
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Docent Ing. L. G r a b i n a.

Není mnoho nálollů, II lIiehž by tie dochovaly více méně
soustavné zprávy o jich starodávn}Och zeměměřick)Tch pracích.

Zeměpisná poloha ukrajinsk)Och zemí na rozcestí velikých
národních pohybů z Asie do Evropy způsobila to, že nevíme
nic anebo docetla málo () téch pracích zeměměřického rázu, které
byly provedeny v krátkých 111'estávkách státního klidu.

V souhla,su se státně-politickými periodami, které prožil
ukrajinský národ, lze jeho zemt'měřické práce rozděliti na tyto
čtyři období:

1. Doba knížecí - X. až XIV. stol.
2. Doba ukrajinsko-litevská (od XIV. až do poloviee

XVII. stou.
3. Doba kozácká (od poloviny XVII. až do druhé poloviny

XVIII. stou.
4. Doba rusko-ukrajinská (od poloviny XVIII. až do

IOku 1918).
V této stati věnujeme zřetel hlavně prvním třem obdobím,

kdy c;,krajinská zeměměřická tvůrčí práce projevovala se víC0
méně samostatně.

1. Doba od X. až do XIV. stol.

Je to doba kulturniho rozkvětu ve starobylé samostatné
Rusi-Ukrajině. Tehdejší státní ústředí Kijev je na výši ev1'op-
ských kulturních ústředí.

K této době se vztahuje zpráva o první větší zeměmči'ické
práci, provedené roku 1008 knížetem Hlibom SvjatosIa vyi"'cm.
totiž o změření šířky kerčenské zátoky. Roku 1792 nalezen
1. zv. T'mutorokánský kámen, na němž se dodlOval tento

N N ~A
tfmto nápis 2): "V let o S.F. O S INl. S. Hlib kňaz míryl more po-

N

Zedu ot Tmutorokctnja do Kréeva I i j, SCtžen" t. j. roku (ji)7ti 3)
kníž~; Hlib změřil moře po ledě od Tmutorokanja až do Kri"'eva
14.000 sáhiL Pohříchu d{'jiny nenváe1(>jí nám ani dúvoMI. které

1) Z referátu, předneseného na ukrajinském vědeckém Sjezdu
v Praze roku 1926.

2) Uváděn je zde v původním znění a jenom v české transkripcíi.
s překladem.

:l) t. j. roku 1068.
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přiměly řečeného knížet'6 k tomu, aby provedl tento podnik, aniž
přístrojů, pomoci kterých to učinil. Lze pOl,ze se domnívati, že
tento kníže mohl míti podobné záměry, jaké i měli plavci po
Středozemním moři, kteří tehdy podnikali první pokusy, aby
sestavili správné mořské mapy, 1. zv. pOltolany za pomoci
kompasu.

Za knížecí doby byly položeny základy jednak pro lineární
a plošné míry, jež přetrvaly století a částečně se zachovaly do
našich dnů, jednak ustanoveny byly formy hraničn:ch znaků,
které pak zůstaly v užívání po staletí.

Z lineárních mil' té doby lze uvésti: pjáď (píď), loket, ,sáh,
verstu a hony.; z plošných - lán.

Zajímavý je fakt, že ukrajinské stambylé míry mají mnoho
společného s českými, což svědčí o velmi blízkých a přátelských
vlivech mezi bratrskými národy ukrajinským a českým již v té
dávné době.

Pokud se týče hraničn:ch znaků té doby, a zákonité jejich
ochrany, zbyly pouze krátké záznamy z "Ruské Pravdy", Ipat-
jevského letopisu atd. Celkem lze tyto znaky klasifikovati ve
dvě skupiny: totiž um'ělé a přírodní. Umělými znaky byly polni
a včelní (bortní) meze, ohrady, dřevěné hranoly, kamení atd.;
přírodními pak stromy, řeky, jezera, údolí atd.

"Ruská Pravda" s'3zmiňuje také o "tivuně ratajném", jenž,
jak lze se domnívati, prováděl primitivni operace pokud se týče
katastm pozemkových údělů, z kte.rfTchžtokn:že dostá,val da-ň,
z t. zv. "dymu".

V celkovém přehledu zeměměřických fragmentův knížed
doby dlužno konstatovati, že již pouze tmutorokjanské měření
délky 14.000 sáhů stav; Rus - Ukrajinu po stránce geodetické
vyspělo1sti mezi přední země XI. stol. Pohříchu tatarská invase
zastavila tyto znamenité počátky zeměměřické činnosti.

2. O b dob í o d X I V. do p o lov i n y X V I I. s to 1.
Druhé období ukrajinského života se vyznamenava

v XVI. stol. především pevným zavedením pmžné s o u st a vy
geodetických měl', jejichž základní jednotka - stopa - byla
přirovnána v první polovině XVII. stol. k pa.řížskému "pied du
roi", a to: 1 mile = 5 verst, 1 versta = 798 sáhů, 1 sáh =
3 lokt,e, 1 loket = 2 stopy, 1 stopa = 1 stopě pařížské (pied
du roD, 75 loktů činilo míru zVanou "šnurem".

V okolnosti, že 1 ukrajinsko-lit~JVský sáh = tehdejší zá-
kladní 'ewopské délkové jednotce - toise, tkví právě také
veliký význam této reformy. V ruském státě taková reforma
délkových mír byla provedena téměř ve sto letech později, když
totiž za Petra Velikého 1 sáh byl přirovnán 7 anglickým stopám.

Kromě úpravy měl' zachovány jsou ze XVI. 'stol. :
1. t.ři doklady ukrajinského zeměm'ěřického zákonodárství

v podobě oddílů tří litevských statutů z let 1529, 1566 a 1588,
sepsaných tehdej.ší spisovnou ukrajinštinou, 2. řada zeměměřic-
kých ope:rátů, t. z,v.podkomořího soudu a 3. znamenité "zřízení
voloků". Toto zřízení zahájilo na Ukrajině v druhé polovině
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XVI. stol. první velké pozemkové práce: parcelaci, komasaci
2, taxaci pozemků.

Pozorujíce je po ryze technické stránce, můžeme konsta-
tovati, že základní principy zřízení voloků mezivesnická a vnitro-
vesnická distrilence půdy, spojená s odstraňováním rozptýlených
pozemkových dílců, veliké jejich vzdálenosti, zaklinování anebo
ínkrustaco - tvoří i nyní v druhé čtvrtině XX. stol. základy
pozemkové reformy na Ukrajině ve smyslu nového pozemkového
kodexu.

Zeměmi'řické operace prováděli "p omír č í" s podříze-
n)'mi pomocníky, "nh r n y k y", při čemž Z2, SVOUIpráci ručili
pod t,restem "zatracení duše a na hrdle". Jejich bezprostřodní
kontrolní a organisa,ční instancí byli r e v i s oři a nad těmito
včele ce,lého "voločného měření" stál spr á v c e.

Zahá,jení zeměměřických prací prováděli revisoři, stanovíce
především hranice vsi; při t,om upravovali je, odstra,ňujíce roz-
tříštěnost pozemků a zjednodušujíce hraniční linie. Při takových
úpravách bylo nutno kompensovati pozemky jedny jinými plo-
chami, t. zv. "otmíny".

Zároveň velmi zevrubně se zaznamenávaly veškeré spoDlé
meze a mezníky. Potom "pomírčí', a "mímylwvé" vyznačovali
meze vsí na místě mezními znaky a pořizovali soupis soused-
ních pozemků.

Pokud místní poměry dovolovaly, byly tyto vesnické po-
zemky zohrazovány na plánech v podobě čtyřúhelníka a roz-
děleny ve tři dílYI;každý díl pak byl dělen na tolik parcel, kolik
~,volok" celkem měla dotyčná, ves.

Obyčejně pro každé venkovské hospodářs,tvi přidělovalo
se po jedné "voloce". "Voloka" tehdy byla hla,vní plošnou
jednotkou a obsahovala 30 nebo 33 "morgů", každý morg pak
čítal 225 loktů délky a 75 lokM šířky. Podle nynější metrické
soustavy "voloka" přibližně obnášela 21°3 hekta,fů.

Vedle "voloky" existovalo také odměřování půdy na lány,
jichž bylo několik druhů. Tak byly lámy: francouzský - větší
2, menší, vesnický - větší a menší a konečně lán revisorský.

Podoba parcel při "voločné" reformě, jež se na,zývaly
~,ríza.mi" (řezy), ponej.více byla čtyřúhelná, z čehož lze při-
pouštěti, že při tom měření se používalo úhloměDlého kříže.

Tyto "řezy" byly vyrněřovány lýkovým provazem, který
měl délku jedné vlo'čné šňůry a poměDlě Irullou deformaci.

Pro každou ves odměřoval se ještě les, výhon, louka a
jiná hospodářská příslušenstvi. Tyto neorné pozemky nebyly
obyčedně rozdě~ovány na "voloky", ,stanoveny pouze počtem
jiter; upravování původních mezí na nové vhodné hranice ne-
bylo při jich odměiienÍ prováděno.

Vesn1ce obyčejně se nalézala na prostředním ze tří dílů,
bez přidělů samostatných parcel pro obydlí.

Zeměměřický akt z roku 1556 podává popis sousedních
mezí takto '): "A k tomu za.vely a podaly jesmo vladyci Jeho

4) Uvádí se zde v pů.vodním znění a jenom v české transkripci
s překladem neznámých slov.
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Milos? na tyje tri voloky li soli (= Visi) Parševyckom tri pri-
selenJa uv odnom místcu, ot volok:y Jeho Milosti, kotoraja.
(=která) idelť (jde) ot zemli Jeho Milosti Novodvorskoj do sela,
i tutož na tyje tri voloky vydilily jesmo Jeho Milosti v ostrovi
Kropotickom sinožaty li - v odnom mi,stcu, počenši ot velikoj
dorohy bokom (= stranou) a,ž do Hlubokoho brodu, a ot Hlubo-
koho brodu do smuhy(= pruhu), kotoraja vyšla ot Kurejšiny
sinožaty; na kotorej smuzí i znaky jesmo poklaly na dubku
malom da na druhom dubi velykom, a ot velykoho duba do>
verby, a ot verby do olchy, a od olchy do druihoj olchy, a, ot
toj olchy do berczy a ot berezy do polja Kropotyckoho."

Jak vysvítá z této listiny, nebyly tehdy vyměřovány meze
s.tatků úhloměmými přístroji (nebyly tedy měřeny lomové úhly
m~zi, anebo azimuty). Hlavními mezními znaky tehdy byly
hromádky kamení či půda navršená v k o peč k y. Rozlišovaly
se kopečky "narižní" (rohové) a "poserední" (uprostřed). Do·
základů kopečků zakopáno bylo uhlí, sklo, celé láhve, nápadné:
kameny atd. Rohové kope1čky umístěny v lomech a zakřivení
mezÍ; prostřední pak ve vzdálenosti neméně pět,i' voločných pro-
vazů. Podoba kopce, jak'ožto hlavního mezního znaku je vůbec
charakteristikou pro ukrajinské zemi a ostře odlišuje tento,
mezník od hlavmho mezního znaku Ruska, totiž: j á m y, jež.
později vlivem generálního měření byla používána i na Ukrajině.

Kromě toho byla mezní znamínka t. z,v. "klejna", jež se
dělala na stromech. Takovými znaménky byly: záJřezy a kříže~
starobyle zvané "kryže", které byly vypalovány, vypichovány
anebo vytesávány na význa.čných stromech.

Často vedle těchto stromů k těmto na,dzemním znakům
byly pořizovány ještě znaky podzemní, z látek zkáze vzdoru-
jící'ch: uhlí, skla atd. Mimo to pozemními mezníky mohly býti
ploty, zdi, brálzdy.

Na řeká,ch a jezerách zapouštěny byly do hlou;bky sloupy
s vypálenými na nich erby.

Zároveň s vyměřováním prováděli revi'soři "postanovlenje
požitkov", při čemž voločné zřízení předvídalo nomlálně ta.xaci
pozemků čtyř druhů: dobrých, prostřednich,špatných, zvaných
"podlými" a velmi špatných. Revisoři taxovali půdu velmi
zevrubně.

Současn'ě s vymťřováním pozemků podle volok roku 1559
bylo zahájeno měření lesů a sestavování lesní mapy. Pohříchu
se nedochovala tato do naší doby. Nehledě k tomu, že při voloč-
ném měření, pokud lze souditi o tom ze zbylých dosud dokladů
- nebylo j,eště používánoastrolahů s dioptry - všeobecnác
organisace voločného měřeni ukra,jinského rozhodně vyniká po
některé stránce výše nad organisa,ci generálního m'ěření, jlGŽ
bylo prováděno na Ukrajině a v Rusku téměř o celé dvě a půl
století později.

Toto generální měření. bylo prováděno na př. bez aplikace
základního principu geodetických opera.cí - totiž kontroly,
zatím 'co revisoři voločného měření vždy kontrolovali. vy~·
konané práce.
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3. Dob a k o z á c k á.
V této době - za bojů na dvě fronty, jednak proti Polsku,

jednak proti Moskvě - nebylo příznivého času pro konání
velkých geodetických pra.cí, zato !se prováděly drobné měřické
operace za účelem zpevnění hranic pozemků, okupovaných za
kozáckého povstání pod vedením hetmana Bohdana Chmel-
nyckého.

Nejdůležitější geodetickou památkou té doby jsou mapy
Ukrajiny. Z první polovice XVII. stol. je na př. mapa Ukrajiny,
jež se uchovala ve státním archivu ve Štokholmě pod názvem:
"Oertež (= výkres) ukrajinským a čerkasským horodám
(městům) ot Moskvy do Krymu."

Tato mapa byla spracována bez zřetele k jakékoliv karto-
grafické metodě a pouze jako schematický náčrt, bez dodržení
měřítka. V mapě vyznačeny byly též vzdálenosti mezi jednotli-
vými body na komuníkacích. Řeky jsou vyznačeny všeobecně
středov'ěkou metodou, totiž vlnitou čarou podél hlavních měst
a městysů. Rozměr mapy 80 X 94 cm.

Doba kozááá, kdy za Bohdana Chmelnyckého Ukrajina
byla samostatným Istátem, nalezla ozvěnu také v cizině, kde
zanechala nékolik map Ukrajiny. Z takových map dlužno uvésti
Beauplanovu 5) z roku 1650, znova otištěnou roku 1716 v Roma-
novu "Atlas Novus" s názvem "Typus generalis Ukrainae".

Potom se lze zmíniti ještě o Romanově mapě Ukrajiny
z roku 1716, uv18řejněné v tomtéž atlase s názvem: "Ukrania
et terra cosaccorum", dále o mapě Weigelově s názvem "Ukrania
seu Cosacor" a j. Z polovice XVIII. sto1. uchovaly s,e památky
'zeměměřického zákonodárství v podobě zvláštního zeměměřic-
kého oddílu v ukrajinském kodexu: "Práva po kotorym sudit,sja
malorosijskyj narod." V těchto "právech" zas,luhuje povšimnutí
požadav1ek, aby byly zhotoveny pro soud výkresy dle pro-
vedených měření. .

Avšak délkové a plošné jednotky té doby jsou více roz-
manité než v době dřívější. Vedle ukrajinských loktů a sáhů
začíná s'apoužívati ruského tříaršínového sáhu. Zejména různé
byly plošné míry. Tak mimo lánů a volok pozemky byly vy-
m'ěřovány podle "čtvertky", "klitky", "planku", "vidrizu",
"rizu", "desjatiny", "morgu", "kosary", "upr'Zlhu", "služby",
"plecu" .. ,zahonu", "polja", "konu", "versty". M'8Izníznaky této
doby připomínají vliv předcházejícího období.

Dochovaly se také zprávy na základě pamětí uvedeného
již Beauplana o značných znalostech Záporožských kozáků
v námořských měřeních a astronomických pozorováních. Každá
kozácká "čajka" (lodice) měla kvadrant pl'O označování směru
(,0,sty.

Kozácká doba mohla by tudíž slibovati nový rozkvět geo-
detické činnosti na Ukrajině, ale zasahování Ruska do ukrajin-
ských věcí a zrušení samosprá,vy Ukrajiny znemožnilo posled-

5) Beauplan. francouzský inžehýr, žil delší dobu na Ukrajině a
Toku 1635 stavěl Koudackou pevnost na Dněpru.
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nímu hetmanu Ra,zumovskému nejen provedlení chysta.né země-
měřické reformy, a,le potlačilo zároveň také tvůrčí geodetickou
činnost ukrajinského nálroda.

4. D o ba.
Poslední doba s;e vyznačuje prováděním řady velikých

zfmĚměřických prací, uskutečněných na území Ukrajiny z pod-
nčtu ruské vlády. Prvním v'ětším takovým podni"klembylo t. zv.
gen'2rální vyměřování, zaháj-ené roku 1765 a ukonč,ené teprve
roku 1888. Potom roku 1836 bylo zahájené t. zv. speciální vy-
měřování,. Na UkraJině, kde způsob pozemkového vlastnictví
naprosto se lišil od rusk)'ch poměrů, neuplatňovalo se generální
vymčřování.

Proto pro vyměřování na Čemihovskn a. Poltavsku byla.
roku 1859 vypracována zvláštní pravidla. Podobně na základě
zvlá,štn:ch pravidel bylo provedeno roku 1839 a 1867 vyměřování
na Kijevsku, Volyni a Podilju. Kone6ně roku 1863 na základ0
zvlá>Šíníchinstrukcí bylo organisováno vyměřování na, Kuba.ni.
Kromě těchto úkonů rázu katastrálních prad drobnějších bylo
v letech 1821 a.ž 1890 triangulováno za účelem:

1. vyměřování poledníka. na 27 o vých. délky od Green-
wiche (na. Ukrajině tato operace dotkla se Volyně, Podolí a
Besa.rabie) ;

2.vyměřování rovnoběžky na 52 o sev. šířky, což se, dotklo
'Sevem:eh ukrajinských zemí na Černihovsku a v Polesí;

3. vyměření rovnoběžky na 47'5 o sev. šířky, jež prochází
va zna,čné své části Ukrajinou. Poslední tyto práce se prováděly
v letech 1848 až 1856 pod vedením ukrajinského geodeta
Vrončenka J:

4,. celé řady místních triangulaeí pro vytvoř'ení pevné sitě
měřické.

Těmito geodetickými pracemi poslední doby není třeba
zvláště se. zabývati, ježto j'sou dobře známy.

Résumf. Les a n c i e n s t I' a va u x g é o d é s i q u e sen U k I' a"in e.
Les fragments géodésiques de l'Ukra"ine penvent étre divisés en quatre
périodes:

1" Le plus aneien des mesurages géodésiqnes fut éxeeuté en 10G8
par le due Glib Sviatoslavitch, qui mesura la largeur du détroit de Kertch
et Kortehev. Cette mesure a été faite pendant l'hivel' sUr la glac/'. La
longueur de la ligne mesurée était de 14.000 mgens (a peu pl'es de 22 kilo-
metl'es\ A cette méme épcque furent mises en usage les mesures linéaiJ es
l:t earrées, dout la plupart sont conservées jusqu'a nos jOUl'S,ainsi que
les formes des signes de bornage.

23 La 2m" période est céle])rc: a) par l'établissement d'un systeme
des mesures géodésiques (l'unité des mesures "stopa" = au pied de Paris
[pied du roiJ), b) par I'établissement des formes des points de repere, c) par
I'élaborations des lois de l'arpentage dans les trois "Codes Lithuaniens"
en 1529, 1566 et 1588, d) pal' une grande parce!lation, appelée "mesure de
voloka"!O) dans la 2rne moitié de 16. siecle.

S" La Srne période, appelée époqlle des Kosaques avait laissé quel-
ques cartes de l'Ukrai:ne, telles que: a)la carte des villes ukra"iniennes et
tcherkassiennes de Moscou jm qu'en Crimée, b) la carte de l'Ukrai:ue de

•1') Voloka ést une mesure de surface_ ft peu prés de 20 hectares.
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1650 par céIl\bre G. Levasscur de BeaupIan, c) Ia carte de Romann de
1716, a) Ja carte de Veiguelio et ďautres.

4e La quatrieme période depuis la n,oitié du XVIII siecJe jusqu'a
nos temps est plus ou moins conuue.

Knihovní zápis půdy v Sovětské Uk~ajině.
v. 'Tj utj unny k.

V bývalém carském Rusku jak v jeho celku, tak, i jemu
podrobených z,emích, zejména v Ukrajině, byly prováděny
knihovní zápi1sy veškeré půdy za úč1elem rozvrhu pozemkové
daně, k hypotéce a pod. Tyto zápísy, jak známo, mají vlív na,
rozvoj národního hospodářstvi, umožňují spravedlivé rozdělení
pozemkové daně a tím působí na, situaci stavu rolnického. Po-
zemkový katastr v takovém st~wu, jak pozorujeme jej v Česko-
sLovenské republice, však zaveden nebyl, poněvadž carské vládě
jednak nezále,želo mnoho na zlepšení životních poměrů občanů,
kteří živili se, většinou vzděláváním půdy, jednak rozhodovali
o tom i důvody politického směru. Pra,vdou je, že v t. zv. a,rchi-
ve'ch notářů jíž odedávna byl prováděn knihovní zápis vlast-
nictví a držby, ale ne k účelúm katastrálním a jen ve zvláštních
př:padech k důka,zům právní držby. Zápis; tento neodpovídal
faktickému stavu parcel v přírodě, pon'ěvadž změna osoby
dJržitele a kultury kontrolována nebyla.; obecně vzato byl zápis
prováděn nedokonalým způsobem a nepřesným.

Velice důležitou otázkou pro sovětskou vládu bylo, ahy
dosáhla rovnoměrného rozvrhu pozemkové daně -- prod-
na,lohu -, když soupis parcel a jejich přesné výměry známy
nehyly. Zvlii.šť to bylo těžkým první léta po revoluci, kdy ~ed-
láci lační po půdě revolučně zvětšovali svoje pozemky na účet
statkářů. Proto zákonem z roku 1922 sovětská vláda nařizuje
státní knihovní zápis půdy. Ten zápis je dvojího druhů: p ů-
vod n í a e v i den ční. Původní zápis sestává ze' zápisu po-
četních a držebních výsledkůpi'lvodního měření do knihovního
operátu s dodatkem map toho mě,ření. Evidenční - je zápis do
operátu y;eškelrých zmi;~n,které se stanou během času v právn:m,
hospodMském a přÍl'odním stavu pozemků a držhy. Knihovní
zápis provádí s,e v každém rayoně administrativném
(ra,yon = přibližně okres hemí) pozemkovým rayonním úřadem.
Operát zápisový skládá se z: 1. rayonní mapy držebnostní,
2. držebnostní mapy každé obce, 3. seznamu všech držitelťr půdy
rayonu, 4. seznamu, všech stavebních pa,rcel v rayonu a 5. se-
znamu všech zemědělsko - hospodářských spolků (zemelných
hromad).

V obvodu rayonu musí býti do oparátu knihovního zapsány
všechny pozemkové parcely (parcela, která je ve společné držbě,
má se zapsa,ti jako celek bez dělby mezi účastníky) ; v operátu
nutno uvésti:

1. označení místní, označení parcely, výměru parcely,
plochu každé kultury, soupis větších budov i ho,spodářských
zařízeni, 2. jména držitelů i smlouvy, na základě kterých po-
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užívají ptlrly, 3. záznamy o zvláštních plných mocích povin-
nostech, které váznou na držbě.

j,nillOvnímu zápisu rovněž podrobeny jsou:
L rozhodnutí pozemkových úřadů o agrárních operacích

i potvrzení projektů k trmto operacím, 2. zánik práva na držbu
půdy, 3. změna soupisu půdy v držbě spolků, 4. vstl:p stran do
nových h01spodářských spolků a vystoupení ze společného hospo-
dářství, 5. stanovy spolků a různé změny stanov, 6. protokoly
valných hromad "polklI a schválení o změně způsobu používání
půdy, o všeobecné dělbě půdy, o zvětšení nebo zmenšení jed-
notky dělby, 7. dělba hospodářství (dvOIů), změna osoby držitele,
.smlouvy o pachtování půdy, 8. vznik stížností o právu k půdě
a příslušná I'ozhodnutí pozemkových soudních komisí, 9. stano-
vení a vymezníkování hranic parcel a pod.

Všichni držitelé půdy a úřady i korporace, které obdělávají
půdu, musí k účelům knihovního zápisu předložiti funkcionářům
pozemkového úřadu veškeré dokumenty, potvrzující právo
k držbě; rovněž musí ohlásiti potřebné podmínky k zápisu.
Pozemkové úřady vyššího stupně a pozemkové soudní komise
jsou rovněž povinny do dvou týdnů po uplyuu;tí odvolacího
termínu zasla,ti pozemkovému rayonnímu úřadu veškerá svá
rozhodnutí o stížnostech o půdu k účelům zápisu a odevzdání
účastníkům.

Knihovní zápis držby, která nepřichází v úvahu při novém
parcelování a agrá.l'l1:choperacích, provádí se společně s určením
výměry, kultury i hranic držby a s vymezníkováním parcel
mřřickými úředníky.

Ra,yonní pozemkové úřady jsou před zákonem odpovědny
za správnost knihovního zápisu. Akta. vydaná na základě tohoto
operá,tu, používají veřejné důvěry a jsou důkazem držebnost-
nich práv na půdu.

Za práce s knihovním zápisem spojené "platí ka,ždý účast-
ník zákonitě schváJený poplatek měm)', 7ápisný a početní, při-
padající na jednu desjatinl1 přidi'lené půdy.

Ing. JINDŘICH KREJČí.

Dne 6. ledna t. r. opustil navždy naše řady milý druh a kolega
Ing. Jindřich Kr e j čí, dlouholetý člen našeho spolku, měřieký vrchní
rada v. v. a úředně autorisovaný civilní geometr na Král. Vinohradech.

Narodil se dne 5. března 1858 v Krasilově. okres Volyně v jižních
Čechách. Po ukončených studiích na reálce v PlZlli a zemské hospodář-
ské střední škole v Horních Heřmanicích ve Slezsku, podrobil se autori-
'Sační zkoušce civilního geometra a stal se měřickým adjunktern v evi-
denční kanceláři zeměměřické býv. knížete Flirstenberga lUt Ki'ivoklátě
11 úředně autorisovaným civilnim geometrem.

Jako upi'ímný Čech necítil se valně spokojen v knížec.ích službách
11 rozhodl se proto vstoupiti do státní služby, jsa pevně přesvědčen. že
bude moci působiti v Čechách. Jeho toužebné pi'ání se mu však nesplnilo,
neboť po svém přijetí do státní služby v roce 1890 byl ustanoven evi"
qenčním geometrein v Hermagoru v Koruta.nech. Teprve v roce 1891 mu
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byló popřánq navrátiti se opět do vlasti a převzíti správu evidence ka-
tastru daně pozemkové v Přešticích.

V létech 1898 až 1912 působil jako přednosta měřického okresu ve
SlaI,lém a v Plzni, kde pro svou nev~ední ochotu a laskavost byl velice
oblíben a vá.žen. . .

Následkem svědomitého vykonávání namáhavých služebních po-
vinností onemocněl a po pře stálé chorobě byl na svoji žádost přeložen
do archi,vu map katastrálních v Praze.

Tam zastesklo se mu však brzy po volné přírodě a proto již
v roce 1913 vidíme ho jako přednostu evidence katastru daně pozemkové
v Žižkově, kdež působil wž do konce března 1923, kdy na vlastní žádost
odešel do výslužby a stal se úředně oprávněným civilním geometrem na
Král. Vino hradech.

Zúčastní! se čínně na.šeho spolkového života, přispěl sv)'mi boha-
tými zkušenostmi a rozhledem nemálo při řešení našich závažných otázek
stavovských a těšil se upřímně z každého i sebe menšího našeho úspěchu.

Zákeřná choroba, kterou přes veškeré lékařské úsilí nebylo lze
zdolati, hlodala na jeho jinak zdravém těle a po dvouměsíčním utrpení
učinila konec jeho životu.

Byl vzorným manželem, starostlivým ,otcem, upřímným a mí!ým
kolegou a každý, kdo. jej poznal, měl hOJ upřímně rád a zachová jej
v milé paměti.

Oest budiž ;jeho památce! Ing. Brandl.

l/ecense.
Etudes sur les instruments géodésiques et sur les résultats de la

triangulation cadastrale effectuée dans l'Aisne en 1924 et 1925. Vydalo
Ministére des Finances, Paris, le 10. mars 1926, sepsal ředitel Service
ďétudes pour la réfection ou la mise a jour du cadastre Ing'. H. R o u s-
s i 1 h e.

Dílo toto je vlastně sbírka instrukcí služebního rázu, rozmnožená
psacím strojem a v obchodě neprodejná. Restavena je dle úředních čísel
jednacích.

Č. j. 2171/El popisuje theodolit, konstruovaný pařížskou firmou
Chasselon dle návodu Ing. Roussilhea, označeny co lllouel S. E. R. C.
1924. V úvodu jsou pěkně sestaveny podmínky pro bezvadny theodolit
vubec. Popsaný théodolit je jednoduchy s konickou osou dolů, s ručně
pohyblivým limbem, který možno fixovati dvěma šrouby zdola působícími
na svěmcí desku. Okulár opatřen mikrometrovým šroubem, pohybujícím
nitkovým křížem, resp. vertíkální dvojitou záměrnoll nitkou (mimo druhé
jedinoduché) a slouží k opakování pointování zaměřeného trig020-
metrického bodu a zároveň k vyloučení kol1imace. Bubínek mikrometro-
vého šroubu koresponduje v dělení s bubínky u mikroskopů alhidády.
Osvětlení všech mikroskopů je jak pro denní světlo, tak i elektrické pro
noční pozorování.

Theodolit konstruován je s horízontálním kruhem o pruměru 18 cm
aneb 22 cm a s vertikálním kruhem o průměru 14 cm. Otení na vertikál-
ním kruhu taktéž mikroskopy s mikrometrovými šrouby. .

Č. j. 2172/El popisuje azimutální stroj Chasselon, model S. E. R. C.
1924 s obdobnými zařízeními jako theodolit Chasselon.

Č. j. 2173!El jest již podrobná instrukce pro používání theodolitu
Chasselon, model S. E. R. C. 1924, při měření na stanici. Ve zprávě' čísel-
nými příklady dává se poučení pro zjišťování všech potřebných konst1.'1t
theodolitu, jakož i uvádí příklady provedených observaeí.

Č. j. 2174/El je instrukcí pro používání azimutá.lního stroje Chas-
selon, model S. E. R. C. 1924.

Č. j. 2175/El sděluje všeobecný úvod pro používáni strojů Chas-
selon jich vyšetřování co do přesnosti a použiva-telností.

, C. j. 2176!El a. Č•. j. 2177/El podávají výsledky studií strojů Cha-s8elon
Č. 1 a č. 2 (azimutální).
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Studie tyto obaahuji:
. 1. Přesné vyšetření ťúnkcí jednotHvých zařízeni, jich součistí a

pohybů mechanických. Kriticky posuzují volený materiál.
2. Vvšetřování konstant a
3. odchylek v jeclnotlivých částech jak dělení kruhů, tak i mikro-

metrických šroubů.
4. Porovnání těchto odchylek pro opakované vyšetřování v růz-

ných časech zjišťovaných.
5. Vyšetřování výstředností alhidád pro různé časové doby opa-

kováním zkoušek.
6. Runové chyby mikrometrických šroubů. Vše je ooloženo pře-

hlednými tabulkami a také grafikony.
Č. j. 2178/E1 a č. j. 2179/E1 uveřejňuje obdohné studie theodolitu

Chasselon č. 1 a č. 2 s připojenými studiemi také vertikálního kruhu.
Opět vše doloženo tabulkam~ a grafikony.

Č. j. 3112/Eg, nadepsané: Resultats généraux obtenus au cours des
travaux de triangulation dans l'Aisne (1924-·HJ25) obsahuje popis a po-
stup triangula.ěních praeí v departementu l'Aisne s následujícím obsahem:

V departementu l'Aisne bylo nutno rychle vyhotoviti a opraviti
katastrální mapy. Za tím účelem bylo nutno měřiti trigonom. síť 2. a
3. řádu. Byla navázána na síť 1. řádu, provedenou Service Géographique
de l'armée, a zaměřena 4 stroji Chasselon, cUíve již popsanými a zkou-
šenými. Souřadnice počítány v stereografické projekci.

Triangulace provedena oddělením S. E. R. C. v prostoru severně
čáry Villers-Cotterets-Lagery a oddělením soukromého podniku, So-
ciété de cadastre et de topografie, řízeného plukovníkem H,aguet v pro-
storu jižně této čáry; v prostoru v sousedství čáry Attiches-Prémontré
-Laon oddělením Service G30graphique de l'armée, řizením kapitána
Rumeau.

V jižní části departementu připojeny visury na katastrální trigo-
nometrickou síť Seiny a Marny, provedenou roku 1905 S. G. A.

V území o plošném obsahu 4500 km2 observováno celkem 8 trig.
bodů 1. řádu, 50 trig. bodů 2. řádu a 62 trig. bodů 3. řádu. Znovu určeny
a vypočítány byly 4 trig. body 1. řádu, 50 trig. bodů 2. řádu a 219 trig.
bodů 3. řádu. K vykonání daného úkolu vydána společná instrukce
s následujícími podmínkami:

A. Omeziti střední délky stran trojúhelníků 2. řádu na 10 až
12 km, strany 3. řádu na 4 až 6 km.

B. Počet skupin observací stanoven: 2 skupiny pro směry kratší
jak 6 km, 4 skupiny pro smě'ry mezi 6 až 12 km, 8 skupin pro směry delší
jak 12 km.

C. Observaci prováděti na 1 tisícinu degré ve skupinách s nej-
vyšším horizontálním uzávěrem 3 tisíc1n a tak, aby skreslení bodu v ob-
vodu 20 km bylo menší jak 0'10 m.

D. Principielně používati různých strojů; zkoušeti stroje na každé
stanici před observaci a po ní (hlavně run).

E. Redukovati observované směry podle jednotných disposic a po-
moci grafické konstrukce zjistiti na místě opravy úhlové ve stereogra-
fické projekci.

F. Počítati způsobem jednotným v řetězovém spojení dobře pro-
studovanéni observované body a body protínáním kupředu určené.

Provedená práce oceněna byla .podle následujících úchylek: 1. dle
středních úchylek v měřených úhlech, mimo to i dle horizontálních uzá-
věrů; 2. dle středních odchylek ve vypočťených souřadnicích bodů;
3. dle uzávěrů trojúhelníků před výpočtem souřadnic.

Porovnáním výsledků získána byla zkušenost. že střední úchylka
v měřeném úhlu není skorem závislá, na délce měřených směrů (totéž
při horizontálním uzávěru) a ještě méně závislá na konstantách strojů.

Výsledky observací jsou sestaveny v tabulkádl, které umožňují
správný úsudek o jakosti observací a splnění podmínek před počátkem
polních prací daných.

Triangulace byla provedena za 11/2 roku. V trigonometrické síti
bylo také 14 vysokých staveb (tripodesl, vysokých 10 až 20 m. Po součtu
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všech výloh, včetně vysókých staveb, stála triangu1ace pro 1 ha méně
jak 2 franky.

Celé toto dílo, podané Ing. H. Roussilheem, vyniká jasným a
dobrým odborným podáním, je pro každého odborníka velmi pouéné a
může býti dobrým vodítkem pro organisaci a provedení podobných prací.

Kolomazník.
Popis města Brna. K &outě'ži na regula,ční Ip~án. VydaJo

město Brno Iza ,red3Jkce Ing. J. Peňáize. Ti~kl ŠInelfetka ,spol. v Brně. 1926.
Jlllko l&Qučá,s,tsoutěžnÝ0h .p()lffiů.cek vydaJo měslto Brno redakci

přednosty vyrrněi\ovacího a regu~aoo.ího odděleni měst. staV'ehniho úřadu
.Lng. J. !'eňáze pod: hofenim titu~em knihu, která ,g,výrrnobsahem a novosti
lá1Jky jest powluhodnýIn ba ojedmělým zjevem v naiŠí soudobé technické
Ltm;atuí'e. Hada oc1bomý0h statí, statisticiký.ch t3lbulek, grafikionů a orien-
tačních plánů osvětluje široce hlediska, ze kterých nutno vycházeti při
í'ešení modernÍJho regu:lmčního a ,z,a,sta,vovaciho plánu města. Jest to první
,souborně uspoř.á.d3Jná a publikovaná IpráJce v tomto oooru v rClpuhlice a
hude ji,stě sloužiti za vítaný vzor pii ,sestavování pJáno'vý,ch pomůcek pro
reguladcelé řady jiných měst.

KniOO. čitá 116 straJn, obsahuje 13s>3.mostatný,ch popisných statí,
9 tabulek staltist~clkých, 10 grafikonů, 5 map a 5 reprodukcí sta,rých plánú
mě"ta. Řadě~peiCÍálnkhs,ta.ti odborných Ip~edchází dějinný 'P~ e hl ,ed
s t a v e b n i IIo (y' Ý voj e města Brna.; !pak P9,jednálll.o a ikrriti,ciky z,ho,d-
noceno úsilí dřívější i nynější správy mě,sta o :oÍJskálll.íregulačního pJánu
a na :pOOJlclmděiIl3lbytý'0hzkušenosti dovozena ,potřeb-a řešeni regula,čního
'plánu pro Velké Brno v úz;ké souvis,loslti IS řešenÍJm otá'zky nádraž1Ú a
sitěželezniooí.

V ohsá.Méstlllti IPojedm.alDo'c. Dr. O. Gartner ° ge o log ic k Ý c h
poměrech území Velkého Brna. V ni vymezeny hranice moŽinosti staveb-
ního ,vývode Vlzhledem ku ge'omorfologh~kému utválení terénu a posouzena
st3ibilita a UJpotřeh~telnost hornin IPro budovániřáJdný,ch komunikací.
Klimati,cké a meteorologkké 1J,omě,rynalčrU Dr. V. Novák.

OtáJzce do p r av n i, která [Jlři návnhu Te~,a,ce přichází v prvé
řa,dě v úvahu, :věnována zvýšená 'pozornost řadou Ispedá,lnfch pojednáni.
T3ik IPro 'ře,šení náJdra;ži vyltčeny detailní po:zada,v:ky o Tozmě'rech nádra;ží
osobního, pořádacího, topírenského, dotčena otázka dílen, vleček a směr-
nic rázu konstruktivního; plánové pomůcky železniČní dopln"ny ti'emi tl-
bulkami o íntensitě železníční dopravy. Na podkladě nynější zkušeností,
dolO'žené grafik ony a statistickými daty, stanoveny smerniee prc> budoucí
řeiŠení dopravy autobusové a elektrických poul1č'nich drah. K ujasnění o,h-
tiži, 'stá:vajicich i očekávaných v dopra.vě voz.o,vé a pěší, připoj,en a, vy-
.světlen iJl~ánkřižova,tek a uzlů, důležit$'ch pro provoz mdiállný, obvodový
i nrts,tni a p'řipojenyčf~elné ta:lmlky a s,chematické 'znázamění dne,šní in-
tensity dop'ravy vozavé i [J'ě1ši.

,Ste,jná péče věnována i pomě:rům .vodnich toků a, podimÍlIlkám do-
pravy vodní a letedié. Velmi cennou pomůckou pro soutěžící budou
i smě'rnice 'P'rořelšení otáze,k Ivodohoslpodá,iíSiký>e11,ohe1znamujíd Ise 'sltavem
dnešnfch vodních toků a ji·ch vý'znamem pro úoeJy kanaJ.is,ačni, vodárenské
a průmyslové. Ta,,ké ty,to stati .doplněny [l,řehlednýmipJány ,stávadíd neb
'Pl"Ojektované si.těkana;lisa,čn~ resp. vodov,oooí a přts,lušnými statiJsti0kými
daty o spotřebě vody.

Mimo tyto čistě technkké čláIJIky obsahuje ikni:ha ř3ldu pojednáni,
s,ta,ti,st;,ckých dat a diagramů O iJl,oiČtuO'hY'vatelstva, jeho přírůstku V'Zihle-
,dem k ruz;nýlm ob~alstem a ohc'm, o hws,totě ostdlení, o poměrech hytový,ch,
hos'podáhkých, sociálnkh, ostavovlském rozvrstvení a pod.

Bro r07,voj stavebního TU0hu a organkké ibudová,ní hygienicky
zdr3lvého města důle'žita j,e1st-<Jtázika roztr'tštěnmti pmemkové drž,by,
o které iJlodávají jalsný obraz !slta1tiJstickádata ta1Jelá.rně upravená. Samo-
statné 's>tatiV'ěnoválny otáJzkám oibeoně p,rospěšným, j'llko jest o,tálzka hřišť,
zeleně v Bmě iokoU, hi'bitovů, tržnictví a ja,tek, ochrany památek stavi-
telských i [J'řirodnkh, otázlce ,vysokých ,škol atd.

VYldaná pUlbUka,ce jes,t j3Jsným dokladem, 'že ke zdárnému vy,řešení
regulace většího města jeM. nezlhytna Isoučinnos1t několika ouborniků růz-
ných technickýc,h směrů a nelIlí proto moilno vYlhraditi otázku reg1l1a,ce
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měst jednůmu ód'borli. široká ikoncep1ce,,bohato,st a !pečlivost V uspořádání
statistického materiálu ,wědičí () Jl~ném 'pochopení 'leHkosti Ú'k:olu, který
má. býtiz,do,lán, a jest ke d,i nalšemu I~,tavu,:že k prád: té<t,o'pHspěli městští
z,eměměřiči 'pod vedenim koL Peňá,ze, a tak dokumentovaH S1Vodiodbornou
z,datno~lt v otálz,ká,ch regulačních.

Po stránce hibliofi,lsk'é upravena kníha ,"kusně a oživelna řadou
'cenných l'€'}l'fů'dukd starý,ch map a pohledů na Brno a jeho památky z dob
minulých i přítomnýoh, a jest jen litovati, že náikl:lJd lmihyomezen jen
pro účely soutěže a nedán ,širší ve,řejnosti k dllsposici. jk.

H. B 1u m e n ber g: Oeutscher Landmesser - Kalender fiir das
.Jahr 1927. Cena 6'5 marek. Vydal R. Reis, Liebenwerda, letos ve dvou
dílech se zvláštní brožovanou přílohou. I. díl (vázaný) obsahuje kalen-
dář, matematické tabulky, míry a váhy, něco z praktické geometrie,
drobnosti o kalendáH, první pomoc při úrazech a část poznámkovou.
Brožovaný II. dil (Taschenbuch fUr Landmel.lkunde, Kulturtechnik und
Ingenieurwissenschaften) obsahuje početní tabulky, matematické vzorce,
poznámky z fysiky, úředně přípustné odchylky, geodesii, kulturní tech-
niku, zásobování vodou, inženýrské stavitelství, zeměpisné souřadnice,
honorMský tarif. Ve zvláštní 94 stránkové příloze jest pojednáno o mě-
řických stavovských organisacích v Německu se seznamem vyměřova-
cích úřadů a všech geodetů v Německu. V příloze jsou uvedeny i od-
borné časopisy cizí a velké neněmecké spolky zeměmě1řické, některé
předpisy o nabytí praxe. Jest však litovati, že rozdělením kalendáře na
dva díly vznikly některé nedostatky, hlavně ve stránkování, jak patrno
z textu, na př, na str. 112. Prokeš.

Nové knihy.
V. L á s k a: Úvod do kosmické fysiky a matematické geografie.

Praha 1926, nákladem Spolku čs. filosofů a přírodovědců. Stran 96.
Matyáš L e r c h: Eliptické funkce. Vydala Masarykova universita

(přírodovědecká fakulta) v Bruě 1926, s předmluvou prof. E. Čecha.
Stran 160.

Dr. Jan Voj tě c h: Přehled vyšší matematiky. Vydal R. Prom-
berger v Olomouci. Oena 35 Kč. Stran 326.

Miloš K o s s I e r: Úvod do počtu diferenciálního. Vydala Jednota
čs. matematikůa fysiků v Praze 1926. Stran 147. Cena Kč 18'70.

Hvězdářská ročenka pmrok 1927. Sestavil Dr. B. Ma šek.
Bibliografické zprávy, nakladatelství a knihkupectví Jednoty čs.

matematiků a fysiků, vyšly v 1. ročníku. Č. 1 z r. 1927 obsahuje no-
vinky z oboru věd exaktních, geodesii a jiné techn. vědy v to počítaje.

Dr. E. Č ech: Proiektivní diferenciální geometrie. Praha 1926.'
Nákladem Jednoty čs. matematiků a fysiků. Cena 80 Kč (pro členy
60 Kč). Stran 406.

F. Gen d r e: Cours de photogrammétrie. Vyšlo v Librairie de
l'enseignement technique, rue Thénard, Paříž 1926. Cena 20 fr.

G. A bet ti .... : Astronomia geodetica, geodesia e topografia.
Vyšlo v Bologni 1925.
. K. S t o r mel': Résultats des mesures photogrammétriques des

aurores boréales observées dans la Norvége meridionale de 1911 a 1922.
Oslo 1926.

A. A b e n d rot h : Oeutsche Siedlungs- und Bebauungspliine.
Stran 319, 30 kreseb a tabulek. Vydal Industriebeamtenverlag, G. m. b. H.
Berlin N. W. 40. 1926. Cena 12 ř. marek.

J. Fr a n k u. M. Me y e r h o f: Ein Astrolab aus dem indischen
Mogulreiche. Vydal C. Winter v Heidelberg-u 1925. Cena 4 marky.

Odborná pojednáni v časopisech.
L'Eco degli ingegneri e periti agrimensori, 1926. Č. 21. Refer.á.t

o manifestační schůzi zeměmě.řičů (zeměměř. znalců) z území Kalabne.
- Č. 23. Poznámky k provádění zákona o seznamech oprávněných tech-
niků. - Č. 24. Mezinárodní kongres zeměmě,řičů v Paříži.

II geometra' italiano, 1926. Č. 8. MezináJ"odní kongres zeměměřičský
v Paříži (provolání k italRkým g'eometrům a prog'ram sjezdu). Giuseppe
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,g a n g i o r g i o: Technický Ústav a povolání mčřičská. - O. 9. Mario
Girelli: Povoláni zem{'měřičc (dHve měřičského znalce). (Pokračováni
-článku z čísla červencového.) Olánek kol. Maria Girelliho "Zeměměřičské
povolání v Italii" byl redakci časopisu Il Geometra italiano vydán co
.samostatná. úhledně brožovaná publikace. Dílko je monografií. sledující
vývoj povolání zeměměřičského v Italii od dob nejstarších. naznačuje pří-
tomnou situaci stavu a jeho pravděpodobný rozvoj v budoucnu. Náš
-časopis přinese o spisku brzo podrobnější zmínku. De S a n d r e: Děleni
pozemků (s graf. znázorněními). - O. 10. Hugo G o m es: Vedoucí myš-
lenka reformy katastru. De S a n d r e: Vyrovnání Jomených hranic
{s graf. z.názorněními). Falta.

Zeitschrift fur Vermessungswesen (říšský) 1927. O. 1. S c h m e hl:
Úher die Anzahl der geodatischen Linien zwischen zwei Punkten des
Erdelli')soids. Me r kel: Das badische Vermessungswesen. O. 2. F I' i e d-
l' i c h: Uher Punktgenauigk~it (Dokonč. v čís. 3.) H e 11wie g: Vermessungs-
wesen und Grunderwerb. C. 3. Oberarzbacher: Das Siebnerwesen in
Bayem. Liid em a n n: "Die nótwenc1igsten Kenntnisse eines Feldmessers"
vor 150 Jahren.

Vojensko-technické zprávy. 1927. O. 1. Gebauer: O vnější
balistice a jejích praktických úkolech.

Zprávy železničních inženýrů. 1926. O. 12. Ve článku: "Je to
pravda?" od mít á autor ne,šťastný nápad nezjistitelných jednotlivci'!.
kteří zamýMejí vyloučiti skupinu pro technické záležitosti výkupu po-
zemků z nynějšího stavebně udržovacího oddělení III a zařaditi ji d
rámce oddělení II, které obstarává agendu právní a správní.

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessungswesen und Kulturtechnik.
1926. 0.11. Ba es c hli n: Internationaler GeometerkongreB in Paris.'-
Č. 12. A 11e n s p ach: Zur Frage der Ta,rifierung des Grundbuch-Dber-
sichtsplanes. - Féderation internationale des Géomětres. (33 Cong-rós
it Paris.)

Journal des Géomětres-Experts Franl;ais. O. 73. R. Dan gel' :
Compte-rendu du Congres. - Canevas topométrique dans les plans de
villes. - O. 74. P I' é v o t : Instahilité de la croute terrestre. - Gen d I' e :
Levers au 1: 20.000 dans les Alpes. - R a s co 1: Rememmhrement
de la propriété rurale.

AlIgem. Vermessungs-Nachrichten. 1926. O. 36. B 1a s s: Ergebnisse
der Versuchsmessungen mit einem 8 cm Theodolit mit Schraubenmikro-
skopen. - L ti dem a n: Langenmessung mit einem einfa,chen Koin-
zidenz-Entfernungsmesser. - Dr. G a st: Das Hochschulstudium der h6he-
ren Vermessungsbeamten in Preuf.1en.

Bildmessung und Luftbildwesen. Č. 2. Der photogrammetrischo
KongreB zu Berlin. - Dr. G a st: Zur Prtifung der Leistungsfahigkeit
von Luftbildmessungen in Dresden. - We e n: Praktische Erfahrungen
mit der terrestrischen Stereophotogrammetrie in Norwegen. - Dr. L li-
s c her: Neues aus dem Gebiete der Flugzeugstereoskopie.

osterreichische Zeitschrift fiir Vermessungswesen. 0.6. Dr. A c ker 1:
Priifung der Teilung eines Wildschen Universaltheodolits. - Ing. D e m-
m e r: Das neue Wildsche Universaltheodolit mit Prazisionsdistanz-
messer. - Ing. Roh I' e r: Die Ausstellung flir Optik und Feinmechanik.

MernieciCbas an Kulturtechnikas Vestnesis. 1926.O. 11 a 12. D a u-
g u 1s: Mezinárodní kongres zeměměřický. D a li g u 1s: Státní a sou-
Kromá činnost zeměměřická v Německu. J. Z. Zprávy z lotyšsklJho
spolku zeměmě,řického. Yi.

Mezinárodní federace zeměměř:čská. Dne 16. prosine,e 1926 konala
se první schůze předsedni,ctva M. F. Z. PHtomrni byli 'Pp.: čestný před-
seda R o u P c i n s ,k y, předseda Jar r e, m~st,olpředlsflda Pel t i e r, g'cn.
tajemník B u t a u 1t a pOlkladnik M o I' á. Po 'Zahájení schůze schválen
byl návrh 'P'. Roupdns,kyho, podporovaný IsoUlhJasem dervíti nároc1nich
{l,elegací, ahy p'. R e n é Dan gel', dlouho,le,tý propagátor me,zinái1'O'iLnich
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styků zeměměřj.čs~ých a jeden z hJaV'llicihtvůrců M. F. Z., byl jmenován
čestným m~sto()lpředsedoufederace "). Poté přeOOl p. R o u p c i n s k y 'P'řed~
sednictví novému předsedovi Ing. J a I' I' e o v i s ujištěním, že nepřestane
pracovati na díle, jemuž v le,tech předchozLch věnoval plný s.vůj. zájem.
Ing. J.a I' r e, poděJlwvav .svému pře'dchů<dci za dOIs.avadní prá.ci, pozna-
menal, že je .unes. vyloučelllO, ahy mohly býti ,pwjedlllány důle~ité otá,zlky
zařaděné na programsc,hůz,e, nanejvý'š 'že hude možnoza,č.íti 's jejícJl
studiem. Pokud jde o plřání a usnesení kongresová, je.s.t Ú:k·olemná.wdrnoh
delegací, alby se jim podHdHi a lpodle svýlch možnos,tí jim vyhověli,

Da.lší rozprava vyzněla v ,přání, ahy v'šechny zprá,vy, předne,sené
v komislích kO'11gres,o'vých,byly otištěny v p,lném ~nění; nejen že, jej:ch
autoři zaslouží si za sv,oji práci télto p.O'zornosti, ale žádá toho i odhomý
zájem v,še,obe1cný.GeneráLní ta.jemni~ poznamenal, že 'přebytky kongresové
j.sou ,takové - ja,k ze zprávy pokladníkovy vysvHne -, že puhl1ka,ce je
možná (v jazyku franwuzs.kém).

Při jat byl dále tento n á v I' h Ing. R ° up ci n s k y ho: N á-
rodni deliegace zem'ěmě!řičské nechť oznámí svému
č 1e n s t v u,ž e pod rob n á tiš t ě n á. z p I' á v a ° tře tím k o n-
grese zeměměřičském bude zaslána i těm kolegům,
k t e ř i s e k ° n g I' e s u n e z ú č a s tni 1i, z a p 1a t í - 1i doL dub n a
t. r. při s P ě vek 5 5 f I' a n k ů n a a d I'e s u: M. Mor a, 3 2 r u e d u
Po nt Ne u f, E ple I' n a y : tito koleg'ové hudou ta.ké dodatečně zapsiÍni
v seznam kongresový, musí však oznámiti prost.řednictvím své národní
delegace **) jméno a adresu gen, sekretái'i.

Pokladník Mor a ve své zprávě vzdal ,dík národnúm delegadm,
Merézap,ravily zápÍSIIlé, dMe Anglii, Be,lgii a š'paně,lskuza zvJá.š,tní p'ří-
spěvek, p. D 1'0 W e r.o v i za soukromý ,dia;r,,řadě f.rancouz~ý1cihl ko,rporací,
které hmotně či jinaJz podlpoříly sjezd a konečně i všem kO'11gres,iJstům
vŮ<hoc.Úhrnný Ip'!'íjem dosá,hl čás.tky 64,368'90 fr., vydání 37.363'30 fr"
počiltaje v to ",šechny vý1daje k ongre,wvé, jaikož ,i výdaje spdVlllí až do
30. liJstopa,du 19'26; pok~adní hotovost činí tudrž 27.005'60 f.r.

Gen. sekwtář přednesl po,té finanční úvaihu a. návrh fOIzpootu na
rok 1927. poz[[w.melllal, že Ú1patlření firumční, tak, j:vk jsou plředvidán:t
původnimi stalllovami z lelďna mku 1926, nejsou dO's!ta,teěná ani p'roživo-
ření, tJmi méně p'ro roz:v;oj federace. oTedinou UI1čitou polož,kou TO'Zpo,č:tovou
by byl mční 'p'řispě'vek 100 fr. za každý ,stát,CO'ž byp<ředstavO'valo při
dne'šním stavu úhrnný roční příjem 1100 fr., který by ,s,tači,l taik na po,š-
tovné: vý110hy ·da1ší měly hýti rozV11h.ová,nyúměrně p,očtu členstva. Tím
ov,šem 'sotva dal hy se 'zis1{at kalpitál, jímž hy hylo lze, dis'ponovati v čas
po,třehy. V roce 1926 všecky výlo,hy byly pla,ceny zezápiJsné:ho a z při-
E'pěv,ků kongres,o,vý,ch. Kongresem ne'byložádiÍno ,p~atiti p'řús'Pěvky za
rok 1926. Prozatímní přebytek! kongre,sový má, s,vé určení; má z něho
býti hra,zen ná:k,la.d n~ tisk zplfáv kongresový.ch, ne'boť komité slibHo kon-
gresistům, že dO's,tanou po výtiisku těchto 'l'práv. SchŮ'ze ,permwe,ntního
výbom (16, října, resp'. 17. října 1926) byla z nedostatku času z,krácena.;
ď,s,kusi o fiiIJan,čních 'věc,eeh federace nelhyla věnováu'1 dostatečná pozor-
nost a ze ,zá!p~'sune1z,e učiniti jasné a 10gicJz'ézávěry. Nutno p'řáti 'si vtét·Q
věd roz,ře,šení, p'řiměřené ve,]kými úlwlům M. F. Z. Budou muset býti hra-
ze'ny ná,klllJďy p.ropaga,ční, na :překlady, na tis,k 'zrpdv o ,důležitých otáz-
kách sta.vovs1kých; ná,klady, fc.hž vyiládá. si splnění pi'ání na ko'ng-re,u
projevený,eh, jatk'ož i vydá:vání výročnýchzprá,v (huUetřnu); dále bude
nutno počítati je,š,tě s v)'l1obami 'za. vedlení s,ekre,tariá<tu a B výd.aji poklad-
núkovýmL Gen. tajemník dospěl, od'hadnuv ,celko'Vé náklady, k závěru,
že j:&OUnutl[]Y ty:t.o mční příspěvky:

") P o z n. I' e d.: Pocta je trochu opožděná, ale nejvýš zas,loužentí,
neboť Ing. Dan g e r, vzácný přítel nltŠ,eho ná,roda. a člen M. A. P., stiJJl
po celou dobu kongres-u v'la,srt'11ěv ústraní, a,č z1s.kal s,ieíIevědomou a
dlouholetou sousta,vnou č'n'llostí s'Vou nejvěŤ!Šrch zálsluh jak o komg'Tes,
tak o založe,uí Fedemce. Č's..d,e,legace za,s,la,la již počátlkem prosince 1926
p, R o U'P,c i TI S k y m u projev, v němž navrhovala ono jmenování.

*") Oznámení rp'řijímá do 20. hřezna. t. r. prof. Dr. J. R y 'š a v j,
Praha II, Ka-teř'm,ká 40.
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1. čáJstka 50 li.vÝ'c,.fr., ja1ko s,t.á:lýllřii':pěvek jednotlivých národních
delegla·cí ;

2. 0'25 'švýc. fr. za ka'ždého člena jednotlivých organisací země-
měřič,stk:ý,ch, sdoružerný'chve F,e,derad.

Tím způsobem postavil by se TQlzpo'četFedemce na pevný a siwave·d-
livýzáklad a Feďe~aci by bylo možno řádně s>plniltivšechny své, úkoly,
ja:kož i 'z.říd:i,tire,slervní f'OlllldiP'fO z,vlá,šť dulelžíté výjímc'čné akce a mani-
fe:stllice. V dozírné doM bude nutrno řelšiti t3Jké otá1zku, jak ak"de umistiti
archiv.

Břítomni ulznali ()Iprávněnos,t v}wodu gen. Ita,jemnik:a., ale usoudili
z.árnveň, že otá,z,ky tyto mohou ,býti vyře,šeny teprve na pří'ští sohuzi
permanentnÍJho výihoru, kteráJ musí hýti v,čaiS svolána, aby mohly na ni
vy,sllliti ,své zástupce v'še-c.hny stá,ty sdružené ve Fe:derllicí. Je,stproto
nutno, a;by to, co hylo předneseno generálním tajemníkem, bylo v národ-
nic,h delegadch zraJe uváženo, why zástupci mohli tlumočiti míně'ní
svých dele-gací nas,chfroz.í penna.nent,ního výboru, která hude svolána
v květnu ne,bo v 'ČeJ1VIllU192,7.

Národinídelega,ce ,s,e dále 'žádaji, aby oznámily g:ene,ráJnímu tajem-
níku po,če,t členuzeměmě6čs1kých korporad, ježza,stupují, a,by bylo
možno učiniti si spfI'ávnou předsta.vu o rpočtučleIlJstva Fedemce. Inž.
R o u P ,ci n s k y ,dop0l'1.lJčuJ,ek'one:čně, aby ka.Má 'země jmenovala spolu-
,pracovník:J, "Bulletinu", který by za'SHa.l sekreta.riátu Federa,ce ka,ždo-
ročně přehled prací a pojednání, otištěných v odborných časopisech ap.,
jež by mohly ,zajíma,tj ,šinší člens,tvo F:edera.ce. Otáz,ka, kde bude konán
pI-í>šti kongrel&, lmde mo,ci býti fOIzřešena t€lp.rve v některé z příštích
scMzí. Rš.

Zp~ávy spolkové.
Z Jednoty čs. M. aut. civilních ~eometrů v Praze. Správni výhor

Jednoty konal &voji řádnou schuú v Praze v sobotu dne 5. února t. ľ.
za četné účasti členu výboru. (Celkem hylo přítomno 14 členu výboru,
omluvil se kol. Škoda.)

Stanoven byl termín řádné valné schuze Jednoty, která se bude
konati v sohotu dne 5. března t. r. o 16. hodině v Praze II., Dittrichova
ul. 21, v místnostech Inženýrské komory.

Usneseno, zaslati všem členum Jednoty pozvánky a uveřejniti
konání valné schuze ve Věstniku Inženýrské komory, jakož i v Země-
měřičském Věstniku.

Pro valnou schuzi přiděleny .iednotli:vým členům výboru příslušné
referáty, připravena pro valnou schůzi nová kandidátka a usneseno. na-
vrhnouti na valné schuzi vyhírání do&avadního členského pří&pěvku ve
výši 50 Kč.

V dalšim pořadu byl projednáván návrh na sazby pro zeměměi'iii-
ské práce, spojené s prováděnim pozemkové reformy lesní. Konečné
stanovení sazeh vzhledem k ľuzným názorum v některých detailech od-
loženo do nejblíže příští schUze pracovního výboru.

Vzat na vědomí přípis Inženýrské komory, podle kterého se jed-
nomu kolegovÍJ nařizuje zrušení vedlejší kancelá.ře v místě mimo jeho
sídlo. Rovně,ž vzat na vědomí pi'ípis Inženýrské komory, zaslaný mi-
nistru veřejných prací ve věci návrhu zákona o civilních technicích.

Dále vzat na vědomí přípis Inženýrské komory, zaslaný minister-
stvu veřejných prací, v němž p,odán názor Inženýrské komory o návrhu
děkanství yysoké školy zeměděls.kého a lesního inženýrství v Praze, na
doplnění studia zemědělského inženýrství ve směru kulturně-technickém.

Kol. Fiirst podal zprá,vu o stadiu návrhu vládního, na reformu
zeměměřičského studia.

V dalším jednání podány zprávy o pruběhu návrhU kandidátU do
představenstva Inženýrské komory. Příslušnou detailní zprávu za obvod
pracovní sekce Praha podal kol. Prokupek, za pracovní sekci Brno kol.
Janč a za pracovní sekci Bratislava kol. Talaš . .s povděkem konstato-
váno, že navrženi byli vesměs kandidáti doporučovaní Jednotou. Kol.
Janč vysvětlil, že v pracovní sekci Brno patří civilním geomettum v před-
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stavenstvu ještě jeden náhradník vzhledem k jejich početnosti a vzhledem
k rozvrhování náhradníku na jednotlivé kategorie. Usneseno, domáhati
se v představenstvu Inženýrské komory splnění tohoto spravedlivého
požadavku.

Dále bylo jednáno o dotazech kolegU ve věcech daňových. Též
došlo několik přípisu od kolegU, kde sdělují, 'že v jeho obvodě někteří
kolegové nedodržují předepsané sazby Inženýrskou komorou na měřické
práce. Usneseno, požádati Inženýrskou komoru o zakročení.

Příští schuze pracovního výboru Jednoty koná se v sobotu dne
5. března t. r. o 3. hod. odpol. v Praze II., Dittrichova ul. 21, v míst-
nostech Inženýrské komory. Zapsal Ing'. Prokůpek.

Odbočka Spolku čs. zeměměřitů v Hrně.
Zápis valné hromady, kon~né dne 13. února 1927. Schůze zIahájena

v 9 hod. 45 min. předsedou kol. Filkukou st. Zápis minulé valné hro-
mady není čten, protože byl uveřejněn v Z. V.

Nato čte kol. Mařik jednatelskou zprávu. Z důležitých záležitostí,
jež v odbočce byly projedná,vány, jest jmenovati nejprve naši odpověď
zájmové skupině lesních inženýrů pro Moravu a Slezsko v Bmě na
známé jich požadavky, směřující k rozšíření autorisace na úkor práv
zeměměřičů. Odpověď byla zamítavá, sepsaná v tónu energickém, ale
formou přátelskou.

Dále bylo navrieno zkui3ebním k,omísím pro, státní zkoušku země-
měřickou v: Bruě a v: Pmze, aby bylz,aveden nový formuláJř stá!nÍco-
vého vysvěwčcní ,a byl jim zaslán vzor takového vysvědčení. Návrh
byl zkušební komisí vys. školy specialních nauk v Praze postoupen mi-
nisterstvu školství a národní osvěty. Stran zavedení sedmiměsíčního
kursu geometrovského pro ruské běžence bylo intervenováno píse,rmě
u děkanátu vysoké školy specialních nauk.

Odbočka hlahopi'ál!a panu prof. PetHkovi k jeho; šedesátým
narozeninám a na návrh její, tlumočený kol. Benešem v Praze na
valné hromadě, byl jubilant zvolen čestným členem spolku.

Pokud se tý1č'epř'ednáško;vé ak'Ce, praeováno společrcě s měřickou
skupinou a poiřádány spOllečné schůze.

Kolega předseda doplňuje jednaltelsk!o'u zprá:vu vzpomínkou na
zesnulého kolegu Sommera" který v řadách zeměmčř'ičů moravskýeh
byl vý'znamným pracovníkem ,a tě,šil se vl,3eo,becnéoblíbenosti; přítomní
uctili tuto vzp,omínku povsr~á'ním.

Eolega Růžička př'ipomíná zakročení odbočky u mínislerstva
financí stran ná'\nrhuzákona scelova.ciho.

Zpráv,a jednate,lská byla schvá;lena.
Kolega VÍIČlarpodává zprávu účetní. Rev'so'Í'Í souhlasí se zprávou

a navrhují udělení a,hsolutori'U,. Schváleno.
Kolega Vičar jako administrátor podává další zprávu, líčí ob-

tížnou ,a sví,ze,lnou pos:oi a stě,žuje si hlavně na; velký pOlčet neplatídúh.
Kolega Faltus Thzná;vá výv<ody a,dministrátoma účetního kol. Vi-

čara., děkuje mu jménem sporlrku m velk:oru.obětavost a vyhízí ho, a:hy
ještě alle,spoň let,os ·zůstal l1a t,omto du!ežitém místě, Navrhuje dále,
aby koleg,ovi Vi6arovi hyla dána k ruce placená síla. Kolega Čtvrtlík
míní, že by se ve vě(li měI.o z,a,kroči~ ještě před valnou hromadou
v Praze.

KloJega Růžička děkuje roů'Yněž.kolegovi Viča,rovi za jeho námahu,
ale je názoru, že kolega Vičar je. příliš svědomitý; rozebírá pak
,det.a,ilně celou situa.ci spol.ku, pokud se tý,če přesného plaeení příspěvků.

Nato kolega Vičar 'o,dipovIcťáa trvá na svém tvr,zení, že je 84%
nepla1tÍd,eh. ,

Kolegia předsedia děkuje k,oL Vičaflo,vi jménem spolku za jeho,
práci a vyzývá kolegy, aby tito platili a konali tn,k svou stavo'Vskou
povinnost a přimlouvá se zár,oveň za represálie, jiehž by se mělo p:o~
llžit pr,olti nep,latíeím kolegům a naV1rhuje dále, <albypříští výbor se
zá,ležitostí z.a.býval. Navrhuje dále, ahy spolek dopsa.l Jednotě c:v. geo-
metrů. ahy půso'bila na svoje členy k většímu ,odebírání časo'pisu.
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Kolega Růžička podává zprávu redakční a stěžuje si, že hlavně
z i'ad kolegů státních, řídících (velké) pTáce ,zeměměřické. dostúvlt málo
příspěvků. Předseda přiznává pravdivost slov kolegy redaktora a apeluje
na přitomné kolegy, aby přispívali články a usnadnili takto prácí
redaktora Z. V.

Na,to koleg'a, Toušek podává z,právu knihovní a žádá, aby byl
povolen obnos na z.akoupení skříně. Koleg'a Růž i i'iku, na:vrhuje. Rby
tento návrh byl v Praze přednesen a obnos povolen. Návrh přijat.

Následují volby a aklamaci zvoleni:
Pře d sed o u kol. Faltus.
O] e' n y v'ý b 0'1' u: Vilímec, Růžička, Arnošt, Beneš, Filkuka

starší, šeránek, Dobrovolný, Mařík, Vičar, Toušek.
N ó,h 'f,a d n ík y: Kvítek, Veverka, Krá.fký, Pr,o{,húzka, Čtvrtlík.
R e v i s o r y ú č t ů: K'olžotišek, Vrba.
Jlliko volné návrhy přijlu,ty tyto: 1. aby ve výboru hyllo' uváženo

o represá,liíclJ. proti nepl,atícím kolegům; 2.uby stTanodebírání časo-
pisu byIo dopsáno Jednotě <liv. geometrů; 3.ahy výbo'r o,dboČ.kyvyřešil
otá,zku placení ,administrátora a pod.a;l valné ,hwmadě S. čs. Z. urči,té
návrhy; 4. ahy bylo, dopsó,no do Pr.ahy za Ú'č:elempost'arání se o' nového
člena redakčnthQ výboru ze SIovens~a.

Poté kolega Faltus ['eferuje o svýc.h informací,oh v Praze stran
sjezdlu S. J. A. v MILadéBolesI.avi a o refi:l'rmě studia.

V,alná hromada skončena o 11. .hodině a následovala prohlídka
regulačních a parcelačních plánů v měřickém a regulačním oddělení měst-
ského stavebního úřadu, kde v. m. rada Peňá,z a m. rada Otvrtlík po-
dali přítomným dokonalou informaci o regulačních a parcelačních plá-
nech brněnských, jakož i o pomůckách, vypracovaných pro letošní sou-
těž na regulaci Velkého Brna. Zapsal Procházka.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne
12. února 1927 za přítomnosti osmi členu výboru. Přečten a schválen
zápis o minulé schůzi výborové. Za členy přijati pp.: Eduard Vyslm-
žil, Josef Kruml. Vzata na vědomí zprá.va pokladni pro valnou hromadu.
Před&eda prof. Petřík oznamuje, že bylo zasláno podáni k ministerstvu
školstvi a nár. osvěty o vyplaceni subvence na vydávání časopisu. lrJž.
Krejza oznamuje, že Jednota souhlasí, aby Spolek čs. zeměměřičů byl
přeměněn na Ústřední spolek čs. zeměměř]čů. Po debatě usneseno, věc
zatím odložit a ve vhodnou dobu svolat k vůli tomu mimořádnou
valnou hromadu. Prof. Petřík oznamuje, že senátu ná.r. shromáždění je
předložena osnova zákona na rozšíření zeměměřického studia na tří
roky. Usneseno, aby spolek intervencemi snažil se věc urychliti. Inž.
Guldán, jakožto pokladník komité pro mezinárodní federaci, navrh~l:ie,
aby jeho funkce byla zlikvidována. Po poznámce prof. Ryšavého. že
bude ještě třeba zapravit přispěvky, na nás připadajicí, usneseno,
funkci tuto zatím nelikvidovat.

Zpráva o výborové schůzi měřické skupiny odboru pražsl<éha
S. I. A., konané dne 12. února 1927. Poněvadž předseda inž. Mandys
.je nemocen, předsedá schůzi ptof. Petřík. Rovněž jednatel inž. Pulpit
Je omluven nemocí. Přečten a schválen zápis o minulé schůzi výbo-
rové. Probirána došlá korespondence. Do komise pro sestaveni kan-
didátní listiny pro volbu nového výboru odboru pražského zvolen prof.
Petřík. Brněnská skupina oznámila, že pro sjezd inženýrský v Ml. Bo-
leslavi vyšle tři řečníky: Ing. Filkuka: Zeměměřič a pozemkové vlast-
nictví, Ing. Peňáz: ZeměměřIč a stavebni vývoj měst, Ing-. Růžička:
Fotogrametrické práce v míru a válce. Pražská skupina Re usná.;:;í na
vyslání rovněž tří řečníků, a sice: Prof. Ryšavý: O přesné tacheo-
metrii, Dr. Dusl: O vektorové geodesiL Plk. Hlídek: O topografií. Dále
bude jednáno v bratislavské skupině. s Ing-. Farkou,. aby přednesl
zprávu: O komasačních pracich na SlovenRku podle uherského zákona.
Od sjezdového výboru bude se žádat přidělení jednoho celého půldn(l'
na přednášky zeměměřické. Usneseno svolat valnou hromadu skupiny
na 19. února do ústavu prof. Petříka. Poněvadž není volných návrh!'l,
končí předsedaJíci schůzi.
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Ríízné zprávy.
o pozemkové reformě v ČSR. uveřejni! lotyšský zeměměřieký

časopis Mel'niecihas an Kulturtechnikas V'stnesis v č. 7 až 10 z roku
1926 článek velmi informativni pro tamní kruhy zeměměřické, země-
dělské a správní. Redakce :M. a. K. V. s velkou radostí pojednání to
otiskla a opatřila obsáhlým francouzským výtahem, takže zpráva autora,
jímž jest vrch. měř. rada Ing. J. Fa n t a ze S. P. Ú. v Praze, bude
čtena v řadě cizích huhil zemi\mi\řick{'eh i jin"ch které o podubné
akce se interesují. Heferovati o obsahu článku není snad účelným. když
i Z. V. přínesl z pera autorova podobné statě. Musíme však veřejně z(1e
projeviti radost nad úspěchem našeho kolegy. jehož práci cizí časopis
s velkým zájmem otiskl a tak umožnil proniknuti myšlenek naší po-
zemkové reformy v prostředi, které s touhou je chtělo znáti a jich
\7uŽíti. .

Ke změně pozemkových zákonů v S. S. S. R. V listopadu 1926
'.yla v Moskvě porada všech lidových komisařů zemědělství S. S. S. R.
Komisařům byly podány ke schválení dva projekty základního zákona
I' pozemkoYé držbě a agrárních operacích. Jeden projekt byl od komise
In Sovětu lidových komisařů svazu a druhý od Lidového komisa.ře
zomědělství pro Ruskou republiku. Základním rozdilem p,rojektu komise
od předpi~il platných do té doby, je uznání práva na držbu v selských
dvorech a v těch pozemkových spolcích, ve kterých provádí se kolek-
tivuf forma bl\spoda,ření; projekt komise navrhuje rovněž řešení řady
pozemkových otázek svazovým zákonodárstvim. ač do nynější doby
patřilo zákonodárství toto každé svazové republice. Sem patří na př.
otázka o termfLech k periodické dělbě půdy.

Projekt d-uhý - L. K. Z. - uznává potřebu i nutnost vydání
všesvazového pc temkového zákona, ale navrhuje vydání takového zá-
kona jen zpftsooem deklarativným; na základě tohoto zákona musi býti
pozemkové kodexy v každé republice schváleny ve shodě s ekonomic-
kými a lokálními potřebami republik. Lidový komisař zemědělství pro
Ukrajinu tvrdil, že projekty různí se řešením otázky o příštim směru
agrární politiky Svazu, která má smě,řovati k posílení drobných hospo-
dářství. Ve všesvazovém zákoně musí býti poukázáno na princip bez-
platného používání půdy a bez termínu, což však by nemělo -býti vy-
kládáno uznání vlastnického práva.

Porada schvá.Iila organisovati komisi, která má vypracovati ná-
vrh resoluce. - Podkladem resoluce má býti projekt zákona, navrho-
vaný Lidovým komisařem pro Ruskou republiku. Tjutjunnyk.

Zeměměřičský odbor v Berlíně bude přeložen z vysoké školy
zemědělské na vys. školu technickou dle rozhodnuti pruského státního
ministerstva z prosince 1926.

Rozdělení plošné výměry dle druhu kultur v roce 1926 uvárlějí
Zprávy státního úřadu statistického v č. 90 z roku 1926 takto: V celé
čs. republice- počítáno v hektarech - činí rozloha orné půdy 5.912.265.
luk 1,382.006, zahrad 147.306, vinic 16.881, pastvin 1,197.615, lesťi
4,651.819, rybníkťi. bažin a jezer 77.688 a zastavěné a neplodné plochy
649J330, tudíž celkem 14,034.910 ha.

Redakční sdělení. Počínaje letošním ročníkem bude možno otisko-
vati názvy pojednání odborných z říšské Zeitschrift - fur Vermessung's-
wesen pravidelněji, ježto k naší žádosti redaktor Prof. Dr. O. Eggert dal
svolení, by časopis Z. f. V. byl vyměňován za Zeměměřičský Věstník.

Zprávy osobní.
Pan kol. Ed. Bud í k žádá ná,s, bychom opravili zprávu, otiš-

těnou v č. 3:, jeho osoby se týkající, v tom smyslu, že nikdy n e-
pod a 1 žádost o sproštění služby ti evidence katastru, jsa ostatně
až dosud ve statu měř. úředníkťi stát. drah v Bratislavě.

Za redakci zodpovidá Ing. Jos. RlIžlčka. - Tiskem Polyogralle v Bmě.
Nakladatel: SJlolok československých •.eměmě!'iě& v Praze.
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