno. Veřejné listiny mohou civ.
geometři poříditi také tím způsobem. že plány a výpočty ji n Ými vyhotovené, jejichž správnost
přezkoušeli, ověří, a kopie kreseb nebo opisy vidimují, t. j. po srovnání s originálem opatří ověřovací klausulí.
Ad IJ). Činnost
civ. geometra
jako soudního
znalce.
V případě potřeby může soudce podle § 351 c. ř. s. a § 119 tr. ř. s. ustanoviti jednoho
nebo více odborných znalců, při čemž, pokud to zvláštní okolnosti nevyžadují. má se přihlížeti
především
ku znalcům, kteří jsou veřejně
ustanoveni k tomu, aby podávali posudky žádoucího způsobu. Takovými veřejně ustanovenými znalci pro obor vyměřovací jsou podle prvního
odstavce II 6 "zásad" civilní geometři, kteří by měli býti všichni pojati do oficielní listiny znalců
pro obor vyměřovacÍ, nehoť prvním odstavcem § 6 "zásad" v souvislosti s § 351 c. ř. s. a § 119
tr. ř. s. dána jest povinnost
soudľt používati především
civ. geometrů k soudním měřením,
odhadům li odborně vědeckým dobrým zdáním v oboru vyměřovacím. Volné rozhodování soudů
může se týkati pouze výběru jednotlivých, v seznamu uvedených civ. geometrů, případně ustanovení za znalce i těch civ. geometrů, kteří nejsou dosud zapsáni v oficielním seznamu znalců.
Jeví-li se tudíž toho potřeba, mají civilní geometři pře dno st n í p r á v o býti ustanoveni odbornými znalci ve svém oboru.
.
Ad c). Činnost
civ. geometra
jako pomocníka
státní
správy.
Působnost tato jest analogická upotřebení notářů jako soudních komisařů ku př. při projednávání pozůstalostí. při soudních odhadech a dražbách. Tato funkce technicko-správních komisařů,
která jest služební povinností civ. techniků, nemá značnějšiho praktického významu jednak pro
'omezení časová i místní (nejvýše 30 dní v roce a pouze uvnitř stavebního okresu, v němž civ.
technik sídlí), jednak též z toho důvodu, že státní úřady samy nepoužívají práva daného jim timto
ustanovením. Pro civilni geometry bylo by však mnohem významnějším, kdyby i katastrální
měřické úřady a úřady jim nadřízené, respektovaly také hlavní zásadu § 27 organisačního zákona,
podle níž pro obstarávání technick.ých záležitostí s o uk r o mých stran byli zřízeni ci vi lní
technikové, a aby v důsledku toho..•nepovolovaly a neprováděly měřeni na žádost a náklad stran
pro jejich soukromou potřebu.
,,"
Ad dl. Činnost
civ. geometra
jako poradce
a zástupce
stran
před všemi
úřady
a soudy.
Naproti jmenovaným třem veřejným funkcím, spočívá tato činnost na všeobecnÝch právních zásadách občanského práva o zastupování stran, dále na ustanovení § 27 organisačního
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zákona, který povolává civilní inženýry k obstarávání záležitostí obecenstva v technický obor
spadajících a konečně na ustanovení druhého odstavce § 6 "zásad", jímž bylo řečeno, že se
stranám ponechává užívati civilních techniků zcela všeobecně, bez omezení. Taková činnost civ.
geometrů může míti též charakter technického
poradce
a zástupce
stran před všemi úřady,
tudíž také v soudním řízení.
Pokud není zákonem jinak stanoveno (povinný p r á v ní zástupce) může se každá strana dáti
zastupovati v řízení před správními úřady a soudy jedním, nebo i více zmocněnci. Zmocněncem
může býti každá svéprávná osoba, která však nemusí býti odvokátem a nesmí býti p o k o u t n í k e m,
totiž osobou, která nemajíc k tomu práva, sepisuje po živnostensku listiny a podání. Poněvadž
civ. geometri jsou ustanoveni k tomu, aby v neomezené míře obstarávali zájmy stran ve vyměrovacím oboru, musí býti podle § 29 c. ř. s. připuštěni též soudy jako zmocněnci stran k jejich
zastupování, pokud to technická struktura projednávané záležitosti vyžaduje a to případně i vedle
právního zástupce. Pro správní úřady jsou civ. geometri ustanoveni jako techničtí poradci stran
~ I:>nař. č. 77/1913 v rámci příslušných zákonných ustanovení.
Při činnosti civ. geometrů jako poradců a zástupců stran jedná se o klientský poměr na
základě soukromoprávního pověření stran on. Tento zpusob výkonu povolání má nepopiratelně
charakter výdělečného zaměstnání a nutno jej posuzovati podle ustanovení všeobecného občanského
zákoníka o smlouvě, o zakázce nebo dile (službě). To platí rovněž o odměně, která se musí poskytovati také bez zvláštního ujednání (§§ 1004, 1152,1170 O,o. z.) a která obsahuje také t. zv. hotové
výlohy, t. j. nutná a užitečně učiněná vydání. V tomto ohledu jsou pro civ. geometry směrodatná
ustanovení honorářového sazebníku Inženýrské komory. Uskuteční-li se volná dohoda o honoráři,
jsou její hranice, zvláště směrem dolů dány povinností zachovávati vážnost stavu, která může
dle okolnosti přivoditi i disciplinární odpovědnost civ. geometra.
To platí též o odměnách požadovaných civ. geometry za výkony, které provedli jako veřejné
osoby. Naproti tomu jest určena odměna ve funkci pomocníka státní správy zvláštními tarify,
vydanými příslušnými zemskými úřady a odměna za činnost soudního znalce jest odvislá od volného
uvážení soudcova. Zde však možno poukázati na § 1152 o. o. z., podle něhož přísluší při měř e n á
odměna za objednanou práci nebo dílo. Není-li tato předem smluvena, nebo stanovena zákonem,
určí ji soudce. Má tedy civilní geometr-soudní znalec právo na přiměřenou
odměnu, kterou
stanoví honorářový sazebník Inženýrské komory, neboť tyto sazby byly ministerstvem veřejných
prací prohlášeny úředně za při měř e n é.
Právní ochrana povolání civ. geometrů proti zasahování neoprávněných osob dána jest jeji~h
veřejno-právními funkcemi jako veřejných osob a pomocníků státní správy a jnstice, které činí
z civ. geometrů nositele veřejného úřadu, zmocněných k obstarávání úkolů, které jinak náleží do
oprávnění veřejných úřadů a které by stát měl plniti prostřednictvím vlastní organisace,vlastními
úřady a úředníky. V této vlastnosti přísluší civ. geometrům, analogicky jako státním úředníkům
i zvýšená trestní ochrana a mají se pOČítati do okrnhu § 68 tr. z. chráněných osob.
Funkce pomocníka státní správy a justice (soudní znalectví) požívají do jisté míryautomaticky působící ochrany, jelikož správní úrady a soudy v případě potřeby jsou beztoho vázány,
pokud se jedná o zeměměřičské záležitosti, přizvati k těmto funkcím civ. geometry.
Činnost civ. geometra jako veřejné osoby, požívající obecné víry, sdílí všeobecnou trestněprávní ochranu, která vůbec přísluší legální činnosti, s veřejnými listinami související, pro její
publica fides. Patří sem ustanovení trestního zákona proti t. zv. deliktům proti veřejným listinám,
která hrozí tresty za padělání a falšování veřejných listin (§§ 201, lit. aj, 320, lit. j) tr. z.), dále
pohrůžky trestem pro posunutí hranic, t. j. pro odstranění nebo přesazení značek k určení hranic
(~ 199, lit. e) tr. z.).
Kromě toho jest činnost veřejných osob a činnost poradců a zástupců stran chráněna proti
zasahování neoprávněných osob narízením ze dne 8. června 1857, č. 114 ř. z. o pokoutnictvf. Podle
toho jsou trestné osoby, které nemajíce k tomu práva, sepisnjí po živnostensku listiny a podání,
radí stranám a zastupují je před úřady a soudy, nebo se k těmto úkonům ústním nebo písemným
oznámením nabízejí. Podle§ 29 c. ř. s. a podle §§ 17 a 19 vlád. nař. z 13. 1. 1928. č. 896 Sb. z. a n.
o správním řízení, nesmí býti pokoutníci rovněž připuštěni k zastupování stran pred soudy a úřady,
ani nesmí těmito býti jejich podání přijímána a projednávána. Poněvadž civ. geometri jsou veřejnými osobami a mají právo raditi stranám a je zastupovati, přicházejí tato trestní ustanovení
k dobru také jim.
Jestliže
tedy někdo
bez autorisace
civ. geometra
provádí
po živnostensku měřeni,
vyhotovuje
nákresy,
výpočty
a dobrá
zdání
o skutečnostech
a
otázkách
spadajících
do oprávnění
civ. geometrů
podle
§ 5 nař. Č. 77/191i3, dopouští se skutkové
povahy
pokoutnictví
a jest trestný
podle nařízení Č. 114/1857
r. z., případně podle min. nař. ze dne 30. září 1857, Č. 198 ř. z.
Z řečeného vyplývá, že oprávnění civ. geometrů jsou výhradná
a nesmí býti vykonávána
osobami neoprávněnými. nebo na. základě živnostenského-listu
pro svobodnou živnost, jejímž
předmětem by byla jednotlivá oprávnění civ. geometrů. To plyne též z čI. V. uvozovacího patentu
k živnostenskému řádu, kterým byla činnost civilních techniků a tudíž také oprávnění civilních
geometrů z působnosti živnostenského řádu vyjmuta a podrobena zvláštním předpisům. Proto jen
osoby, které prokázaly svoji způsobilost podle těchto zvláštních předpisů mohou vykonávati oprávnění civ. geometrů. Jen zákonem
mohou býti tyto předpisy, nebo jednotliVá oprávnění civ.
geometrů podrobena platnosti živnostenského řádu.
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Konečně poukazuji na ustanovení katastrálního zákona a jeho prováděcích předpisů, podle
nichž mohou geometrické (polohopisné) plány pro účely veřejných knih vyhotovovati vedle oprávněných úřadů jen civilní (oprávnění) geometři. jímž jest také nálezy nejvyššího správního soudu
ze dne 19. února 1904, č. 1813 (Bndw. XXVIII, 2389/1904) a z roku 1909 (Budw. A, 6696/1909)
přiznáno výhradně právo sdělávati polohové a polohopisné (rozdělovací a upravovací) plány ve
smyslu platných stavebních řádů. Geometrické (polohopisné plány, uvedené v §§ 42, 51 a 52 kat.
zák., jsou po rozumu § 5 "zásad" veřejnými listinami a proto také měření potřebná pro vyhotovení geometrických (polohopisných) plánů jsou činností související s vyhotovováním veřejných
listin. Jelikož však podle odst. 13. § 59 .vlád. nař., č. 64/1930 považují se za měření potřebná pro
vyhotovení geometrických (polohopisných) plánů také měř ení pro o bno ve n í ne bo v yt ýčení
hra nic, provedená úředně oprávněnými civilními geometry bez součinnosti soudu, jest jasné, že
každé ohraničování pozemků osobami neoprávněnými jest činností pokoutnickou.
která jest
trestná podle dříve již citovaných předpisů. Činnost tato jest protizákonná, ať už se provádí pod
.akýmkoliv titulem, ku příkladu jako úřední úkon obecních orgánů, nebo jako porovnání stran a pod.
J
Civilní geometři jsou nepopíratelně velmi význámnou a nepostradatelnou složkou jak v soukromém, tak i v národním hospodářství našeho státu. Jejich oprávnění, založená na odborném
vysokoškolském studiu, praktické činnosti, přísných zkouškách a jiných průkazech způsobilosti,
nkládající jim těžkou odpovědnost a mimořádnou spolehlivost a svědomitost, jsou dle jasného
úmysln zákonodárcova -- vyjadřeném již v uvozovacím patentu - výhradnými.
Zda postup
výkonné moci shoduje se vždy s tímto právním stavem, není moino v rozsahu tohoto článku
rozbírati, zasluhovala by však tato otázka zvláštního uváiení.
Frant. Talaš.

Zpráva o V. mezinárodním

kongresu

zeměměřičů,

konaném
v Londýně
ve dnech
18.-21.
července
1934. Compte
rendu
du'
Veme Congres
International
des Géometres.
Zpráva byla vydána v září 1935 péčí "Výsadního ústavu zeměměřičského" (Chartered
Surveyors Institution) v Londýně. Great Georges Street 12, S. W. 1., a redakcí diplomovaného
zeměměřiče Miss Mary Christy-Clay
v textu anglickém a francouzském. (Od německého textu
bylo upuštěno pro nepatrný počet přihlášek.) Kniha ve vkusné celoplátěné vazbě 14 X 22 cm
obsahuje 508 stran textu, 19 fotografií v čele s obrazem J. V. krále Jiřího V. co patrona Ch. S. 1.,
3 mapové přílohy a 1 schematický plán. Předmluva je z péra presidenta Mezinárodní federace
zeměměřičů na léta 1934-1938 plukovníka H. C. Cole.
Kniha, vystihující do nejmenších podrobností všechny okolnosti, související s přípravou,
průběhem a výsledky kongresu, rozdělena jest na 2 hlavní části: J. Schůze, recepce a účastníci
kongresu. II. Technická práce kongresu.
I.
Kongresu zúčastnilo se celkem. 20 států: Spojené státy severoamerické, Argentina, Belgie.
Velká Britanie s dominiemi a koloniemi, Čína, Čes k o s loven s k o, ,Dánsko, Egypt, EI Salvador,
Francie, Německo, Řecko, Holandsko, !talie, Litva, Mexiko, Polsko, Svédsko, Svýcarsko a Jugoslavie, dohromady 352 delegáty a 191 dámami v doprovodu, celkem tedy 543 osobami. Z Československa byli 4 účastníci za vedení prof. Ing. J. Petříka
a 1 dáma.
Časově byly práce a representační podniky kongresové rozděleny takto:
Ve střed u dne 18. července:
Výroční schůze Stálého výbory. M.F.Z. ~a účasti zástupců
Belgie, Dánska, Francie, Velké Britanie, !talie, Holandska, Polska, Svédska, Svýcarska, Československa a Jugoslavie s pr<'gramem: Zpráva revisorů účtů, zpráva generálního sekretáře, zpráva
pokladní, zpráva katastrální komise, návrh nového predsednictva M. F. Z., volby členů pracovních
komisí, zpráva o organisaci kongresu, revise stanov M. F. Z. a určení místa příští výroční schůze
Stálého výboru r. 1935 v Bruselu; ze schůze byl zaslán pozdravný telegram králi Jiřímu Y.
Položení věnce na pamětní de~ku padlých členů Ch. S. I. ve světové válce presidentem S. Bertschman·
nem. Prohlídka britského rozhlasového ústavu. Recepce delegátů vládou v Lancaster House.
Ve čtvrtek
dne 19. července:
ZahajovaCí plenární schůze kongresu za předsednictví
S. Bertschmanna
ve velkém sále sněmovny hrabství londýnského.
Po uvítání ministrem
zdravotnictví sirem E. H. Youngem,
na něž za účastníky odpověděl M. Roupcinsky,
byly provedeny volby předsednictva M. F. Z. na léta 1934-1938 a zvoleni byli podle návrhu Stálého výboru:
presidentem: plukovník H. C. Cole. Velká Britanie,
vicepresidenty: E. F anti, Italie,sir Ch. G ott, Velká Britanie, plukovník L. Surmacki, Polsko,
generálním sekretářem a pokladníkem: major A. H. K Hl i c k, Velká Britanie.
Nově zvolený president M. F. Z. převzal na ta řízení schůze. Stěiejním projevem plenární schůze
byla přednáška sira E. H. Younga na thema "Otázka bydlení a zásobování ve městech", v níž
seznámil posluchačstvo s legislativními opatřeními v tomto směru ve Velké Britanii, jakoi i vyzvedl zásluhy britských zeměměřičů, kteří v této otázce jsou znalci a poradci měst i soukromníků.
Na schůzi byl čten děkovný pozdrav krále Jiřího V. Po děkovných proslovech C. G. Eveho
a
Ch. G o t ta schůze skončena. Předběžná schůze všech 6 pracovních komisí. Návštěva Londýna
a jeho okolí s prohlídkou pamětihodností. Banket, pořádaný radou Oh. S. I. pro členy Stálého výboru.
V p á t e k dne 20. č e {'ven c e: Druhá schůze pracovních komisí, v níi byly přezkoušeny
zaslané odborné články. Výlet do Windsoru, uspořádaný juniory. Snídaně pro měřiče budov.
Třetí schůze pracovních komisí. Návštěva dám v módním závodě Selfridgeově. Recepse delegátů
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londýnským lord-mayorem v Guildballu za přítomnosti prince Jířího; za Československo se
zúčastnil prof. J. Petffk.
V s o bot u dne 21. č e rve ne e: Čtvrtá schůze pracovních komisí, na níž byla provedena
redakce konečných zpráv. Závěrečná plenární schůze kongresu za předsednictví plukovníka
H. C. eole. Čtení a projednání konečných zpráv, podaných pracovními komisemi, na jichž podkladě byly aklamací schváleny r e s o Iu c e pracovních komisí 1). Resumé předsedajícího, které
zdůrazňuje hlavně dva úkoly zeměměřičských organisací, vyžadující obzvláštní péče a práce:
1. Vybudování dobrého mezinárodního technického slovníku pro obor zeměměřičství a útvarů
i instrukcí pro příslušníky stavu, aby nabyli bezpečné důvěry svých klientů a to stejně a jednotně
ve všech zemích.
2. Nutnost přesných a dobře udržovaných plánů pro zeměměřiče bez rozdllu kategorií
~o základ sociální služby ve smyslu dnešních moderních požadavků. Zde je úloha M. F. Z. co
zprostředkovatele mezi státy za účelem jednotných opatření k budování dokonalých plánů. Předsedající poděkoval nato pracovním komisím a překladatelům za dobrou práci, zástupci
delegátů Bertschmann, Arnold a Roupcinsky pak pořadatelům, hlavně radě Ch. S. 1., za vzorné
nspořádání kongresu, které umožnilo nerušenou práci účastníků a dále hostitelům· za vhodné
uspořádání programu k poznání zajímavostí Londýna a ke skvělé representaci stavu. - Ukončení
závěrečné plenární schůze prohlášením, že příští mezinárodní kongres bude se konati r. 1938
a výzvou, aby příslušné návrhy na pořádání byly předloženy nejpozději do 31. května 1935. Zakončení kongresn Garden Party, pořádanou presidentem Ch. S. I. se svolením krále v paláci
Jindřicha VIII. v Hampton Courtu.
Někteří z kongresistů se zdrželi v Londýně ještě po skončení kongresu, a také o tyto bylo
hostiteli vzorně postaráno.

II.

Druhá část obsahuje technické zprávy členů z jednotlivých států, které ještě před kongresem·
byly vytištěny a rozeslány delegátům a které nebyly už projednávány v pracovních komisích,
nýbrž byly autory nebo zpravodaji odevzdány v plenární schůzi kongresu s konečnými výsledky
.z komisi. Otištěny zde nejsou všechny z nedostatku místa, chybějící však mohou býti reklamovány
!I' generálním sekretariátu
M. F. Z.
Zprávy jsou sestaveny podle pracovních komisí, do jejichž oborů látkou patři:
Komise
1.: "Zeměměřič
a pozemková
držba."
Předseda Ezio Fanti,
!talie.
1. B. W. Adkin, V. Britanie: Pozemková držba ve Velké Britanii.
2. A. J. Burrows, V. Britanie: Metody správy, zlepšování a slučování pozemkových ·statků
v Anglii a Wallesu.
3. Ing. L. Kožoušek, Československo: Scelování pozemků v Československu.
4. F. Hunt, V. Britanie: Dělnické byty.
;). W. W. Needham, V. Britanie: Vmmování pro obecní daně v Anglii.
6. Z. Ludkiewicz, Polsko: Vliv světové krise na zemědělské hospodářství v Polsku.
7. S. Klužniak, Polsko: Regionální plány v Polsku.
8. G. L. Pepler, V. Britanie: Zásobování měst z venkova v Anglii a Wallesu.
K o m i s e I 1.: "K a t a str." Předseda Théophile Dr e u x, Francie.
1. R. Danger, Francie: Možnost zřízení mezinárodního katastru.
2. K. Hendriksen, Dánsko: Hlavní rysy katastru a úkolů zeměměřiče v zemích evropské
pevniny ve srovnáJ!í s metodami Velké Britanie.
3. L. Hegg, Svýcarsko: Výtah ze zprávy katastrální komise, podané Stálému výboru M. F. Z.
4. Sir E. Dowson, V. Britanie: Zpráva o sbírce katastrálních plánů a. dokladů.
5. J. Baltensperger, Švýcarsko: Katastr v Rusku 1930-1933.
6. Katastrální ústav, Jtalie: Zpráva o pracích k vybudování katastru v !talii, účely, organisace, stav a náklady prací.
7. P. Mogensen, Svédsko: Stručný přehled katastrálních poměrů ve Švédsku.
8. J. Lechowicz, Polsko: Scelování stavebních míst v Polsku.
9. H. Fliick, Švýcarsko: Zásady odhadu pro scelování pozemků.
Komise
III.:
"Metody
a přístroje.Předseda C. F. Baeschlin,
Švýcarsko.
1. Gen. I. L. Winterbotham, V. Britanie: Vojenská služba topografická.
2. W. H. Christy-Clay, V. Britanie: Kartografie v přípravě map pro železnice (se 4 re·
produkcemi.
3.H. W. Greenwood, V. Britanie: Sdělávání leteckých plánů a fotografie infračervenými paprsky.
4. O. v. Gruber, Německo: Pokud stačí přesnost letecké fotogrammetrie potřebám katastru.
q. Italská delegace: Užiti letecké fotogrammetrie k budování katastrálních p'lánů v !talii.
6. H. Hiirry, Švýcarsko: Pokroky konstrukce strojů a měřických metod ve Švýcarsku od
roku 1930.
7, M. Schneider, Svýcarsko: Technický vývoj katastru ve Svýcarsku.
H. R. Werlfeli, Švýcarsko: Švýcarské tarify za katastrální plány.
!,). H. Thadée, Polsko: Zpráva o fotogrammetrických. pracích v PolskJ!.
10. L. J. Pauwen, Belgie: Úloha topografie při proražení tunelu pod Seldou v Antwerpách.
11. Pluk. Tsao Mo, Čína: Povšechná zpráva. o pokroku katastrn v Číně v letech 1931-1933.
v

v

.

1) Znění resolucí bylo uveřejněno v "Zeměm. věstníku"
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6, roč. 1935, str. 87-88.

Komise
IV.: .Povolání
měřiče
budov."
Předseda Horace W. Langdon
V. Britanie.
•
1. J. E. Drower. V. Britanie: vývoj vyměřování budov ve V. Britanii.
2. P. F. Gleed, V. Britanie: Metody k ocenění podnikatelských prací, užívané ve V. Britanii.
3. G. C. Widdowson, V. Britanie: Povolání měřičů budov v britském ministerstvu veřejných prací.
4. A. Beniest, A. Dethy. R. Parent, Belgie: Povolání měřice budov v Belgii.
5. Komora měřičů-verifikátorů, Francie: Definice povolání měřiče-verifikátora ve Francii.
K o m i s e V.: • O d b o I' n á o I' g a n i s a c e a v Ý c h o va." Předseda pluk. Ladislav
S Ul' m a c ki, Polsko.
1. A. Goddard, V. Britanie: Civilní zeměměřič ve Spojeném Království.
2. E. P. Weller, V. ~ritanie : Vzdělání a výchova zeměměliče.
3. S. Bertschmann, Svýcarsko: Vzdělání zeměměřičů ve Svýcarsku.
4. L. Baron, Francie: Historická úvaha o povolání a vzdělání zeměměřičů ve Francii.
5. L; Surmacki, Polsko: Nutnost autonomie v povolání.
Komise
Va.: "Dorost."
Předseda W. E. A. Bull, V. Britanie.
1. W. E. A. Bull, V. Britanie: Vzdělání <I. technická výchova zeměměřičů se vztahem k organisaci zeměměřičského dorostu, patřícího do Ch. S. I.
2. E. Dreps, E.. Keulenger, Belgie: Vzdělání a výchova zeměměřičů v B~lgii.
3. A. Wergel, Svýcarsko: Technické školení a V2"dělánízeměměřičů ve Svýcarskn.
Do dat e k: Konečné znění stanov M. F. Z. po revisi Stálým výborem M. F. Z.• schválené
plenární schuzí.
Zpráva skýtá jasný přehled pokroku v řešení životních otázek zeměměřičských co do vzdělání, výcviku, odborné činnosti a jejích výsledků téměř v celém světě a jegt tudíž výbornou P9můckou ze~ěměřičů bez rozdílu státní příslušnosti. Zaslouží, aby ji znal každý českoslovén;ký
zeměměřič. Uprava a tisk jsou bezvadné. Kniha stojí 1 libru šterlinků.
Ing. Krérnář.

Zprávy odborné.
Výzkumnictví

v oboru scelování pozemků. Věstník pro vodní hospodářství přináší

v 12. čísle ročníkn 1935 dokončení zprávy o XI. schůzi poradního výboru pro výzkumnictví
v oboru zemědělské techniky. Vrchní zemed. rada Ing. Ed. Korselt, člen výzkumnictví v oborn
scelování pozemků. rozdělil svůj referát na:
1. výzkumná šetření, jimiž lze přispěti ke zdokonalení a prohloubení odhadu půdy pro
účely scelování,
2. výzkumná šetření ke zdokonalení komasační techniky,
3. výzkumná šetření ke zjištění spolehlivých dat o hcspodářských výhodách scelováním
dosažitelných.
Práce ad 1., soustředěné ponejvíce do půdo znalecké laboratoře zemské komise pro agrární
operace, obsahují scelovací oblasti různých končin země Moravskoslezské a zahrnnjí do své badatelské činnosti role. louky, pastviny i lesy. Mezi jinými získány cenné poznatky i v tom směru,
že bonita půdy podléhá značně vlivum meteorologickým a že je nutno velice opatrně postupovat
při posuzování schopnosti pro změnu kultury a produkční možnosti vůbec. Schematisace by
byla škodlivá.
Práce ad 2. jsou svojí povahou více technicko-aaministrativní,
a mají za účel mimo jiné
také správné ohodnocení vzdálenosti pozemků od místa obhospodařování a od střediska průmyslu,
trhu a pod., a použití získaných poznatků pro věcnií doložené roztřiďování účastníků scelování
do platebních skupin, t. zv. tříd konkurenčních pro l'Qzúčtování nákladů vzešlých scelováním
pozemků.
Práce ad 3. vyžadnjí spolnpráce praktiků zemědělských, t. j. samých hospodářů, kteří zaznamenávají svá pozorování pokud se týče množství osiva, pracovních sil lidských i zvířecích při
obdělávání pozemků rozdrobených, a pozemků scelených. Neméně důležité jsou záznamy o npotřebení hnojiva a pak zejména výnosů. Nedůvěra rolníkú, která tkví v obavě, že zmíněných dat
použito bude orgány státními fiskálně, brání urychlenémn tempu získávání těchto dat.
Výzknmnictví v oboru scelování je celkem vzato mladšího data, prakticky hodnotné výsledky jsou proto věrohodnou nadějí doby nastávající.
lng.Koioušek.
Pokroky fotogrametrie v posleonfch letech. Schwidefski ve svém pojednáni, uveřejněném v Zeitschrift fůr Vermessungswesen č. 9 a 20 r. ]935, podává přehled o stavu fotogrametrie v posledních letech. Začíná s počátky fotogrametrie, kdy oficiální zeměměřičské časopisy
nevšímaly si ještě tohoto moderního odvětví a teprve později začaly se také o ně zajímati. Eggert
ve své monografii konstatuje, že vývoj fotogrametrických přístrojů dosáhl v r. 192!:l svého vyvrcholení a že nelze již nic podstatného ve fotogrametrii objeviti. Parallelně k vývoji přístroJlí
šel jakýsi boj mezi fotogrametrií a klasickými metodami. Staří konservativní zeměměřiči přeháněli námitky proti fotogrametrii a noví pokrokoví přeháněli opět její význam. Stávaly se přestřelky s obou stran. Jest jistě přehnáno, píše-li se kniha • Topographie sans topographes".
a bylo by jistě přehnáno napsati knihu .Photogramétrie sans topographes". Lze počítati s jistým
antagonismem topografa, který se považnje do jisté míry za uměleckého tvůrce, jestliže se jeho
práce má nahraditi a zlepšiti mechanickou prací strojovou. Nynější stadium snaží se obrousiti
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vzájemné extrémy a do.,pěti k jakési personiJní unii topografu s totogrametr<lm. V Německu
má taktkamonopol
na fotogrametrii Jena, která se nedavno sloučila s Drážďanami. Mnichov
pracuje jen pro malá měrítka a skoro jen pro kolonie.
V dalším autor líčí moderní typy strojů v Německu používaných. V pozemní fotogrametrii
jsou to typy již po delší dobu známé a zavedené. V letecké fotogrametrii autor zamítá štěrbinová
závěrky a primlouvá se pro centrální závěrku koulovitou, lamelo vou, s výkonnosti 87"/0' používanou t. č. u nejdokonalejšího fotogrametrického objektivu orthometáru neobyčejné velké světelnosti. K několikanásobným spojitým komorám dospěl vývoj následkem omezenosti užitečného
obrazového rozpětí komor jednoduchých. Ctyřn«sobná radová spojená komora má obrazové
rozpětí 8311, pri čemž zabírá plochu o velikosti 3,9 X V"o, což činí pri výšce letu 3000 ln 35 km2
jednou soustavou spojitých fotogramů, když měřítko snímku rovná se měřítku plánu. Spojitými
komorami propaguj" se úspora vlicovacích bodů.
Autor tvraí, že angulární vyhodnocovací ptlstroje překonaly v celku přístroje souřadnicové.
Ale vzdor tomu používá se ještě všeobecně Orlliv stereoautograí pro běžné pozemní práce.
Jakožto universální ptístroj jest označován stereoplanigraf, způsobilý též pro použiti dvojnásobných neb <'tyřnásobných spojitých snímků. Vícesnímková fotogrametrie našla svoji realisaci
též v Zeissové aeromultiplexu, který spojuje výhodu řešení celých stereořad s optickým řešením
dostatečné hloubky a ostrosti' pti krátkém ohnisku.
Největší zájem věnuje pisatel úřednímu použiti fotogrametrie u Reichsamtu fur Landesaufnahme v posledním desetiletí. Do roku ]925 platil tam pouze měrický stůl a průzor. Od té
doby byla zavedena fotogrametrie a stanoveny poradní komisí pro vyměrování (Beirat fur Vermessungswesen) tyto meze prípustných chyb: pro situaci ± 300m pro snadný terén a + 5'00 m
pro terén obtížný. Chybu ve výšce lze vymeziti pokaždé hodnotou + 0'30 m pro body a pro
vrstevnice podle Koppe-ova vzorce ± (0'4 + 5. tg a).
. ..
Autor uvádí porovnávací měrení z roku 1927 u Amrumu a Syltu, jehož výsledky teoretickým předpokladům téměř vyhovují. Pro mapu 1: 25.000 nebylo stanoveno \predepsáno) prozatím
žádné omezení výškové přesnosti. Reichsamt ale prohlašuje, že mu přesnost fotogrametrie i pro
toto měrítko plně dostacuje. Pro mětení 1: 5000 byla výška letu redukována na 1WO 111. Otázka
vlicovacích bodů není dosud též definitivně řešena, protože fotogrametrie je teprve ve vývoji
a nebylo dosud příležitosti k soustavným zkušeno.tem.
Zvětšením vzdušné základny byla výšková presnost stupňována. Určení vlicovacích bodů
u Reichsamtu děje se zaměřením bodů s pnrozenou stabilisací (viditelností na snímku) v blízkosti
triangulacních .bodU., což nasvědčuje stejné zkušenosti u nás, kde triangulační body nejsou zpravidla na snímcích znatelny.
Lví podíl na pracích připadá fotogrametrii dvousnímkové, pro kterou má Reichsamt několik přístrojů. Kolik, neuvádí.
V katastrálním měření v Německu se fotogrametrie dosud nevžila; cizina jest prý v tomto
směru pokročilejší. Londýnský sjezd zeměměřičský sice otázku poněkud objasnil, alespoň ideově.
Jedná ~e též o to, jde-li o katastr grafický neb číselný. Některým ~tátům stačí katastr grafický.
V ČSR jest zaveden katastr na podkladě hodnot početních a není tedy divu, že nedávné porovnávací zkoušky u Beckova selhaly.
Velmi zajímavou jest tabela, sestavená drem. Grubrem, o některých vztazích mezi výškou
letu, snímkovým měřítkem, mapovacím měrítkem a strední chybou. Z taLely plyne zasada, že snímková měřítko je vždy o něco menší než měřítko mapy a to v těchto poměrech: Švýcarsko 1, 4
a 1, 3 až 1, 7, Holandsko 4, 3, Berlín 1, 6 a 1, 7. Z toho je vidno, že se při vyhodnocení vždy
snímek musí zvětšiti v daném poměru, při čemž prťlměrná ptesnost jde ve pro~pěch většího meřltka snímkového v určitém poměru. Na příklad: 1700: 14.\"UO = 0·3 m: ]'[)!JI = 1: 5 a ne 1; 8.
RostouCí výškou letu roste polohová chyba pouze polovičním poměrem; bohužel data výškové
přesnosti nejsou úplná a tím také je· znemožněna rozvaha o nejvýhodnějších výškách letu pro přesnost vrstevnic v tom kterém miořítku mapy.
Výsledky ukazují, že v nejlepším prípadě lze dosáhnouti ptesnosti stačící pro katastr grafický a samozřejmě pak též pro malá měřítka topografická, získaná zejména zmenšením původního vyhodnocení v měřítkách větších.
O fotogrametrii v jiných zemích se autor zmiňuje jenom stručně.
(Podle pojednání Ing. Schwidefskéhov
Zeit~chrlft JUT VerrheS8ungswesen seš. 9 a 20, 1935.)

Pe.
Drobnosti o rekognoskaci.

Na Slovensku je již několik let prováděna rekognoskace
trig. bodů původní trig. sítě, která poskytuje skoro .iediné pevné body pro reambulaci poz. katastru.
Na Slovensku rozeznáváme tři původní sítě trig. bodů, které tvořily podklad pro původní měření .
.Za prvé to byla síť zbudovaná v letech 1853 až lt\63, to byla tak zv. "stará trig. síť" (v soustavě
bezprojekční), pak to byla síť ve stereografické projekci z roku 1864 a na konec síť v konformním
zobrazení válcovém z roku 1908.
Teoreticky je rekognoskace trig. bodů dosti jednoduchá (o způsobu vytyčování jakož i o pomůckách pottebných k rekognoskaci bylo již napsáno v Zeměmeř. věstníku č. 9, ročník XXll),
ale v praksi, kde se naráží na mnoho různých nephdvída.ných překážek, není to již tak jednoduché.
. • Největší potíže se naskýtají v terénu s velkými lesními komplexy. Zde poskytují nesporně
neJlepší pomůcku k vytyčování (pokud ovšem jsou) nové trig. body, určené v jednotné soustavě
,čsl., na nichž jsou ve většině přípa.dŮ postaveny signály se zvýšeným stanoviskem pro stroj.
V takovémto případě je nejlépe nejdříve provésti rekognoskaci terénu aspoň ze dvou známých
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trig. bodů a určiti přibližné polohy hledaných bodů. K tomu stačí v hornatém terénu fundamentální listy a nadmořské výšky jednotlivých bodů. V rovinném terénu je nutno míti ještě aspoň
příruční mapu. Velmi důležité je míti zručné a zapracované figuranty. Pak postaví se na zjištěných
místech stromové signály. ale pokud možno od kmene stromu, abychom mohli postaviti centricky
stroj. Po výpočtu souřadnic pomocného bodu (protínáním vpřed) vytyčí se pomocí busoly hledaný
bod. Pomocný hod nemá býti od hledaného vzdálenější jak 150 m, protože vytyčení busolou je
jen přibližné. Při určování pomocného bodu je třeba bráti zřetel na konfiguraci bodů 1).
Při rekognoskaci se jedná hlavně o to, aby byl volen z.působ vytyčování, který spotřebuje
nejméně času. Proto v hornatém terénu, kde přesto že vzdušné vzdálenosti jsou dosti malé, trvá
poohůzka s jednoho bodu na druhý dosti dlouho, dá se v mnohých případech užíti s výhodou
protínání zpět. (Určí se pomocný bod.)
Tohoto způsobu se však nedá užíti při rekognoskaci trig. bodů určených graficky. Přesto,
že bylo dbáno při odvozování souřadnic těchto bodů vší možné péče (papír byl lepen celou svou
plochou na skleněnou desku, rayony se kreslily ocelovými rydly) je nejistota v odpíchnuté souřadnici značná, neboť grafická triangulace byla prováděna na triangulačních listech v měřítku
1: 14.4CO, kde chybě v odpíchnuté souřadnici 0'1 mm odpovídá délka 1'44 m ve skutečnosti.
Nejlepších výsledků při rekognoskaoi trig. bodů bylo dosaženo při trig. bodech určenýoh
početně v soustavě stereografioké. Je to vidět z top-o. že ze všeoh hledaných bodů nebylo nalezeno
jen asi 15-200;., z čehož polovina byla stromovýoh signálů. tedy body bez stabilisaoe. Při vykopávání těchto bodů nebylo v 800;. kopáno víoe než na ploše 1 m~. Většinou nebyly hledané
body nalezeny dále jak I!~m od místa určeného početně.
Úplného opaku bylo však dosaženo při grafiokých bodech v soustavě bezprojekční, kde
ze všeoh hledanýoh bodů bylo nalezeno jen asi 300;.. (Většinou nebyly tyto body při jejich zakládání vůbeo stabilisovány.) Při hledání bodů muselo býti kopáno na ploše někdy až 16 m~, neboť
hledaný bod byl od místa určeného výpočtem vzdálený až 3 m. Měr odsunutých z originálních
map se dalo upotřebiti jen pro kontrolu, neboť při jejich použití k vytyčení bylo dosaženo velmi
špatných výsledků.
.
Rekognoskační práce usnadňovaly nové trig. body určené v jednotné čsl. soustavě. Tyto
body transformované do stereograf. soustavy dobře zapadly do původní sítě. Při úhlové orientaci
nebyla překročena nikdy odchylka ľ 30". (Při bodech grafických 2' 30".) Zato však se nedalo
těohto bodů, transformovaných do soustavy bezprojekční, vůbec použíti k vytyčení bodů určených
graficky V této soustavě. Při úhlové orientaci byla odchylka téměř vždy větší jak 5'. V několika
případech činila dokonce až 11'.
.
Uvážíme· li, že by budy nebyly od sebe vzdálenější jak 2 km, a že by průměrná odohylka
v úhlové orientaci byla 6', znamenalo by to posunutí orientačních bodů asi o 350 cm. Zato však
v každé soustavě zvláště bylo dosaženo při úhlové orientaci dobrých výsledků. (Na př. ve staré
trig. síti v soustavě bezprojekční byla zjištěna max. odchylka 2' 30" a v jednotné čsl. soustavě 40".).
Z toho vyplývá, že obě soustavy, stará bezprojekční a nová jednotná čsl., transformovaná
do bezprojekční, nezapadají doMe do sebe.
Ing. E. Jelínek.

Posudky.
Dr. F. F i a 1a: Kartografické zobrazování. (2. vydání.) Praha 1935. Nákladem Ústřední
vyd. komise. Stran 162 a 3 tab. (litogr.). Jest potěšením, že můžeme zaznamenati nové doplněné
vydání přednášek o kartografickém zobrazování. Po úvodu, v němž je probrán geoid. sferoid, rotační elipsoid a referenční plochy, popsána je geodetická křiv ka a loxodroma, načež jsou odvozovány zákony skreslení. V další stati rozvrhuje kartografická zobrazení na kuželová, válcová,
azimutální, kulová a nepravá, a dle skreslení na stejnoúhlá, stejnoplochá a vyrovnávací. Nato
probírá autor podrobně jednotlivá zobrazení. Po těchto základních theoretickýcb úvahách popisuje
zásady pro volbu určitého zobrazení pro různé požadavky a účely, k čemuž je připojena úvaha
o zobrazení konformním o minimu deformací. Výklady jsou zakončeny úvahou o volbě mezi
zobrazením válcovým nebo kuželovým pro území pásmo vitá. Závěrem připojen přebled úředních
map československých, polských, rumunských, maďarských, rakouských a německých, a zmínka
o letecké mapě mezinárodní a národní.
Spis končí se seznamem literatury naší, německé, francouzské,· italské a anglické.
Je třeba uvítati autorovu práci, již věnoval zpracování celé látky způsobem tak jasným
a přehledným. Spis usnadňuje nejen přehled, nýbrž i podrobné vniknutí do zásad theorie zobrazovací po stránce geodetické i matematické nejen posluchači. nýbrž i absolventu, chce-li vniknouti
hlouběji a podrobněji do podstaty v jazyku mateřském, čímž je mu otevřena pak cesta ke studiu
podobných děl v jazycích cizích.
J. Peiřík.
Zeissovy tachymetrické tabulky dle Prokeše. (Zeiss' Tachymetertafel nach Proke~.)
Formát 147 X 209 mm. Vydala firma Zeiss Jena.
V Zeměměřičském Věstníku 1934 a 1935 byly uveřejněny tachymetrickó tabulky civ. geo1) Nemůžeme-li použíti k vytyčení (ve velkých lesních komplexech)trig.
b3dů se zvýšeným
stanoviskem pro stroj, bývá práce značně ztížena a mnohdy úplně znemožněna.
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metra Ing. A. Prokeše v Brně. Firma Zeissova požádala autora tabulek, aby je doplnil ještě sloupcem
pro zenitní vzdálenosti a zároveň navrhl nejvhodnější formu.
Na 3 stránkách sestaveny velmi výhodně celé tabulky pro dělení 3600 a na 6 stranách pro
4009, takže jsou nejjednodušší pomůckou pro výpočty tachymetricky (dle Reichenbacha) měřených
vzdáleností a výšek. Ve starém dělení jsou hodnoty úhlů od OIJ do 480 resp. pro zenitní vzdálenosti
od 42° do 138°, v novém dělení pro hodnoty úhlů od 09 do 60g resp. pro zenit. vzdál. od 409 do 1609.
V technických kancelářích bývá vždy po ruce počítací stroj a je třeba ze zmíněných tabulek vyjmouti pro úhel výškový (nebo "enitní vzdálenost) příslušné hodnoty a násobiti vypočteným úsekem
na lati. Není-li konstanta násobná přímo 100, tedy je potřebí malé opravy. Místo počítacího stroje
možno pOUŽítitaké obyčejného logaritmického praVítka.
Tabulky, vydané s německým, francouzským a anglickým návodem k používání, najdou jistě
hojného rozšíření. Cena jejich není udána, snad je fa Zeiss zasilá interesentům na požádáni zdarma.
Hanák.
"0 míře a váze" je název časopisu, který od 1935 vydává Svaz cejchovních úředníků
za redakce Jana Dušánka, Praha XI., Poděbradova 79n. Administrace se nachází v Bratislavě,
Sienkiewiczova 2. Dosud v r. 1935 vyšlá čtyři čísla nasvědčují, že časopis chce svůj program
vážně plnit. Výměnou je dodáván redakci Z. V. a budeme o něm, pokud odborně nás zajímá svými
statěmi, čtenářům referovati.
V čls. 1. otiskuje vládní rada Ing. Jos. Svoboda
článek "Postup metrické soustavI ve
světě", v čís. 2. týž autor referuje o sjednocení mer a vah v Číně (pokrač. v čís. 3. a 4.), R. Cervinka "0 cejchovním úřadě v Přerove; v čís. 3. je noticka Dra J. Nussbergera
"Délkajako světelná vlna" a "Čs. národní prototypy metru a kilogramu". V čís. 4. píše F. D o šel o unifikaci cejchovního řádu, J. Hor á k, o měřidlech tloušťky. K sešitům jest připojena vložka s názvem
"vývoj metrické měrové soustavy".
Ru.
Dr. Ing. H. Liischer: Stereophotographie,
Union, Deutsche Verlagsgesellschaft Berlín 1931,
cena 9 ř. m., 129 stran.
Toto dílo známého propagátora stereofotografie a spoluzakladatele něm, společnosti pro
stereoskopii podává v jednoduché a jasné formě základy stereoskopie. Kniha je určena v prvé
řadě pro fotografy-amatéry, ale i fotogrametr najde - zejména ve stati o teorii prostorového
vnímámí - cenné odborné podněty.
Úvod obsahnje geometrický výklad zrakového vnímání jak předmětu, tak fotografie a definuje podmínky pro pozorování obou ve správném perspektivním svazku paprsků, o nichž nutno
,uvažovati, zvlášté tehdy, když ohnisková vzdálenost použité fotografické komory neodpovidá vzdálenosti, ze které se na snímek díváme. Pojednání zabývá se dále stanovením fysiologického rO:i'dflu
me:i'Ípřímým stereoskopickým vnímáním, registrovaným námahou očního svalstva a nepřímým
vnímáním, zprostředkovaným diferencemi v poloze jednotlivých bodů na sítnicích, při čemž lze
dvojici lidských očí přirovnati k jakémnsi fysiologickému stereokomparátoru. Autor se zde dostal
ovšem do zajímavého rozporu s Konigovou teorií, který ve své "Fysiologické optice" na str. 203
výslovně poplrá účast konvergence očních os na stereoskopické vnímání. Úvahy autorovy se vztahnjí též na tautomorfii a stereomorfii při rekonstrukci virtuálních stereomodelů.
Stať o stereokomorách obsahuje popis několika běžných německých typů amatérských komor
a podává poučný návod ku zhotovení pokud možno nejdokonalejších stereosnímků. V dalším propaguje autor stereoskopii bez stereoskopů a uvádí různé způsoby k jejímu usnadnění (orientace
zraku do nekonečna, šilhání, dívání se přes kříž atd.). Stereoskopické projekci a použiti anaglyfů.
stejně jako mikrostereoskopii věnuje autor kratší úvahu. Ve velmi krásně a jasně zpracované
příručce postrádáme. bohužel - toliko pro úplnost díla - návod ku zhotovení anaglyfických
stereosnímků a příslušné poukazy na různé metody, jako na příklad pinatypii, barvení fotografických emulsí, pigmentový dvoubarevný tisk atd.
Celkem lze říci, že autor přispěl ve značné míře k propagaci stereoskopie. V Německu byla
již před lety zvláštní společnost pro stereoskopii, shromažďující velký počet zájemců. Doufejme,
že i u nás fotografové amatéři se přikloní k tomuto zajímavému a vděčnému odvětví fotografie.
Je příznačné, že dosud do fotografických amatérských soutěži nebyla pojata fotografie trojdimensionální, která jest dalším a vyšším stupněm V!l vývoji amatér3ké fotografie.
. Pe.
Iug. A. S. J u r k ev i č: Paralaktičeskaja
polygonometrija,
Mo 8 k v a 1935.
Prof. V. V. Danilov:
Traversi 11. klasa, Moskva
1935.
V r. 1932/33 vykonal státní vědecko-výzkumný
ústav pro geodesii a kartografii
y Moskvě zaměření
dvou zkušebních pořadů přesné polygonometrie,
aby vycvičil
kádr
niěřičů a vypracoval podle zkušenosti instrukci pro další práce. Vedením byl pověřen průkopník této nové metody v SSSR, prof. V. V. Danilov a jeho pomocníkem byl asistent
moskevského geod. ústavu, Ing. A. S. Jurkevič.
,.p
r v n í br o ž u r a popisuje měření jednoho pořadu metodou paralaktickou,
o níž
jif byla řeč v tomto časopise. Pořad měl nahraditi
rovnoběžkový
trigonometrický
řetězllC III. řádu, dlouhý asi 190 km, mezi dvěma řetězci poledníkovými.
Počátek pořadu byl
na trigonometrickém
bodě 1. řádu N. Nikolskij, řetěz. Serbovsk-Ruzajevka
a konec na
trigonometrickém bodě I. řádu Kuliki, řetězce Tambov-Šack.
Ve spise podává se postup při podrobném měření a výpočtech souřadnic tohoto pořadu. Uvedeny jsou přípravJ1'é' práce, teoretická průprava měřičů, popsáno vyhledání pořadu, jeho poloha a volba stano~isek. Pořad měl 168 stran při střední délce strany 1124 m. Délky stran vypočetly se
měřením invarovým pásmem krátké symetrické základny kolmé ke straně a paralaktic-
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kých úhlů. Paralaktické
úhly byly průměrně asi 6°. Celý pořad rozdělen byl na 12 částí
a utvořen tak hlavní pořad; jeho délky stran byly stanoveny
výpočtem
mezilehlého
pořad,! a vrcholové úhly měřeny přímo. Výšky bodů stanoveny
byly trigonometricky.
Nato
popIsovány
jsou všechny použité měřické přístroje.
Hlavní úhlová měřeni konána byla
malým un~versálním teodolitem Wildovým, délky základen
měřeny základnovým
souborem Jadermovým (24 m invar. pásmem). Záměrnými značkami na koncích základen by'ly
záměmé štítky na stojanech, kovové to deštičky rozměrů 100XI00X4 mm, po obou stra~
nách bíle natřené, s černým svislým pásem 30 mm širokým ve středu. štítky měly kulovité
zakončeni s vyrytým křížkem. Výškové rozdíly značek měřeny nivelací. Záměrný cíl II
pyramid a znaků tvořil záměrný černý válec. Deska stolku byla uprostřed opatřena kruhovitým otvorem pro optické centrování.
Organisačně
rozdělen byl zúčastněný personál na štáb, odděleni pro stavbu znakd a
rekognoskováni,
skupinu pozorovaci a odděl. zaměřovací. Zaměřovací
oddíl měřil mezilehlé pořady. Základna ve středu strany, měřená invarovým pásmem ve dvou skupinách,
byla vždy tak založena, že tvořila celé násobky 24 m; spočívala
na stojanech, na nichž
byly upevněny záměrné značky. Paralaktické
úhly měřeny ve třech skupinách, vrcholové
ve čtyřech skupinách, a to dvě skupiny měřeny při pohybu alhidady ve směru pohybu
ručiček hodinových i po proložení a dvě skupiny při pohybu alhidady stále proti směru
pohybu ručiček hodinových.
Pozorovací
skupina měřila úhly na hlavních bodech pořadu
v šesti skupinách. Úhlová odchylka hlavního pořadu s 13 úhly byla - 9'32", takže na jeden úhel připadlo -2'6". Výpočet průměrné příčné chyby dal hodnotu :± 3'1". výpočty
st:1uřadnic konány dvojmo podle přesných vzorců na Besselově elipsoidu v projekci GaussKrtigerově. Následuje pak popis vyrovnání polygonového
pořadu
metodou
nejmenších
čtverců a druhý výpočet podle vzorců prof. čebotareva.
Pro zajímavost uveďme, že souřadnicové odchylky při výpočtu
byly .fx = - 2'96 m a .fy = - 3·56 m; poměrná odchylka
byla 1 : 46.500. To jsou tedy výsledky celkem uspokojivé.
V dr u h é p u b Ii k a c i popisuje prof. Danilov měření a výpočty druhého pořadu,
zaměřeného způsobem angloamerických
travers. Měření konáno bylo pod vedením autorovým. Pořad sledoval Murmanskou železnici v zalesněné, bažinaté a málo přístupné krajině od bodu Anciferovo, poledníkového
trígonometrického
řetězce II.· řádu, až po bod
Timchovo, trigonometrický
bod po~edníkového řetězce I. řádu. Celková délka pořadu po
železnici byla 181'5 km. Mezi krajními body pořadu bylo založeno 7 hlavních bodů; střední délka hlavní strany pořadu byla 21'1 km (v Kanadě bývá asi 12 km). Zatím co hlavni
pořad byl téměř přímočarý, byly mezilehlé pořady značně zprohýbány a byly vedeny tak,
jak se klikatě vinula dráha bažinatým krajem. V brožuře se dočteme o organisaci práce,
rekognoskování,
stavbě pyramid, měření vrcholových úhlů, délkovém měření a výpočtech.
Zvláštní oddíl jedná o upotřebených
přístrojích. Hlavní měření úhlová konána zase. malým
universálním
teodolitem Wildovým. Délky stran měřeny invar. pásmy FennelovýmI, 12 mm
širokými, dělenými po celé délce na metry a decimetry, první a poslední decimetr rozdělen na mm. Pásma se napínala 10 kq dynamo metrem HHdebrandovým; na hlavě kole.inice na·
pinalo se pásmo zařízením americkeho vzoru pro napínání pásem. Nešlo-li měřiti přímo
po kolejnici, měřilo se na kůlech nebo na stojanech s dřevěnými
deskamí. Komparování
pásem vykonáno na počátku a na konci měření. Na mezilehlých bodech bylo observováno na přenosných trojbokých stativech amerického
typu, 2-3 m vysokých;
na h~avě
stativu v desce byl otvor pro optické centrování.
Hlavní body pořadu
byly většmou
mimo mezilehlý pořad a byly s tímto svázány
trigonometricky.
Mezilehlé body nebylo
vždy možno projektovat
tak, aby délka šla po kolejnici, a v takových případech vsunuty
ještě mezi ně pomocné body, jejichž vzdálenosti
byly často jen 100-200 m· Průměrné
délky mezilehlého pořadu byly 1'6 km a bylo jich 112. Pomocných stran .bylo 223. V oddíle o úhlových měřeních se uvádí, že mezilehlé body měřeny ve 4 skupmách na znaěky
a při malých vzdálenostech
na hřebík zatlučený do kůlu. Střední chyba ú~l~ ?yla :± 2'7':.
Body .pořadu voleny byly tak, že měřeni délek se dálo většinou po koleJnICI; na koleJnici označovány byly body křížkem, mimo ni pak kůlem se zatlučeným hřebíkem, o~naěeným na hlavě křížkem. Do směru měřené délky mimo kolejnici zatloukaly se přesne kůly
ve vzdálenostech
12 a 24 m, a to do 200 m volným okem, a přes 200 m teodolitem. Koncové body pásma napjatého 10 kg vyznačily se na kolejnici nebo na hřebíku yyseknut0!l
rýhou. Při měření na kul ech byl vždy jeden kůl ve středu pásma. Spis dále .1~dná o Ulvelaci, o měření úhlů na hlavních bodech, jež bylo konáno malým teodolitem VY~ldovým ve
dvanácti skupinách při přestavování
limbu o 15°. Počáteční a koncový bod mereny metodou Schreiberovou.
Ve zvláštním oddíle popisuje zpracovánívpolního
měřeJli a ;yrovnání
hlavního pořadu metodou nejmenších čtverců a zp&sobem dle Cebotareva.
Ublova odchylka
pořadu
m ...

byla -11'96",
54.~UO a Fs

příčná

= 3'191

odchylka

m . " 53.~UO

pořadu
pří

+ 0'736 m

celkové

traversování
se zřetelem na přesnost řetězců,
stačující. Otázka rentabilnosti
nebyla řešena,
nichž se personál teprve zaučoval.

...

délce

1

23u.OUU' podélná
pořadu

=

+

3·105

169.007 m. Přesnost

na něž bylo navázáno, byla uznána za poponěvadž to byly první zkušební práce, při
Junek.
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V1/šlé knihy.
Prof. Ing. Dr. AI. Ti c h ý: Měřeni fotoletecká
(druhá část fotogrametrie letecké). Zvláštni otisk z NalIčného slovn!ku lesnického. Vytiskla Akc. mor. knihtiskárn" PolYl!rafie, Brno 1935. Stran 25.
J. C h a m bon n e I , Etude sommalre sUr les apparells de photoréstltutlon.
Vydalo ministerstvo financí,
71 Boulevard Péreire, Pař[ž 1934.
./0 r d a n - R e in her t z: Handbuch der Vermessungskunde.
Au~glelchungsrechnung
nach der
Methode der klelnsten Quadrate.
I. Band. Osmé rozsiřene vydan! zpracoval Ue. Ing. O. E g g e r t. Vydal J. tl.
Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart 1935. Stran 632+.[24]. Cena 27 ř. m. brož., 30 ř. m. váz.

Odborná pojednání

v časopisech.

Zprávy.veřejné
služby technické. Čís. 24 z 1935. Dr. J. Vrb a: Sedmdesátpět let instituce úř. aut. civilních tecnniku. Cís. I z 1936. Ing. O. Kr č m á ř: Oeofysik4lní hledání stavebních hmot (referát z amer. inž. časopisu).
Journal des Oéometres Experts et Topographes
Fran~als, čís. 182 (prosinec) z 1935. R. Dan g e r: Nouvelle Carte de France. Ma r t in: Coup ďoeil d'ensemble sur la Photogrammétrie
aérienne et terrestre (pokrač.
z r 19351. R e vel:
Le rél{íme foncier en Haiti. - Perfectionnements
aux planimětres compensateur.
éls. 183
(leden) .1936. O. v. O r u ber:
lusqu'a
quel poínt I'aérophotogrammétrie
peut-elle satisfaire aux exigences
de préc.lsion des levers cadastraux?
C h a r bon n e I: Les supports transparents
et la stabilisation physique
des pap.ers.
Vojensko-technlcké
zprávy, čís. 1 z 1936. Ing. Dr. K O I a ř í k: Technické výzkumnictví a obrana státu.
Oeometarskl
I Oeodetskl Olasnlk, sv. 6'1933: B o š k o v i č: Novějši příslroje k optickému měřeni délek
a jejich použití v geodesi~: B o š k o v i č: Návrh na stanovení prltměrného měsíčního výkonu při tachymetrickém
měření detailu; S i r ke: Císelné dělení většího komplexu pozemku nepravidelného tvaru; S i r ke: Převod souřadnic státní souřadnicové soustavy do soustavy města Zemuně a naopak; V i do j k o v i č: Ruznosti z optiky;
B: Něco o nemovitých státních st]tcích.
Przeglad mlernlczy 1935. Us. 7. O r y g o r c z u k: Nové cesty polygonisace.
Ze r w a'n i t z e r: Ustálení
branic majetkových. S m o I s k i: Scelování pozemku za obvče.iných pojlmínek a úloha zeměměřiče při této čin·
nosti. Do r o z y JÍ s k i: Rozhraničování a regulace v bývalém Polsku. tís. 8. Ma c i j e w s k i: Uvedení v soulad
měřičských činnosti s činnostmi formálně·právními pří zrušení služebností, dro1Jných reg-ulaci a parcelaci. M. R.,
Mezinárodn[ federace zeměměřičská. - a: + Ing. Pavlikowski - nekrolol(ie. Čls. 9. Mi ch a I s k i: Úvahy o vy·
rovnáni polygonu metodou pruskou. C h m i e I e c k i: Scelování v MalopolsklJ se zvláštn!m zřetelem k výkonu
technickému. Do r o z y ti s k i: Rozhraničování a reg-ulace v bývalém Polsku. Čís 10. By c h a w s k i: Všeobecný
vzorec k řešení Pothenotil. R e d a k c e: Referát René Dangera v II. komisi na 5· kong-resu M.F. M. v r. 1934
v Londýně:. Jest možným mezinárodní typ katastru?
Memorandum .0 úpravě měřičských prací na území
Warszawy". Cls. 11. J ach i m o W s k i: Zjednodušený zpusob vyrovnáni polygonů se zřetelem k vahám stran
a úhlu podle vlastní metody. R e d a k c e: Memorandum o úpravě poměru mezi katastrem a přísežnými zeměměřiči na územích západních (v Polsku). D o r o z y ti s k i: Rozhraničován! a reg-ulace v bývalém Polsku (pokrač.).
Čís. 12. C hoj nic k i: Reorganisace
Státní zeměměřičské služby. No w a k, Měřičské práce podle výsledku
měření metodou aerofotogramerrickou
k ocenění pozemku pro daň pozemkovou. S a w i c k i: Sbankrotovaný
Ileometr. P len k i e w I c z: O nápravě poměril mezi katastrem a přlseznými zeměměřiči. Do r o z y JÍ s k i: Rozhraničování a regulace v bývalém Polsku. V časopisu je otiskován pravidelně přehled odborné literatury a
časnvé 7pr:lvv.
Ing. Oingro§.
AlIgemelne Vermessungs-Nachrlchten
Č. 35. Dr. K a s per,
Eln einfaches Oerat zur Messung- der Instrumentenhohe (viz prof. Dr. A. Ti c h ý: Lesnická práce, ročník 1934) č. 36. Ja hrestagunl( der Deutschen Akademie
!Ur Stadtebau Reichs- und Landesplanung-. 1936, Č. 1. K u ran d t: Bodenpolitische
MaBnahmen zur wirtschaftIichen Er.chlieBnnl! landlicher Siedlunl(.gebiete Č. 2. Ke t t e r: Vorschliige zur Altstadtgesundunl( (a čls. 3) F. S.
Zeltschrlft flir Vermessungswesen
Č. 23· E n g I e rt: Lagebestimmung
von Nebenzielpunkten
mlt Sonne,
Taschenuhr und Theodolit im W.lde, č. 24. S c hro der:
Die Orundstiicksumlegllnl(
nnd ihre I~edeurung fUr
die ErschlieBu nf( von Bau· und Sledlungsl(elande. (Přehled Jiteptury za rok 1935.) 19~6, č. I. Pf i t z e r: AuI!raben
und Aufbau einer Reichsvermessung,
č. 2. S t i e h r: Die Umlegung der Orundstllcke und ihre Bedeutung fUr
die Landesplanunl!.
P. S.
Schwelzerlsche
Zeltschríft
ffir Verme.sungswesen
u. l<"ulturtechnik Č. 11. F i s I e r: Die Lehrlingsausbildnng im Vermessungswesen, č. 12. Z o 11y: Die geodiitischen Grundlagen im Kanton Schallhausen, 1936. Č. 1.
ji o I a r i: Lettre du Tessin·
F. S.
ňsterrelchlsche
Zeltschrift
ffir Vermessungswesen
č 5. O roh m a n n: Die Zentralisierung des Vermes·
sungswesens in ihret Bedeutung fUr die topographische Landesaufnahme. K i I I i a n : Hohlenwissenschaft und Vermessungswesen (přednáška dne 2./5. 35\.
F. S.
Izvěstlja spolku ruských zeměměflči\ v království
Jugoslavlja č. 6: Stupňové měřeni podél Sibiře.
Maanmlttaus, čís. 4 z 1935. V· H e i s k a n e n : Nauka o isostasii. V. A a I to, Náhrada za hodnotu pozemku
při rozdělováni ploch. - Dalši obsah je vyplněn řadou referátu o novostech zeměměřičských ve Finsku i cizině.
Žemetvarka Ir melloraclja,
č[s. 4 z 19:\5. R a t a u t a s I Plán města Panevéžys. B a I č i u n a s: Výhody
parcelace městských oozemku.
Rlvlsta del Catasto e del servlzl tccnlcl. Roč. II., čís. 4. Ing. Dr. A. O ran d i (ředitel ital. katastru):
.Stava vývoj prací pro založení italského katastru." Článek obírá se tématy: problém katastrální po prohlášení
italského královstvi.
Oenese zákona z r. 1886 o pozemkové dani. Základní myšlenky tohoto zakona. Změny,
-zavedené pozdějšimi zákony. Dnešn! stav katastrálních
prací. Pásma v novém katastru. Pásmo. jež se právě
zaměřuje, jeho zvláštnosti al(rologické a topografické. Vztah fotogrametrie k sdělávání nových map katastrálních.
Úkoly katastru v nejbližší budoucnosti.
Uvedeme několik dat z článku. Do konce r. 1934 byly pořízeny a obnoveny katastrální mapy v územfch
s eelknvou výměrou 24 milionu ha a 36 milionu parcel. Katastr funguje ve 4349 katastrálních územ!ch o výměře
16'5 mil. ha, 23 mil. parcel a 5'5 mil. pozemkovýeh arcM. Asi 'I. předválečné výměry italského státu je doposud
katastrováno. Stát přispěl na práce dodnes obnosem 885 mil. ital. lir. K článku je připojena mapa jednotlivých
pásem. zpraeovaných
katastrální
administrativou. Proti tomu vynáší pozemková daň v r. 1933-34 pouze 151 mil.
Ital. lir (v celkovém státním přijmu 15'5 miliard ital. lir).
Roč. 11., čís. 5. Toto číslo pečlivě vypravené revue pro italský katastr. přináší obsahy článkft také v řeč i
francouzské, německé a anglické.
Ing. Dr. Emil Tu c c i, vrchni inspektor katastru: .Postup a směrnice pro zadáváni katastrálních
pracf
metodou letecké fotol(rametrie.
Autor poukazuje na zvláštnosti zadávacích smluv, uzavíraných s podnikateli
1.teekých snímki\ a jich zpracováni pro účely map katastrálních.
Vysvětluje zadávací podm!nky, systémy, zkoušky,
,l'evise jednotlivých fází práce. Pojednává o kolaudáci provedených prací a o zkušenostech v tomto novém oboru
katastrální služby. Uveřejňuje ilustrace z typických územl mapovaných let~cky a to jednak území hustě parcelo'vaných a jednak s parcelací nápadně ř!dkou. Snímky a práce provedeny metodou Nistri. Katastrální mapy
'majl vrstevnice.
_
Ing. Dr. Alfréd P a vol i: .Systematické
střední chyby při měření délek metodou optickou." Autorovy
výpočty dokládají chybu střední v I km na 0'70 m a pravděpodobnou na 047 m na 1 km. Oeom. Marco O I a r a y:
.Přispěvek k stanovení normálnlho měsíčnlho výkonu při katastr. vyměřování tachymetrickém." Studuje pr~blém
·výkonn pro rílzné kategorie terénu, hustoty parcel, kultur atd. pro normálně výkon~ou pracovni skuplOu měhckou.
Dr. Luigi Per d I s a: .Poznámky k odhadu pícnin." Autor se zabývá techmckou a hospodářskou stránkou
,tohoto činitele v živočišné produkcí. Dr. Inl(. F. C a v a II i ni, "Vědecké řizení práce v tabákových továrnáe~."
V témž čísle uveřejněna je přednáška ředitele Ital. katastru O r li n di ho, proslovená. ve fotograme!rtc'těm kurse pro zdokonaleni mladých inženýru a geometru katastrálni služby. O časopisu .Rivlsta" řekl, že Jeho
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úspěchem předstiženy j60u nejrůžovější naděje, jež ministerstvo financí v něj kladlo. Vzpomněl londýnskéhO'
mpzinár. kongresu zeměměřič. z r. 1934,kde italská správa katastru se ukázala jako světová organisace, jejíž
úlohy se sleduj! ve všech civilisovaných zemfch. Italie, pravil Grandí, třeba že teprv krátkou dobu vyrábl mapy
fotogrametricky, stojí v čele této nové techníky mapovací a ukáže prý při přiležitosti mezinárodního kongresu
v Rímě v roce 1939prácí jak svých katastrálních ínženýrrt (jádro organisačnl), tak svých geometrrt (jádro pracovnl) v imposantnlch rozměrech.
Prof. Dr. G. B o a g a: •Vyrovnávací rovnice pro výsledky měřeni, prováděného pouze měřenlm vzdálenostI." Autor uvádí schema rovnic pro rrtzné úlohy Z tohoto druhu měřen! a provádl kontroly měřeni a výpočtů.
Dr. Ing. C. Ac q u i I i na: .NivelaČnl latě." Novoty a zdokonaleni ve výrobě nivelačních lati. Prof. Dr.
U. Somma:
.Půda a stromy při oceňování ovocných zahrad." Dr. Ing. E. Viale:
.Provozní náklady pří zavodňovac!ch zařlzeních."
Ing. 1"alla.

Zprávy spolkové.
z

Jednoty čs. Úř. autor. civilních geometrů v Praze. Schůze pracovního výborl1

Jednoty konala se dne 4. ledna 1936 za přítomnosti 12 členů. Omluvili se kolegové Ing. Faltus
a Ing. Baběrad.
Po zahájení schůze k návrhu předsedy Ing. Fiirsta usneseno poděkovati jménem celéh~
našeho stavu panu Ing. Dr. Jos. Růžičkovi za článek, uveřejněný v Zeměměřičském věstníku ze
dne 5. prosince 1935 ve zprávách odborných pod titulem "Agrární operace a koho jimi pověřiti".
K četným dotazům členů oznamujeme, že členy výboru naší Jednoty jsou kolegové Ing.:
Bedřich Fiirst, předseda, František Prokůpek, 1., Rudolf Janč, II. místopředseda, Gustav Vlk, 1.,
Josef Petrák, II. jednatel, Vojtěcp. Kural, pokladník, Jan Černý a Karel Hruška, revisoři účtů,.
Jan Bukač, Josef Dítě, Václav Stěch, Josef Baběrad, Emil Faltus, Vladimír Filkuka, František
Nekvasil, Vratislav Šír a Vladimír Ročák. Členové správního výboru jsou členy pracovního výboru, do něhož kooptaci zvolen též kol. Ing. Jan Prais.
Upozorňujeme kolegy na výnos ministerstva veřejných prací č. j. 25 Z,)-868/9-16.474ai 1935
ze dne 26. března 1935, uveřejněný v Zeměměřičském věstníku ze dne 5. května 1935 a na vyhlášku katastrálního měřičského útadu v Praze ze dne 20. listopadu 1935, jež budou uveřejněny
též ve Věstníku Inženýrské Komory. Jak výnos tak i výměr týká se prohlášeni stavebních úřadů
o rozdělení pozemků a snímků zastavovacích plánů.
Na zákrok jednoho kolegy vydal Okresní úřad v J. ohecnímu úřadu v T. následující výměr:
"J a k bylo
z j i š t ě n o, pro vád i s e v tam n i o b c i v y měř o v á n í a mez n í k o v á n i s por n Ý c h hra nic ne o d bor n Ý m z p ů s o b e m, t. z v. ob e c nim p r á v e m,
t. j. zvláštni
komisí.
Upozorňujeme
proto
pana
starostu,
že po stránce
tec hni c K é pod I e § 52 k a t a s tr á I n i h o z á k o nač.
177/1927
S b. z á k. a n a i'.
j e s t p r á v o v Ytyč o vat i hra nic e a o s a z o vat i mez n í k y .i e n c i v i I nim g e 0m e t r ů m a ú řad ů m tam vyj m e n o van Ý m, k t e ř i m u s í k a ž d é z a měř e n i o h I ás i tip ř í s I uš n Ý m k a t a str á I nim ú řad ů m. Dál e u p o z o r ň uj i n a u s t a n o ven í
li 850 ob č a n s k é h o z á k o n a, pod len ě h o ž s por n é hra nic e up r a v ují s e p o'
str á n cep r á v n í v s o u dní mři 7'e n í nes por n é m. U k I á dám pan u s t a r o s t o v i,
aby od dosavadní
tamní
prakse
bylo upuštěno
a bylo vždy dbáno
zákon i t Ý c h pře d p i s ů. O tom, cop a n s t a r o s t a z a ř í d i I, buď sem d o o s m i dnů
podána
zpráva.
Okresní
hejtman,
rada
politické
správy:
K., v. r." Opis
odpovědi vyžádali jsme si k nahlédnutí.
Několika kolegům uloženo urgovati u příslušných úřadů vyřízení starších záležitostí, záležitosti běžné, mezi nimi několik čestných, vyří7'eny, a po přednesené zprávě pokladni kolegou.
Ing. Kuralem schůze skončena. Schůze správního výboru bude se konati dne 1. únOra t. r.
Bef. Ing. Gustav Vlk.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Vyhotovení geometrických plánů v území upraveném zastavovacími

plány.

Katastrální měř. úřad v Praze vydal v této věci tuto normu (č. j. 4203/35 z 20. listopadu 1935):
Upozorňujíce na vyneseni ministerstva veřejných prací z 26. března 1935, č. j. 25 h)-868/916.474 z r. 1933 (Pozn. redakce: Uveřejněn v č. 5 Zeměm. Věst. z r.1935) žádáme, aby plány, podle
nichž maji býti vyznačeny ve veřejných knihách nebo v pozemkovém katastru nové držebnostni
hranice pozemků, ležících v území upravovaném zastavovacími plány (§ 18 vlád. nař. č. 64/1930
Sb. z. a n.), hyly vždy doloženy prohlášením stavebniho úřadu 1. stolice o tom, jde-li o rozdělení
pozemků na stavebni skupiny nebo jednotlivá stavební místa či nikoli a v případě, že jde o takové
rozdělení, ještě dalším prohlášenim, bylo-li dáno k tomuto rozdělení povolení (§ 43, bod A./h) cit.
vlád. nař.).
Podle shora citovaného vyneseni ministerstva veřejných prací nemají stavební úřady I. stolice
odpíráním příslušných prohlášeni překážeti zamýšlenému převodu držby, když nejde o takovéto
rozděleni pozemků, nýbrž o pouhé rozdělení za účelem změny držby (koupě, směny, dědictví, vyrovnáni hranic a pod.), a to i tehdy, když jde o rozdělení pozemků, lezících mimo území upravené
zastavovacimi plány.
Zmíněná prohlášení musí býti vydávána jako samostatné listiny a je naprosto nepřipustné,
aby byla stavebními úřady dá.vána přímo na polohopisné (geometrické) plány. (Viz § 36, odst. 15.
cit. vlád. nař.)
Zároveň upozorňujeme na ustanovení § 55, bod a) zák. č. 177/1927 Sb. z. a n., pokud setýče § 45, odst. 1., bod a) vlád. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. o povinnosti obcí dodávati katastrál-
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'nim měřickým úřadům snímky zastavovacích plánu jejich platných, jakož i každou jejich změnu
a doplňky.

Mezinárodní
Federace
zeměměřičská.
Stálý výbor bude zasedati dne 1. a 2. února t. r.
v Paříži. Pracovní program obsahuje zprávy o pracech "Slovníkové komise" a zprávy "Komise
katastrální". Krome toho bude určeno datum pro příští zasedání, které se má konati koncem
měsíce srpna UI36 v Bělehradě. Bylo by žádollcno, aby českoslovenští zeměměřiči účastnili se
hojným počtem této příští schůze Stálého výboru v Bělehradě. Doufáme, že mnoho členů Stálého
výboru pri jízdě do riělehradu zastaví se v Praze.
Kurs letecké
fotogrametrie
v Curychu.
Kurs letecké fotogrametrie pořádá vysoká
škola. technická v Curychu za vedení prof. Baeschlina a Zellera. Kurs dělí se na 3 části. Prvý
oddíl od 16. do 21. března 1936, všeobecné zásady a prohlídky. Druhý oddíl od ~3, března do 9. dubna
1930, před na šky o letecké fotogrametrii, cvičení ve skupinách na a.utografu a počtářské práce.
Třetí oddíl od 14. dubna do poloviny června, praktický výcvIk ve skupinách po 6 posluchačích.
Poplatek za prvý oddíl 20 fr. švýc., za druhý ~O fr. švýc. a za třetí 200 fr. švýc. Výklady budou
konány v jazyku francouzském, budou-li žadatelé, tedy i v německém. Přihlášky do 2~. února Um6,
přijímá prof. dr. Zeller, Photogrammetrisches Institut der Eidgenos. techn. Hochschule, Ziirich.

Studium na české vysoké škole technické v Hrně.
Ve školním roce 1935/36 jest zapsáno celVe školním roce 1934/35 složili II. odkem 1011 posluchačů řádných a 31 mimo- bornou státní zkoušku na jednotlivých odbořádných, celkem 1042 pos!. Na jednotlivé od- rech kandidáti v následujícím počtu:
bory připadá:
Inž. stavitelství:
Inž. stavitelství:
45
konstruktivní
A . 204
3 mimo řád.
konstruktivní
A
25
vodohospodářské
B . 98
1"
vodohospodářské
B
63
Zeměměřické inž.
154
4"
Zeměměřické inž.
64
Strojnické inž.
236
5"
Strojní inž.
.
32
Elektroinž.
..
158
7"
Elektroinž.
. .
12
Architektura
. .
81
4"
Architektura
17
Chem1cké inž.
80
7"
Chemické inž.
Ve školním roce 1935/36 jest zapsáno na
oddělení
zeměměřického
inženýrství:
I. ročník 21
1 mimořád., II. ročník 42
3 mimořád. III. ročník 91, celkem 154 řádných
4 mimořádných posluchačů.
Staré míry pro dřevo. Množství dříví, potřebné k jednomu závaru piva v bývalých
malých panských neb měšťanských pivovarech, je "val' dřeva", Rovnal-li se val' dříví jednomu
dolnorakouskému čili vídeňskému krychlovému sáhu, bylo by to 6'821 m3 (užíval se kolem 1'.1779).
Ale lesní výrobní sáh nebyl sáhem krychlovým, nýbrž 1 sáh délkový měřila jen délka a
výškahranice dříví, kdežto hloubka řídila se délkou polen, jež byla menší než 1 sáh. Pro porovnání
uvádím dále, že délkový sáh vídeňský = 1'896484 m, staročeský sáh = 3 českým loktům = 1'776 m,
délkovýloket vídeňský = 0'777558 m, staročeský loket = 2 stopám českým = 0'593 m, délková stopa
vídeňská= 0'3]6081 m, staročeská stopa = 0'296 m.
Pro zajlmavost ještě připomínám, že podle Chadtových "Dějin lesnictví" byly v Čechách
používané "sáhy" dříví různě obsažné podle délky polen, řídící se opět druhem použiti (určení)
dřeva. Tak na př. prostorový "sáh dříví", který měl 3 české lokty (t. j. 1 český sáh) délky a
3 české lokty výšky, měl různou hloubku podle délky polen paliv. dříví. Polena. lesní a plavební
byla. 5/4 loketní, vorová (;/4 loketní, vápenicová a cihelenská i/410ketní, hutnická (pro rudné a
skelní hutě) H 14 loketní čili 2 české lokte dlouhá. - Tak zvaný "velký sáh" čili látro mělo 4 mal&
(české)lokte délky.
Ing. Eduard Jelínek.

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

Osobní.

o

nynějším
rektoru
Českého vysokého
učení technického
v Praze J. M. Ph. Dr.
Jindřich u Svob o do vi, přinesl časopis" Technik" v čís. 6/1936 referát s několika význačnými
daty osobními. Otiskujeme je zde: Dr. Svoboda narodil se 13./7.1884 v jihočeské Volyni. Vystudovav matematiku a astronomii na filosofické fakultě v Praze, chtěl se věnovati výhradně
astronomii; avšak nedostatek prosJředků odvedl ho od této práce k středoškolské profesuře.
Roku 1910 stal se asistentem na Ceské technice v Praze a od té doby zahájil svoji vysokoškolskou činnost. Stal se brzy velmi významným pracovníkem v oboru astronomie a jeho nový
početní zpilsob ref.l.ukce pozorování časových signálů učinil jeho jméno známým v celém světě.
Jmenován profesorem Vysoké školy speciálních nauk r. 1920, založil stolici astronomie sférické
a základů vyšší matematiky, která dosud na vysokém učení neeksistovala. Vybudoval tak bez
předchůdců tuto stolici, založil při ní astronomickou observatoř a mechanickou dilnu, z niž
vyšla řada nových astronomických strojů, hlavně pro účely astronomick~ho určování zeměpisnýeh souřadnic, pro které udal nové metody. Významný tento ústav Vysoké školy speciálních
nauk pro odbor zeměměřičský vychovává ve svých posluchačích dobré inženýry. Z literární
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činn03ti Dr. Svobody je zvláště důležitá "Astronomie sférická". která jaKo jediný spis tohoto
oboru v jazyce českém slouží do dnešního dne jako stu-lijni pomůcka jeho posluchačdm.
Zeměměřič
- "básník
tichého
lména -" Na uměl,flckém
večeru,
pořlídaném
dn~ 17. ledna 1936 v dolní dvoran'í "Charita," na Karlově nám. Stěpánským odborem Ústřední
matice školské v Praze II. přednesli pani Anči Podhorová, c1ramatick:t umělkvně a pan Karel
"Mij, člen divadla "Akropolis". uk>l.zky z nové tvorby b:ísníka .Tar. Vlad. Janovického,
jímž je,t měřický rada archivu map katastrálních v Praze, Rudolf
Schuster.
Předneseny byly vlastenecké '1 lyrické bás!!ě z oosud knižně nevydané jeho tvorby
poválečné. vybrané ze sbírek: "Duše n>l.roil.a", "Carovné korále", "Pod skřivlÍn(\í strání",
,,7. hlubin země", "Mezi nebem a zemi", "Střibrný závoj", "Smaragdový prsten" a jiné. Dr. Václav
Brtník, promluvlv o M.snické tvorbě J. V. Janovického, mezi jiným pravil, že Janovický je
básník., "který bojuje za pravdu, kl'ásu a dobro a který miluje svou vlast".
Láska k vlasti, hluboká a čistá, jest opravdu vddčí melodií v Janovického tvorbě, melodií, která ve chvíHch radosti ze svobody národa vesele tryská, kter:i se ve chvílích nebezpe~í zbožně modli za jeho budo'lcnost, ale která nejčll.stěji zní varovně, úzkostně i hořee, tak,
jak trpí a mučí se v úzkostech o náš národ sim básník-člověk, který v naší osvobozené vlasti
vidí tak mnohé, co trpce ne,e jeho národní sebevědomí, jeho ná.rodní hrdost ll.čest. Janovického
slol;:y dovedou i hřmít, zapři sahat ll. bouřit, když těžké pochybnosti a beznaděj tisknou mu
srdce. "S vrahy se nesmlouvat!" voH V· "Srdci l'ekovu" a v "Duši nlÍ,rnda" :;;aluje: "Jak jsi
vypráhla - jakoby tě Morana svým dechem zasáhla!" Tato, a báseň "Hlas lidu" jsou nejkrásnější, v nich prolévá básník svou krev a slzy.
V lyrických Msních obnažnk básník svou čiston. téměř dětsky dfivěřivon a prostou duši.
Chlapecky bujně dovede se radovat, zbožně se dovede zasnít, mysticky zahloubat. V básni
"J á, básník tichého jména" svěřuje tak mnohé ze svého vlastniho nitra, v "Písni březového
h'íie" vyznív:i jeho bratrství k přirndě v jasném souzvuku dokonalého porozumění a v jeho
"Pisni vítězné" přímo trysk:i dětský hlahol a smích. V této básni poznáváme, že je možno
vyjádřit se bezvadným veršem i v moderním stylu, aniž by báseň utrpěla na kráse a formě.
Janovický jest rázovit.,r a svdj. Jeho verš plyne čistě, zvoní a kypí tu plný něhy, tu
opět břit){,ý, ba nelítostný; dovede unést a strhnout, zahřmít až do duše, pomučitNlirod měl by být vděěen básníku, jen:;; jei burcuje a volá na std7, jenž mu cestu uk azu ie. sám sobě řka: "Bez konce je boj tvfij, bez konce i láska tvá!" Neboť svou duši, své
srdce i poesii zasvětil národu, on - "básník tichého jména-"
Zdenka Na'Vflrová.

Druhé státní zkoušce ze zeměměřičského
inženýrství
1936 na České vysoké škole techn. v Brně pan Lindner
Jaroslav
Osobní

změny

ve

službě

podl'obil se dne 22. ledna
z Kralic na Rané.

katastrální.

M ara v a. Přijat za měř. aspiranta Ing. K. Plešek (do Kyjova). Měř. komisařem jmenován
Ing. M. Cuberka. Do min. financI (ústředí katastr. služby) převzat Ing. R. Vrtal. Na odpočinek
"deŘel m. rada Ing. J. N ovotný v Uh. Hradišti. Přednostou k. m. Ú. v Uh. Hradišti jmenován
Ing. Kvarda.
'\

Slovensko.
1. .Jmeno váni: a) měř. komisary Ing. Václav){rumphanzl, Ing. Miloslav
Macák. Ing. Ricbll.rd Schneider - h) měř. koncipisty Ing.yL'udevít Slahor, Ing. Ant. Machalka,
Ing. Tibor Kramár - c) měř. aspiranty In~. František Svec, Ing. Alois BUl'šík, IVg. Michal
Matula, Ing. Vladimír Dohnal. 2. pr'eložen
byl měř. aspirant Ing. František Storkín ke
kat. úřadu v Prievidzi.
Podkarpatská
Rus. Jmenováni:
a) In~. L. Rcheich měř. komisařeml Ing.
Simon P'1.pp a Ing. Sergei P~'ichoďko měř. čekateli - c) Ing. V. Dlabač a Ing. K. Jurajda
mi\ř. aspiranty. - Ing. Josef Sj:>ll.ček(v Užhorodě) vystoupil ze slu?ieb. - Přijati měř. aspi·
ranti Ing. Václav Ingr (Rachovo) a Ing. Karel Stěpánek (Užhorod).
J)

Změny ve stavu úřed. oprá v. civ. geometrů:
a) Oprávnění (antorisace) II aby I i:
Ing. Alois SeidI. Brandýs n./L., Ing. Adolf Kiihnel, Břeclava, Ing. Kll.rel Turek, Praha XIII,
In~. Vsevf)lod Surin, Dolní Kubín, Ing. Vladimír Govoreckij. Bratislava. Ing. Rudolf Jli,ger,
Liberec, Ing. Josef Pohl, Kašperské Hory, Ing. Vladimír Rybín, Praha II, Ing. JiH Rubey,
.Poběžovice, Ing. Ivan Novik, ťlumlov. - 7J) Opr:í.vnění se vzd a li: Ing. František Halmll,
Mohelnice, Ing. Jiří Cermák, Cáslav, Ing. Adolf Lehmann, Falknov, Ing. Bohuslav Šimek,
Blovice, Prof. Ing. Dr. Augustin Semerád, Brno. - c) Pře s í d I ili: Ing. Josef Kopečný, z Bardějova do Giraltovce; Ing. Adolf Kiihnel, zyBřeclavy do Valtie; Ing. Alexander Minčenok,
z Rožnavy 00 Tornaly; Ing. Bedřich -Keil, z Ces. BudějlVie do Prachatic.
v

Oprava. V čís. 1. Z. V. z r. 1936 má v příloze ku článku Ing. Fr. \Viesncra v obrazu
"Síť trigonometrická" býti vytištěno místo 1: 16.000 správně (přibližné) měřítko I: 60.000.
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