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ZEMEMERICSKY 2
VĚSTNÍK 1934
ČASOPIS SPOLKU ČS. ZEMEMĚŘIČŮ

••••••••• XXII. ROČNíK V BRNĚ 5. ÚNORA 1934

V sobotu dne 27. ledna t. r. zemřel v Praze po záchvatu mozkové mrtvice milý nas
kolega. pan Ing. František Zuklín, aut. cíl'. geometr, dlouholetý náš člen, spoluzakladatel
a stálý funkcionáf Jednoty úř. autor. civilnlch geometrů.

Narodil se dne 23. května 1877 v Žižkově. Po odbytých studilch na reálce v Karlíne,
vstoupil na «eskou vysokou školu technickou v Praze, kde absolvoval odbor stavebního

inžei/ýrstvl. Po nekoUkaleté praxí dosáhl autorisace
civilního geometra a zařídil si samostatnou technickou
kancelář v Žižkově, později v Praze, ve které prováděl
rozsáhlou praxi civilního geometra. Jednou z prvých
prací jeho bylo vyhotovení polohopisného a regulačniho
plánu obce Strašnic u Prahy.

Vedle své opravdu rozsáhlé práce technické, která
rok od roku vzrůstala, věnoval se rád a s pravým po-
chopením činnosti spolkové. Byl dlouholetým jednatelem
Jednoty úř. aut. civilnich geometrů, prvým místopřed-
sedou Spolku československých zeměměřičů, mistopřed-
sedO/I zájmové skupiny zeměměřičské při Spolku archi-
tektů a inženýrů, místopředsedou Svazu československých
zeměměřičů a členem představenstva Inženýrské komory.

Jako vynikaJící odborník v oboru zeměměřičském
byl Inženýrskou komorou delegován do zkušebni komise
pro dosažení autorisace civilního geometra.

Ještě před převratem zastupoval Jednotu úř. aut.
civilních geometrú na mezinárodním sjezdu zeměměfič-
ském vaBruselu, kde hájil právo českých zeměměřičú

pro samostatné vystupování proti rakouským, německým zástupcům. Z té doby datují se
živé jeho styky s InK. Roupcinskym a s profesorem Dangerem z Paříže. Zúčastnil se i
poválečných sjezdu Mezinárodní derace zeměměfičské v Paříži a v Curychu.

Jako m'stopředseda organisace Československé národni demokracie v Žížkově, zvolen
byl l' roce 1923 členem ústředního zastupitelstva !Il. města Prahy, ze kterého byl povolán
i do rady městské. V hodnosti Ncna ústřed. zastupitelstva pražského setrval až do r. 1931.
rako člen ústřed. zastupitelstva pražského byl předsedou a prvním místopředsedou správní
rady vodáren. Jeho zásluhou Je, že hlavní město Praha bylo zaJištěno pitnou vodou. Výstavba
!lové filtrační stanice v Podolí stala se skutkem za jeho předsednictvi ve správní radě vodáren.
Na radnici pražské byl členem komise technické, komise tecllniků, komise pozemkové atd.
Ing. Zuklín byl také předsedou odboru Národní jednoty pošumavské v Žižkově, členem
SokOla Žižkovského, Ústřední matice školské, Komenského a jiných národních korporací.

Zesnulý kolega, Ing. Zuklín byl mužem vynika;ících vlastností, přímé a ryzí povahy.
Z našich řad odešel jím pilný, vytrvalý, vynikající a na slovo vzatý pracovník nejen odborný,
a/1' i národní a samosprávn.v.

Zachováme mu všichni vřelou, trvalou a vděčnou vzpomínku.
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~ešení ~ěkterých geodetických úloh počítacím strojem.
Ing. R. K los s, asistent čes. vysokého učeni technického v Praze.

POlUžíváru počítacích strojll přinesJo též z'eIněměřičskému oboru znaě,né
mychlaní a zj-ednodu;ení prá.0e a jejich zKllokJonMo~árrípřis.pívá, k da,lšimu zkrá-
cení VJ'IPočtú. Zvláště nové dvojité počítací strojle poskytnou zeměměl'iČ'j Mi
mnobo lliových a netušených možností, nehoť již nyní známe pro několik dúleži-
týlCillúk:olú geo'dietický'ch metody, při nichž během celého výpoětu není nutno
uč,initi ani j,ediné v~':Početllí poznámky. Je-srhTIJesrpoTn,o,že se během doby budou
v,ylSkytorva,tinoV'á a l,epší řešení, a· "tylo blY' dobro, kdyby jim bylo věnon'tno
vicle POIZ,oirn.1oSltii,neboť u~,itían sprá,vné me1Joldy lzo ěasto uspol·iti mnoÍlo (\asu
i nálIl1'ahy.

V "Zeměměřič:ském Věstníku", 1'O'č. 1932, č. 6, 7 a 8. pojednal Ing .• J. 00y··
naiť o některých příkladech, v geode,ticiké praxi !llevyskytujících. V následujícím
uká~i řešení několika, dalšich úkolil zeměmJě!řioo,z,vláiŠitěz oboru triangula.c'B, jež
lllIo~inopro'Vé'Srttijled:noduchým í dvojit$'lIl počítaiCtÍmist,r'ojBm,. Ve svém V~rkl'adu
huidu pro j,edm.oltHvéčásti strojů užívati TIJáizvů',sta,novB!llIÝchVlBIv~rse uved'eném
člá:nku Ing. Ceynara,.

1. Pře v o dd e set i n TJ é h o z I o.m k u ,stupňů n 3: minuty a v t e~
ř í n y. Při různých úlohá,ch jest třeba p[e'Vés1ti úhlel vyjárlřený v desetinntSn1
zlomku stupňů na minuty a vteřiny. Lze k 1JOIll1IUponJž1]t'i:tabulek, jaké jsou ob'·
Sialž~nyna, př. p['1Íďesertim!Ís,tnýehlogaritrnick~rch taibulkách PeJtersových. Pl"OV'e·
deme-li však ten,to úkol na st"l'oji, poznáme, žlei tak nl6ipatrný výpocet se J)01J1Ž[-
tím počítacího stroje zryehlí. Dejme tomu:,ž~, jsme při n:ějaJkiémvýpočtu obél:rž'eli
ve v'ýslednici úhe'l 17'32:>147 c', jejž potřebujeme vyjád~Í!ti ve stuprríOOi,minutá'ch
a vtei1ináoh. Zlomek Sttupňú jest tl;eha náJsohitišedles'árt,i,ahychom ohdrželi počeiť
minut. 'Do můžeme provésti tak že' od stonáiSlohné hodnoty odečteme hodnotu
řityřicetináJsoooou. Vyma,z,eme tedy nastavovac:í poči:tad[ro a vysadíme v něm
325147 přímo nad' f'tejné dslice ve v~·slediniiCIi.Pak pOlSunemesaně o jedno místo
vlevo a oto'čÍme klikou ctyřikrát zpět. Ve výs>lednici ;pak máme 171950882, což
znamená 17019'50882'. Nyní po vyma,zání na.S<ÍaiVIov:wílhopočitadla vylSadíme
50882 zase n~d příslušné číslice, ve výsled~lici, opět posuneme sanč o jedno míst()
vlev'O', oto'číme čtyřikrát zpět a V1evýslodllli'Ci již čtelme hledanou hodnotu
17019' 30'5292". HychlejtŠi Pil"ovedierní úkolu neni z,ajis:té 'i1á(Jnými jiIlJ)mi poullk-
kami možné.

2. P r Ů s €I Č í k d'v o u pří m e k. Výipoičet souřadin:ic průs.ecíku dvou pří-
mek, z nichž ka:žldrujest dána ,souřadnicemi dvou bodú na, ní lelŽících, jest známý
pro jiedoodJuchý s,troj (uved'en na př. v "Geodetickém po'řJtáJřstvi, II. běhu" prof.
Dl'. F. F~aily,stJr. 81). Zbývru tedy ukázati pos.tup na, dvoditém stroji. Je-li dámt
přímka 11 brodiyPl (Xl' Yl) a P2• (X2, Y2) 3!přúnkia 12 body Ps (xs, Jh) a p. (x., y.),
ultVlolÍ'Ítm:el1lejdi'ive rozdily souřadnicové x2 - Xl' Y2 - Yl, X.·- :1:3, Y.l·- Y~ a po-
díly Y2 - Yl - ,u, Y4 - Ys= '/l (nejdříve předpokládejme, že všechny body jsou v prv-

X2-Xl X4-XS
nim kvadrranrtu). Pak rovnice přímky 11 j-eSitY = Yl + p,. (X -- Xl)' Vysadíme .1/1
do výslednice, Xl do obrátkového a p, do na,srtaV1ovadho počitad~a. U strojili s. de-
sítkovýtm p':'evodJem dáme pH kladiném p, pruěku na "m.ult." nebo ,,+", při zápor-
nétm na "div." nebo ,,-". Prortož,e tato páJěka Clhylb[mSltirojí:ch, mají.c.íeh v Qbrát-
kovém počitadilJe dvojí číslice (červené a bílé), IDIusmnrebráti zřetel na zna-
mléilllk~hodnoty p, již při vytáěerrí souřadIniiJooXl' Při p, kladném vytO(\ime číslke
boo, při z.á;pornéun oelrvené (takovýto stroj jffit "Brull1Bviga-Doppel :Nova", majicí
pl'lOo'ba dlrnhy číslic desítkový převod).

Přetočíme-li nYl1í XL na kteroukoli jliJn:O'llhodlnottu x, provedeme tím ná,s.o,-
berruí (x - Xl) . P, a současně přičtem~ nebo odie,čit,emBl(dle zJwménka hodnoty
,.,) tento SIOuěinod Yl. Ve výsLednici j,est pak y, t,. j. pofadnice bodu přímky 1b

1934/18



jeho:b úsečka j8'stobsaž~tlla v ob['átkovém počitad~i8. Protože každé otočení kli-
kou jelsit takow,ým n'ás:ohením, jsou čísla sroučaiSllliělsle obdewující v obtátkio •.
věro počitladle a výsledníci vždy souřadnicemi některého bodu přímky ll. To-
hoto poznwtku použlijeme pro řešeni vytČJen:ého úkollu. VysadlÍ!Ine d()! pravé vý-
sleidm.ic.eYB dOller-véYa a po vymazání na:stav:ow~dch počitadel vytoč.íme ďo
OiblráJtkovéhlopOlčitadla,Xl. Nyní v,%adíme d10 pravélho nalstavovaeíl1o počitadla
hodnot,u p, a, páičku postavíme dle znaménka p" jak vý,še uved.eno. Pwvedeme pak
konrtJrolu11'avýpOIčet hodnoty p, a správné postav'ení pá.čky ti.m,. že pře,točílIlle :1:1
na XZ• Ve výJsllJeldrnicimrusÍill1'eobdržet,i YZ. Pak př1etočímle hodnotu Xz na, X2• Do
levého nastavova.cí,hlo poč:irt:adlavysaiďíme hodinotu l' a, dtruhou pá:čku nastavíirrl'e
UlIk,aiby obě části stroje počítaly stejným směrem, jes,tlřže l' jest SrtejllJéhiOzna-
ménka jako p"av:š.<tk v opa,čném případJě necháme pOlčítat oba srtim]e'proti so:bě.
Kontrolu provedeme, přetočíme-li x3 na x4: mus~ se Ya změniti na Y4' Pak lz,e
soo,dlno VJ1Pi{)'č]srtisouřadJni'c:eihledaniého průsečíku, neboť při ot.á,člell1ímáme
v ptravél výslednici a oi/Jrrárt,lwvémpoči,tadle souřadnice bodů přÚllk'y II a 810'11-
č:asně v oibiráJtiklolvémpočitadle a levé výs~edlnic[ c1lost.álV'ámesOttřa<l.inic:eblodi't:leží-
cích na l2. Budlemle tedy otáčeti tak, abycihon1! v ob~u v~r51ednicích ohďil''Želi
srteljlIlléhod!noty. Pak hudeme čísti v obráltlkovém pOlčWtad'leús,e,čku a ve výsled-
nicích pořadtnici průrsečíku obou p~ílIlliek.

NalézajHi se d:1llé body ve 2., 3. neb 4. (aiVIšak všechny ve stejném)
kvadlrantu, l,ze piJ."ovcésltiv~'llo'č,et s.tejně ryehJ1e, jielstližie,hned: 0& po,čátku (t,edy
je,š,tě' před! ut\tořenoo rozdílů souřadnicových, z nichž počírtáJIrľe,pa-k p, a 1') pova-
žud~e zápotrná. znaménka některL. re·sp. oiblOu souřadnic za kladná a teprve
k v'lýsledným souřa:c1nicím průse0iku pnpojílll~ opět, znaménko záporné.

JesrtHže koncové body obou přímek jS10uv rtlzných kva,d'rallltech, takžie ně-
ktJelI'ánebo, oiIJ.ěsouřadnice sle vysk~'tUljí v kladm,ýc'h i Zá,pOl'1I}Tehhodnotád1, lz;e
poSltuporv~ti dvojím zpúsohem: bud' přímo vytálč,ílllle dané klal1né i záporné hod-
n()íf;y (zá,porné jakoiž~o l1ophlky), BAho posunerrue osy 'souhulnic tak, aby body
le~:ely pou!u:~v jednom kvadrantu. V~'hodněj:ší jest zp~ls:oh druhý, neib~,ťpřičtení
vhůdlnlé ok:roruihlék:onstanty k daným souřiaidnidm a j:ejí odečtení od vypočte-
nýcih souř~dinic prus,ečíku je,s,t snadný úkoll1.

3. Průsečík spoj'nice bodů se s.ekční čarou. Řešetni tohoto
úkolu lze založiti na principu vylo'ženém v před1cházejicÍJm, Avšak, protože nyní
jem jed:nia přímka; rovnohě7.'ná s některou osou Isouřadlnic, známe již předem
j,eidIn'llslOuiřadni'Cihledaného pnlsečílm. lTk;ol jest tedy jed!ruodwššínež předcháze-
jicí, a vysta,číme proto při jleho řeš,ení se stil'oj:€IIDj'ed!norluchým.

Hle,(j~me-li pri'tS1€číkse sekčll1Í čarou I1o'Vllloihěž:nous osou pořadnic, známe
již úselCku hledaného prrllsie,cíku. Vysadímie te!d~ piořadnicii dianého bodu P 1 do
výslednice, úselčku do ob['átkového pocitadl1a a, pod!íl Y2- Yl do na;stavova.ciho

X2-Xl

pŮ'ěitrulll!a,nIa,č,e'ž\přeto1c,ime,pro komrrolu Xl na Xz• Musíme obdTži8ltiVé vý,&lednici
Yz. Pak natočíme do oibrá,tkŮ'vého počitadla úSleČJkuhled~ného průsečíku a ve
výs,led'nilci mŮiŽetm:eihned přečísti hledanou pořlldnici. Chc,eme-li ještě znáti prťl-
seč,Ík télŽ'eSpojll1i~ies jinou sekcní čarou (rovnobě.ž\nou bud' s osou pořadnic,
nebo s' o~ou úseček) n:ltocíme danou souř'adiIl~ciMedaného pfílseěíku do přísluš-
ného poůl'tadla a hledanou slouřadinici obdržíme ihn,edJv drnhé'1n počitadle.

Potřebujeme-li pouze průsečík spojnice dvou bodů se sek ční čarou rovnoběžnou
s OISOU x, piak j,est výhodnější, utvořiti a vysad:iti db gwod~ podíl X2 - Xl a umís-

Y2-Yl
titi. paik sO'l1lřadlniciY v o,brrátkovém počitad[e, a X ve' výsillednici.

4. Ne pří s tup n á (1é 1k a a. Řešell1~ nepřístupné délky jest uvOOlell1o
též v díle "KoU-E.gge,rt: Gooda,tislche Rechrnungen mittels c1JocRecheIllffilaSchine",
str. 52. V hásJ.edwjícím ukáži, žle likol lze piJ."Ovéstio nělClOkratším zpúsobem, jenž
se zároveň výibomě hodí p-ro divojitý počímcí stroj. (Viz obraz.)
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Máme UIl"čitivzdálenost a z měřen ýicihúhhl Wl •• •••• W 4 a základny z. Pc-
vWill:jllIlleA za počáJtek prav:oůlh'lýtclhsouřadnk, smě,r AB za osu X, positivnoll
směJlem k bodu B. P.'lk lze snadno odV'odit,i vzorce pro výpoČJ8t souřadnic bodit
C, D.

Xa- = cotg ws'
Ya

Z-Xo._- = cotg w!'
Yo

ft I-- = cotg Ws -, cotg w!ya
zYo=----- (1)

cotg Ws + cotg W 4

a xo = Yo cotg Ws ••••••..•••..•..• (2)
Podobně, lze dokázati, že, platí

z
yn=------ ...·.··.·..(3)cotg W1+cotg Wj

a Xn =YDcOtg W1 •••••••••••••••• (4)
Z VYilJO,čtenýchS1o,uřadnicbodlI CaD Ul'Clme
vzdálenost a dle věty Pythagorovy. Aby vÝvozené

A vzorce platily pro všechny případy, jest nutno úhel
BAD označiti w1, úhel ABD=w2, úhel BAC=IDs,

úhel ABC = Wi• Směr osy + y lze v;oliti beiz ohledu. na směr osy + X'. Úhly v
tro1júhelníku" ležÍlctÍm!Dia,straně záporné o:sy y, nutno porvaJžlova:tiza z:íJporné.

Na dvojitém pú'čitaCÍm stmji řešíme rovnice (1.) a (2.) současně, rovněž rov-
nice (3.) a (4.). Vsadíme do pravé výslednice hrodnotu z, do, pravého Im.8tavova-
cm po:čitad!la cotgwa + cotg w" do levého cotgwa a páičku poSlt~lN'ÍmJe'tak,a.by
jedlna, čáslt slwoje pJOčií,talakladně a druhá záJporrně. Piro.vedieme-li nyní v pravé
části 8't.roj1e,dlěLení (při čemž příslu;ilIá pálčka, musí hýlt,i pos,tavena na ,,(Un.").
oibdil:žímev obrátkovém počitadlle: Jj a a v levé výlslednici Xo. Protože pim výpo-
č,ffi; vzdálenos,ti a stačí, známe-li rozdíly sKYUJřadJniCio.véxo - Xn, Yo - Yn, nemu-
síme si ani za~zl1'aIDllená,vatsouřadnic,e bodlu C, nýbiržl IlJelclhállll'ej:e ve stroji, vyma-
žeme pouze pr"J,vDUvýslednici a, obě nasta,V1orV1a,cÍpočiitadtta a přesuneme oblě
p'wčky z dosa,vadJruího posta,vení do opačného- (mus.íme však některou nleh oM
páčky ponecha,ti v původním postav'8Il1í,je1stlii'žiesouřadníc.e, jichž rozdíl hledáme,
jsott různého znaménika, neboť pak jest nutno s,ečíta-ti ab:srolutní hodnot,y sou-
řadlnic). Pak vylsadtíme dia p'mvé v3~sledl1Jicez, do pra,véhio nastavova.cíhro· pOči-
tadla cotg-C01+ cotg w2, do levého cotg W1 a opět V'yd'ěllímehodnoty v pra.vé části
stroje. Výsledky tohoto, d~ruhého v~'konu jSlOUYD a xn, jlež se nálsledkem přesu-
nUltí!oib(m pá;č,ek od1e,č:íta.;jíod prve obidržený;clh'yo a .To. Aby rozdíly souřadni-
eov1é vyšly kladlně (z,áipmné by se ukázaly ve stroji jakož,tJů'doplilky jejieh :1h-
solutní0h hodnot), musíme v pří.padé vyohraz,eném poč:útlati nejdříve ,souřadnice
ya a xo, llIebloťtyto jsou obě v~tší než přísilušn:é s'Ouřadnilce bodu TJ. Při ne-
v:hodné v!o~běpů'čá:tku souřadnic by se, vŠ8Akmohlo stá:t,i, že,by třeha, rozdíl úseček
hlyl kl3Jd'ný a rozdlí~ pořadnic záipomý. Zv:oilJímetedy jledeln Ilietltdruhý koncový
bod měiíené zákliadiny za počátek s o:hled,emnal to, ab~ bodi o vět.ší pořadnici m:ěl
též vět:ší ús,ečiku. Tvoříme-li však někter)' rozdíl sOUlřadllJicnvý jakoižto souč,et
3.b;K)lut:nícihhodinlO·t,staičí, přihlížlme-li k tomu, aby druhý rozdíl souřadnicový
byl Madiný. • .

c~.--
I .••. --.-!

" ", --'-- DI .~
~~ ,

\

Résu'lné. Solution des quelques problemes géodésiques a la machine a
e a I c u) e r. L'article précédent contient les solutions des problemed suivants a la machine
a calculer: Transformation des degrés exprimés en fraction décimale par degrés, minutes, et
secondes; l'intersection des deux droites en fonction des coordonnées rectangulaires; le calcul
de la distance entre les denx points, laquelle on ne peut pas mesurer directement.
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J(do smí sdělávati měřické plány předepsané stavebními řády?
(Dokončeni - lo'in.)

Všimněme s~ že oba ná.lezy Nss. v příčině oprávněni k sděa.áváni plánfi. polohových
a polohopisných (z r. 1904 a 1909) byly vyneseny před poslední úpravou poměrŮi civ. tech-
niků, jež byla uskutečněna min. nlllř. ze í. května. 1913, č. 77 ř. Z., které definitivně tuto
otázku rozřešilo. Podle § 5 tohoto nMízení přisluší civ. geome,trům:

v,šelliké projektOiViní a vyměiioV'ání ve vodoroVllJéma svislém směru ve vymě'rovacim
oboru, ~ejména: sděll:ávaJ1Jiplány polohy a svahoměrné, plány :na. l"OOdělenipo.z.emků...

Vidíme, že záAoo.davyslovená Nss.: "t:d,lálVáni plánů, jichž obsahem jeElt znáJZornění
situačních a výškOlVých poměrů, t. j. plánů polohových a pvLohJopisných pláJnů na rozděleni
pc.wmků předpoikládá úř. auto'risaci pro práce ve vyměřovacím oboru a přísluší oiv. geo-
metrům," zrcadlí se zcela }a,sně v ustanoveni § 5, ktelrým ve spojení s c.iJ1Jo'V'anýmnálezem
Nss. jest dáno výhradné oprávnění civ. geometrů k vyhotovování polohových
a p o I o ho P i s n Ý c h plánů po f(Jzumu pl31tných stavebních řádů.

Pořírooní polohového plánu jeBitpoměrně ruilldadné; proto obce vyhýbají se této povin-
nosti nebo a.spoň si ji ulehčuji tím, že {Kl~f'ra.ji jako po[ohového plánu katasdlrálni mapy
nového měření (event. s pattlčným doplnťllllm). Tím JSOU civ. geometti skoro vylouceni
z úča.sti na, sdělávání polohových plánl! -účast ooob neoprávněnýCih jest však tímto p0-
stupem ;),bsolutně znemo~něna.

Jinak však tomu je,st u polohopisných plánů rozděllovacích a UJpa"aNovacích.Nevy-
Jli1"a.cuje-liruLwh příslušné regul3lce Pi'O upravova.cí plán technická kancelář staveibního
úřadu obce a není-li obec spolupa.rceiktntem, nemá obec vlivu na sdělání rozdělovacfho, či
upravovacího plánu, neboť jest to právem a jen někdy povinností pozemkový1ch držitehl.
Zde nejVÍJCepociťují civ. g'oometři - zvl<Mt~v přítomné hospodářské krisi - ~ookurenci
neoprávněných osob. Namltá se, ž,e opr:ivnění civ. geometIfŮ není výhradné, že parcelačn(
plány mohou zhotovovati i cLV.technikově i staviJtelé, že ke zhotovení regulačillho plánu
není tlřeba úředni auto!ťiooce a platnost jeho nezávisí od podpisu aut. technika, jelikož
plány pl'l:rce1ačnía regulační nabývají charakteru veřejné li~tiny potvrzelIlím povolaného
úřadu 11td.

Bylo již prokázáno, že polohopisné plány rozdělova.cí a upravovacf stávají se veřejný-
mi li~tinami, když byly vyhotolVeny veřejnÝJIliÍosobami v přooepsané fOrmě a jestliže vy-
kazují všechny nálelŽitosti, které podmiňují .iejich pl3ltnost. T3Jkovou náJežHJ<liStíjet;t po
smyslu stavebních řádů též potvrzení okresním, resp. zemským úřadem. Bez splnění této
nálooitosti nemělly by polohopisné plány jako veřejné listiny právni účinnosti, podobně jako
plány polohové. Že tomu tak je1st, plyne z následující úvruhy:

Povoliti rozdělení pozemků na Sitaveihniskupiny nebo jednotlivá stavební místa. jest
vyhrazeno usnesení obecního zastupitelstva jako s,ú:1vebnmoúřadu. Přizkouoooo plwnu roz·
dělovacího nebo U\Pfavovacího nenui. obec. zastupitelstV'o posu:l>ovati zastavitelnost pal"OOlo·
vaného pozemku pouze v zájmu vla8ltnika a jeho pOLZemku,nýbrž také s hlediska všech
zájmů veřejných. I v říz·enf paroebčnim dlužno se říditi předpisy, které jsou dány pro veš-
keTé regulování, aby bylo vyhověno zá,jmům zdxavotillím,komunikaěním a estetickým
s ohledem k tnistním poměrům, tedy právě oněm zájmům, které staV'ebiní řád vůbec a na-
pořád Clhce chrániti Iproti pc>ruchám ze stavební čínnostihrozícím. Ok;resnímu úřadu, jen~
potvrzuje usnesení olbec. U!,stupitehtva o polohopisných plánech, přísluší, aby správnost
úsudku obce věcně prozkoumal, případné námitky podané prOlti plánJll polohopisnému vy-
řídil a SPOQ' o opravu pllánů rozhodl, a aby, dojde-li k úsudJku odchylnému, vyv6dil Z· tOiho
důsledky. Tyto ovšem lI'emohon záležeti v tom, že rpotV'l'IZ<l}vacíúřad sám stanOVÍ obsah
planu ,odchylmě od vyhotov,itele jeho, případně odchylně od usnesení obecního zastupitel-
stva, nýbrž pouze v tom, že odepře potvrzení plánu, o němž má za to, že nevyhOlVUjepolll-
davkům veřejných 'zájmú. PotNtrzooím polohoplSného plánu prohl3/šuje tudíž okresní, resp.
zemský úřad, že potvrzený plán vyhovuje v§em 1P0~adavkům stavebního řádu, kladeným
I\lL p o I o h o v é pláilly; tím stávají se plány polohopisné součástí či doplňkem stáJvajících
plánll polohových, případně kde těchto není. úplně je nruhraZlUJjí.Jest p;ooto ke zhotovení
parcel'acních a regulačních phímů třeba úřední autorisacea platnost jejich závisí od pod-
pisu autorisovaného technika. Poněvadž polohopisné pláJny :na. rozdělení souroromých po-
wmk11 (kJteré jest podmíněno vůlí vlastníka) nemůže vyhotoviti am obec, ani okresní neb
z~JI!Skýúřad, musí je ,sdělati jiná ve,řejná osoba, aby nabyly pa"ávni působnosti veřejné
hl'lliiny.

Nestanou se tudíž polohopisné plány na úprlllvu a rozděleni poz.emkú veřejnými. IiJsti.
nami pouze. tím, že je potvrrd.í ok~e,~níúřad, nýlbirž předevMm z toho důvodu, že byly vy-
hotoveny CIV. geomet,rell1. t. J. vM,'eJnou osobou. Oporu pro toto stanovisko nacháaJme
; 1Ulotanovenístavebního řádu, podle něhož nepotřebuji potvrzeníokrooního úřadu plány,
Jíchž předmětem jest pouze rozděleni již sohváJIené stavební skupiny :na. jednotlivá sta.
vební místa. Jedná se o polohOlPisné plány rozdělovací (parcela-ční), které jsou zřejmě
doplňkem plánu polohového a tudíž veřejnou listinou i bez potvrzení okresního nebo zem-
ského úřadu.

Jako diaJ.Šídll-rody pro toto stanovisko možno uvéts,ti následující: Poněvadl po
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8chváilJeni ,povolaným úřadem nwbývají dispo ;ice regulačnich pláni't proti všem účastmki'tm
ihned účinnosti a j'sou pro ně závazné, mohou majitelé pozemkii regulaČiIlím pilánem dotče-
ných využíti těchto svých poz,emlků ~tavebně jen potud, pokud to sc.h.válené pmny při·
poUJŠti. Omezení a poV'lnnosrU,uložené parcela.čním povolením, j"ou povahy veřejnoprávnf
a pl'ech3Jzejí j>Rkovewe~noiPní,vnibřemena pa.r·:Jelúvaného maj,etku 8 t,ímto na každého dal-
8ího vlast,níka. Prorf:o múže býttizápis těchto veřejnOlPrávl1ich břemen pl'lovedel1 ve vařej·
ných knihách z důvodu zachování veřejných ~.ájmťt i bez Slvo,lení vlastruka pa,r0elovaného
pozemku. To se však mťt!ž,estáti podle § 26 zák. o pozemkoV}'ch knilháJch IJiOIUi,,:ena zákbd/\
lis,tiny vyhOltovené v předepsané formě a oh;ahující p1atný právní diivod, který je v d'a-
ném přípalM obsažen v pa.rcelačním po,volení, vydaném na podkladě parcelačního nebo
reguLačního plánu, jenž musí míti cha,riikter veřejné liS1iny, aby se na základě jehJ obsa.hu
mohla odivozovati Ipráva a ukládatí povinnosti ve,řejnoprávní povahy. Takové '''eře~é lis-
tiny v oboru vyměřoV\'Lcím jsou však oprávn8ni sdělávati pouze civ. geomet,ři.

Přoocházerci vývlody, snesené na podkladě ustanovení platných stavebruch řádů a
příslušné judikatury Nss., jSlOUj,iSltě dosta;teČllým průkazem o tom, že sdělávání p:w~elač·
ních (.rozdělovacíCJh) a regulačních (llpraV'ovacích) plám'i po smysht sta,vebních řádů spadá
dbv·ý·hlJ."·a d n é-ho o IIrávn ěn í .ci v. g e o m elt.rů.

Vs,ouvislos,ti s připraV'OivranýmvydMdm oového stavebrúlho řádu, jehO'ž platnost by
I'e vztahovala, na celé územi OSR., jedná Sietéž o novou zákonitou úp·ravu oprávněni ku
vyhotovování upra,vovacích a Zl3stavov:w,i'Chplánů mezi urč,jtými kategoriemi civilních
techniku.

DMe byLo by třeba objasniti neméně důležitou ot,ázku e v i den Co e .poLohových plánů.
Dle ustanovení stavebních řádů má stavební úřad! obce pečo.vati o to, aby byly polohové
plány udržovány v patrnosti, by y nich po každé i hne d Po provedení byly pře s n ě vy-
značeny v,eškeré nové stavby a přísta,vby, aneb byla-li něktelJ."ábudova zbourána, neibo jiná
změna předs1evzata. O všech změnách, kte,ré taJkto se s,taly v pollohových plánech, ma s!ta-
vehní úřad obce koncem každého roku podal1JizpráV'U do,tyčnému obecnímu zastupitelstvu.

Ú čel e Ul polohov)'c,h plánů jest Ji iř e dní o s věd č elní skut.ečných stavehnich a
stavebně diiležitých p'Oměr11v obci, jejich o h ·s,a h e,m jelst ve, den í v pat r n o s t i všeho,
00 se vztahuj.e m 'Způlsobzas,tav1ení a na s1JaJvebníúpravy na úz,emí celé o00e. Plány polo-
hiové musí se VJždy shodovati Ise skutečným staveibním stavem obce (Budw. A 6696f19(9).

Potvrzené polohové plány jsou ve ř e j n Ý mil i s t i n a m i a. karŽdému jest diovolooo
do nioh nahlédnouti a si je okresliti. S puhlicitou plánu poloholV"ýchsouvisí mrozluěně po-
žada;vek, aby tyto Ipllány byly na pro sté d ťtvěr y, totiž, aby byly s'děl á n y a u drž 0,-
\r á n y v pat r n.o '" t i veřejným úřadem nebo O"QOOU veřejné víry požívající, kterým bylo
přÍiznáno o.právněmí k vyhotovování geometrických (Ipolohopisných) plánů, t. j. ve,řejnýc.b
l'istin v obomzeměměři.čském, podle' § 51 zák. č. 177f1927 Sb. 'z. a n. Publicita p1Jánůpolloho-
vých z3ručuje každiému, kdo do nich nahlédne, že mM.e míJti úp~nou důvěru v jejich obsah,
11eboť vlše,co je'st v íplolohových pláneCIIl vyzlltaoeno, požívá plné původnos,ti a shoda se
skut€čným s.tavem jest zaručena úředním charakterem a zá,koo.it.ou odbol1lloU způsoihHoSltí
o'soby, která poTohový "pilánvyhoto.vila, nebo d10plnila a, jeho správnost svým podpisem
pot vrdJila.

Vedení polohových plánů v pwtrnosti jest povinnosti obce, bak jako jejkh pořízení, a
obojí t1llt<očinnost mohou obecni stavební úřady vykonávati !svými technickými orgány je-
nom tenlkJrá!te,vyhovují-li Ipředpisu § 51 ka,t. zálmna. OPI1ávnění podle odst. 2, § 51 kat.
zák., bylo v čSR. uděleno dosud 4 obcím: měřickému úřadu hlavního města Prahy, měs-
tům Bratislavě a Jablonci nad Nísou a stavebnlmu úřa.du zemského hlavního města Brna.
Všechny ostatni obce v republice nemají tohoto oprávnění a mohou svoji povinnost po-
řizovati si plány polohové a udržovati je v evidenci vykonávati jen tím zpiisobem, že
bud1to mají ve svých s.lužháeh oprávněné geometry, nebo že provedení těcht,o prací svěří
vůIbec oivilním g-eometlrťtm. Jiné osoby, které nemají úi'edm1 autorisace pro práce zeměrně-
říčské 'V situačním a výškopisném směru (Budw. Č. 2389f1904), nejsou oprávněny ani polo-
hové plány sděUwati (Budw. A 6696f1909: Pouze, g-eometr jest O[J11ávněnvyhrotovi,ti plány
polohy, nikoli stavitel), ani je vésti v evidenci, neboť vedení v patrnos.ti jCJSto b s a h e m
p['á~ů polohovýcH (Budw. A 6696f19(9), tedy jejich nerozlučnou součástí.

Svěřují-li obecní stavební úřady zaměřování a zanášení nastalých 'změn do poloho-
vých plánů, které vyhotovil civilní geometr, a· jež J)Oschválení nadhzeným úřadem se staly
veřeJnými (úřednámi) ·listinamti -. o'sobám bez kvalifikace civ. g-eome<tra,činí tak na úkor
publicity těchto plánů, neboť každá změna úřední listiny, provedená osobou nekvalifikova-
nou a nezpůsobilou k vyhotovení úředJní listiny, o's.labuje věrohodnost a mší plnou její
původnost. Jednání tak,ové jeJst též v WZpOnLs Ú čel e m plánů IpOlolhy,kterým je ú ř e dní
Q S věd č e n í situačního a výškového ZJliázornění pří.tomného st3vu pOlLemkové a majet-
kové dr~by a sta.vebně dMežitých poměrů a' skuteČlllostí v obci, poněvadž ú ř e dní zjiš-
těmí a Qs.vědčení těcht.o okolností jest možné pouze vyhotovením ú ř e dní I i s t i n y
v OIhioruvyměřovacím, které p'ředpokládá úřední a,ut()risac.i [lIl"Opráce zeměmčričské. Prove-
dení 'změn či doplňkťi v .plánech polohy osobou neb úřad'em neloprávněným (viz § 51 k. z.)
nelze porvažovati za provedení ú ř e dní, neml'iZe na,býtí právní účinnos.ti, neboť zeslahuje
věrohodnost těch~o veřejných li"tin a poškozuje' veřejné zájmy, nehleclě ani k tomu, že by
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se ta.kové jed!I1ánímohlo v určitých případech dosta,ti eV'€lnt.v rozpor s § 201 trest. zákona
(veřejné Hstimy).

Prioti rtaJkovému ,postupu stavebního úřadu obc,e možno s,i stě,žovati tl obecního 'za8,tU-
pitelstNa, jemuž má stavební úi\ad koruoom každého roku podati zprávu o všech změnách,
které se staJ1y v polohovi"ch plán.ech. Obecní 'z:llstupitelSltvto mftže při zkGumání zprávy
stavebního úřadu, případně též na základě podané stí~nosti, Ipll"ohlásiti zákresy provedené
v polohových pláJnechOlSlOlbiounekvalifikovanOlu a neoprálvněIllou za neplatné, z tituilu hájeni
veřejných zájmů, a může z úřední povinnosti - jako st3lV'ební úřad II. stolice - ulo~iti
starostJovi oíbce (stavební úřad 1. stolice), aby dal změny v polohových plánech provésti
osobou úiíedně oprávněnou ku sdělávání veřejných l~stin (geometrických -- poloholpisných
plám'l) v oboruzeměměřič·ském.

Sjednocujeme předpisy pro mezníkovací práce?
Výnos ministerstva vel'. prací z 10. listopadu 1933, č. 11 d. - 225117 - 63.151

z r. 1933, kterým se vydávají předpisy pro k í lom €I t r o v é o z nač €I n í, oh l' a nič €I ní
atd. na státních silnicích, byl zaslán zemským úřadům v Praze, Brně, Bratislavě a Užho-
rodě. Tyto úřady budou snad podávati min. vel'. prací své připomínky nebo nové podněty
jako doplňky výnosu. Nás zajimají předpisy pro ohraničení, pokud nejsou státni silnice
omeznikovány a tu v odst. 6. a 7. shledáváme se s následujícími předpisy.

"Mezníky rozměrů 2 OX 1 5 X 6 O cm jsou 2 5 cm nad zemí a běžná čísla mezníků
budou vytesána. Mezníky musí býti tak osazeny, aby byly po pravé straně silnice - ve
smyslu kilometrování - mezníky sudých a po levé straně mezníky lichých čísel a jejich
střed se kryl se skutečnými hranicemí silničního pozemku.

Pro mezníky je použíti jen vhodného přírodního kamene."
Výnos ministerstva vel'. prací spokojuje se pouze těmíto zásadami, ale nepřihlí~i

k tomu, že věc je poněkud složitějši a obtížnčjší než předpokládá, neboť všecky státní
silnice jsou zaměřeny a jsou v mapách katastrálních jíž dávno zakresleny a tudíž každá
změna, která nastane v ohraničení silničního pozemku musí býti prováděna též v operátu
pozemkového katastru, v mapách katastrálních (a v pozemkové knize).

Nejedná se patrně jen o státní silnice, nýbrž též o silnice státem zabrané, avšak
i tyto jsou zaměřeny - některé mezníkovány - a v mapách katastrálních zobrazeny.

U čtenáře vyvolává výnos dojem, že byl vydán vlastně pro kilometrování silnic
a jako vedlejší ustanovení připojeno je též mezníkováni, ač mezníkování je právě tak
důležito, poněvadž má chrániti a zabezpečovati právní stav držby pozemkové. Jak
zřejmo z toho, nejeví ministerstvo veřejných prací obavy, že by mohla vzniknouti škoda
pro držbu pozemkovou jeho správě svěřenou.

Rozměry mezníků ve výnosu navrhované vyhovují předpisu § 13. vlád. nařízení
Č. 64-1930, který stanoví, že nesporné hranice mají býti mezníkovány kameny na horní
str~ně tesanými o rozměrech nejméně 12 X 12 X 5 O cm. O zpúsobu, jak bude se prová-
~~tl mezníkováni, nejsou ve výnosu min. vel'. prací uváděny zásady. Ač bylo by důle-
ZIto, aby byla stanovena - a je-li to možno jednotně - vzdálenost mezníků od paty
náspu, do horní hrany zářezu, šířka bezpečnostního pásu vedle příkopu v poli, v osa-
dách a městech .

. Pokud se týká vzdáleností mezníků mezi sebou budou snad platiti též předpisy
zákona č. 177-1927 a vlád. naříze~ Č. 64-1930.

Další nejasné ustanovení týká se číslování mezníkú, které má se díti po p l' a v é
straně s u dým i, ktežto po I €I V é I i c h Ý m i čísly. Tato zásada zrůsobí mnoho svízelů
a trampot. Výnos předpokládá patrně, že na jeden kamen vlevo pripadne jeden kamen
vpravo, bohužel že tomu tak nebývá ve skutečnosti.

Kromě toho nepovídá výnos nic o tom, zda číslování mezniků bude prováděno
pouze v rozsahu katastrálního území, v rozsahu okresu nebo v rozsahu kilometrování
silnic a nijak se nezmiňuje o prúseku pozemku silničního na hranicích katastrálních
území. Tedy tu je opět zásadní nejasnost.

Vzor, jak lze řešiti číslování mezníkú, mělo by ministerstvo vel'. prací ve výnosu
rak. ministerstva obchodu č. 27.963 z r. 1881, který nahrazen pozdějšim předpisem *) pro
rak. stát. dráhy z r. 1910, v němž tyto otázky jsou pro dráhy rozřešeny, provedeny a
dobře se osvěďčují. Kromě toho jsou v předpisech prováděcích ~ Nař. uh. min. obchodu
z 8. července 1895, č. 43.110, které se týkají - kmenových knih pro veřejné cesty podle
zá.lt. čI. I. z r. 1890 (§ 69). V těchto předpisech je již zavedeno číslování mezníků prů-
běžně začínajíc po levé straně dle smyslu počítání kilometrů. '

Kromě tohoto výnosu min. vel'. praci máme starší mezník ovací výnos Zemského
Uřadu v Praze ze dne 2. ledna 1929, č. 115.119128, kterým se sděluje, aby se omezníkova]y
nové hranice nestátních silnic a upravených vodních tokt'!.

*) Vorschrift flir die Bestimmung der EinlOsungsgrenzen, der Vermarkung, Dar-
stellung und Berechnung des Bahngrundbesitzes. Auflag-e 1910. Wien.
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Výnos min. veř. prací stará se o zabezpečování držby pozemkové, a tu mám/) bo-
hatou literaturu *) českou již ze 17. století.

Otázka mezníkování pozemků je dnes velice časovoU a zasloužila b~' samostatné
úvahy obecné. Ministerstvo železnic připravuje nový předpis pro mezní kování železnic,
jímž má se nahraditi předpis z r. 1910 dosud platný; ministerstvo zemědělství ~- v uni-
fikovaném zákoně scelovacím - sestavuje rovněž předpisy pro mezníkování scelených
pozemků a pro dělbu a úpravu užívacích práv, kromě toho správa státních lesú a statků
připravuje rovněž mezníkování státních lesů.

Bylo by proto účelno, aby ministerstvo financí s těmito odbory vešlo ve styk a
přikročilo ku pracem spojeným se všeobecnými pře d p i s y mez n í k o v a c í mi!, jak
je mu uloženo § 13, odst. 8., vlád. nař. 64/1930. Nechci tvrdití, že by musely předpisy
tyto býti absolutně shodné, nýbrž budou se lišiti snad v určitých podrobnostech. jako
je velikost kamene nebo číslování kamenů. Jistě by však přispěl tento krok podstatně
k úpravě držby pozemkové a jejímu ustálení ve smyslu katastrálního zákona.

Observer.

Zpráva o zasedání stálého výboru Mezinárodního Svazu
Zeměměřičů v ~ímě ve dnech 16.-18. září 1933.

Zastoupeny byly státy: Anglie, Belgie, Francie, Italíe, Lotyšsko, Polsko, 8védsko,
Švýcarsko a Jugoslavie. Omluveny: Dánsko, Holandsko a Československo.

Před zahájením prací byla uspořádána uvítací slavnost, které mimo delegáty stá-
lého výboru se zúčastnili zástupcové italských státních úřadů, města Říma, vyšší úřed-
níci různých ministerstev a členové syndikátu italských inženýrů. V proslovech byly
zdůrazněny důležitost a pokrok v povoláni zeměměřiče. Po slavnosti pak byla vykonána
návštěva výstavy geodetických prací a přístrojů, uspořádané na poěest stálého výboru
M. S. Z. v umělecké galerii města Říma; ulJoutaly zejména doklady ředitelství katastru,
vojenského zeměpisného ústavu a fotogrametrické společnosti, výrobky italských i
cizozemských firem. Na konec byla vykonána návštěva pomníku Viktora Emanuela a
položen~ věnce na hroby Neznámého vojína a fašistických mučedníků.

Prehled prací stálého výboru: L~ ..•. _ .
1. Pro s lov presidenta Ber t s c h m a n n a, ustavení se schůze a volba zapiso-

vatele (Delessert).
2. S c h v á len í pro t o k o I u o poslední schůzi stálého výboru ve Varša V0 ye

dnech 2.-3. září 1932.
3. Výr o ční z p l' á v a. Byla dodána všem státním sdružením a otištěna v časo-

pise italských zeměměřiěů. Po rozhovoru, v němž zejména zdůrazněna potřeba zákroki't
u vlád, aby po příkladu vlády francouzské poskytly M. S. Z. finančních podpor a pod-
porovaly vybudováni odborného zeměměřičského studia, byla výroční zpráva schválena.

4. R e v i s o ř i vy ú č t o v á n í pro hospodářský rok 1932 byli určeni. (Hcntz a
Vrunckz.)

5. R e v i s e s t a n o v M. S. Z. Po referátu zpravodaje Delesserta byly podrobně
projednány všeclllly odstavce stanov M. S. Z. a nově .usnesená znění zanesena do celko-
vého návrhu, který bude předložen mezinárodnímu kongresu v Londýně 1934. Schválené
návrhy změn (dosavA4iní znění zde není uvedeno):

Hl. I. Účel inaflltuce. a) "Sdružovati státní svazy zeměměřiči't všech zemí ke spo-
lečné podpoře ob~ch zájmů povolání." ,

Hl. II. Program. c) "Každoroční schůze delegátů státních svazú, kteří tvoří stálý
výbor."

Hl. III. 1. "Členy M. S. Z. mohou se státi: a) Státní svazy odborníkú, jejichž hlavní
zam~ní odpovídá definici: Zeměměřič je odborník, jenž určuje, ohraničuje, zaměřuje a.
oceňUi6 veřejný i soukromý, zastavěný i nezastavěný, nadzemní i podzemní pozemkov)'
majetek, včetně všech prací s tím souvisejících a jenž zařizuje jeho zapsáni do knih. Dále
zkoumá, navrhuje a řídí provádění úprav pozemkú zemědělských i městských. Pěstuje
vědy technické, právní, zemědělské i sociální, které se shora uvedenými předměty sou-
visejí."

5. ,,0 přijímání odborných sdružení za členy rozhodne stálý výbor M. S. Z. po ná-
vrhu ústředního výboru ve výroční schůzi."

Hl. IV. 8. a) "Řádné obecné shromáždění koná se vždy v den před zahájením mezi-
národního kongresu. Předsedá mu president M. S. Z."

d) "V obecném shromáždění a ve všech schůzích různých orgánů M. S. Z. přísluší
každému státu pouze jeden hlas."

9. c) "Stálému výboru přidělen jest poradní sbor, který se účastní schůzi a se-
stává z čestného presidenta a vicepresidenta a z posledního odstouplého presidenta
lI. S. Z."

*) Jakub Menšík z Menštejna: O mezech, hranicich, soudu a rozepři mezní, atd.
Praha 1600.
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10. ,,8tálému výboru přísluší: a) Podávati návrhy obecnému shromáždění ohledně
přijetí národů, jež zažádaly o členství M. S. Z., jakož i o jich· vystupováni a vyloučení."

13. a) "V zájmu zajištění úkolů, prací a studií, usnesených na kongresu, ve schůzi
delegátů stálého výboru a v ústředním výb.oru, může býti přetvořen generální sekreta-
riát v mandát stálého sekretáře."

15. b) "Mezinárodní kongresy budou pořádány nejméně jednou za pět let v někte-
rém městě stálým výborem předem určeného státu, jehož vláda dala svolenI."

17. c) "Každý státní svaz zaplatí roční příspěvek od 100 do 200 zlatých fr. a do-
datečný příspěvek 0'30 až 0'50 zl. fr. za každého svého člena. Stálý výbor určí pří pří-
ležitosti přijímání za člena a po přezkoušení s přistupujícím státem výši příspěvku."

6; Z p r á vak a t a s tI' á I n í k o m i s e. (Vyhotovena za předsednictví Dra Hegga
a dodána všem sdruženým státům.)

Z pověření IV. mezinárodního kongresu v Curychu 1930 zabývala se komise řeše-
ním těchto otázek:

I. Utvoření mezinárodni dotazovny a poradny při M. S. Z. ve věcech katastru s úko-
lem: a) sbírati zákonné doklady o katastru, b) zjednodušiti a zlevniti metody a pomůck)-
pro práci zeměměřiče v katastru, c) zpravovati o všech technických, hospodářských a
sociálních otázkách s katastrem souvisejících.

II. Utvoření ústřední komise pro zkoumání prostředků k uskutečnění jednotného
katastru pro všechny státy.

III. Zjednati předpoklady, aby nebylo prováděno žádných obnov nebo nových mě-
ření katastrálních bez předchozího provedení nutných úprav hranic, scelení neb znQVl!-
rozdělení pozemků. Zvláštním zákonem mají býti zavázány oposiční menšiny k účasti na
navržených úpravách.

IV. Sjednocení konvencionelních značek.
V. Katastrální zákonník.
ad I. Poněvadž příslušné zprávy a doklady došly až dosud jen od osmi států, ne-

muze komise vydati ještě úplné zprávy a návrhy ve smyslu usnesení IV. kongresu.
Ihned však navr.huje:

1. aby V. mezinárodní kongres se usnesl na zřízení mezinárodní dotazovny a po-
radny při M. S. Z., 2. aby toto usnesení bylo oznámeno všem vládám s upozorněním na
dUležitost a vyhody této instituce, 3. aby byla žádána finanční podpora vlád, 4. stálému
výboru aby byl podán návrh na určení ředitele, sídla a organisace poradny .

•Jen zřízením této mezinárodní poradny docílí se soustředění všech potřebných do-
kladů k řešení otázky sjednoceného kata str u co technické i právní jistoty pro mezí-
národní hypotekární úvěr.

ad II. Aniž by komise předbíhala snad později došlým důležitým návrhům ostat-
ních států, doporučuje švýcarský typ pozemkového kat astru, obsaženého v občanském
zákoníku.

ad III. Komise doporučuje provésti agitaci pro uskutečnění těchto zásad a jednati
s příslušnými zodpovědnými institucemi v jednotlivých státech, a pak z M. S. Z. roze-
slati oběžníky všem vládám s výzvou. aby zjednaly nutné zákonité předpoklady.

ad lY. Unifikace konvencionelních značek je účelná a nutná. Až dosud došlé zprávy
jsoll uschovány u generálního zpravodaje prof. Dangera, po dojití ostatních bude sesta-
vena srovnávací tabulka značek, ze které pak vyvolené typy budou předloženy stálému
výboru a kongresu M. S. Z. k schválení.

ad V. Jakožto poslední úkol považuje komise vypracování jednotného katastrál-
ního zákoníku. Za nejpilnější pak pokládá otázky sub 1., II. a IV.

O tom všem podá katastrálni komise ještě zvláštní zprávu V. mezinárodnímu kon-
gresll v Londýně 1934. V daném okamžiku komise doporučuje udržeti styk s meziná-
rodním ústavem pro duševní spolupráci, dosažení součinnosti vlád se státními svazy a
pokračování v pracích pro předložení zpráva materiálu pro V. mezinárodní kongres.

7. Z P r á vak o m i s e pro tec hni c k Ý s lov n í k.
8. Zpráva všech delegátů o odborném vzdělání.
Obě tyto věci byly projednány v rámci rozpravy o výroční zprávě a schváleny.
9.-11. Vy ú č t o v á n í z a r o k 1 932. - Z p r á v are v i s o r Ů. - Obě zprávy

byly schváleny a pokladníku uděleno absolutorium. Celková vydání stálého výboru byla
2400 fr.

12. R o z poč e t na r o k 1933. - Usneseno ponechati dosavadní výši příspěvkt\
jednotlivých státních svazů.

13. S t a n o ven í dat a V. k o n g r e s u v L o n d Ý n ě. - Stanoví se měsíc čer-
ven 1934, načež anglický delegát oznámil, že zahájení kongresu bude dne 18. června, a
podal návrh programu:

1. den: Přátelská schůzka a recepce v "Chartered Surveyors Institution" (Ředitel-
lltví pro vyměřování).

2. den: Zahájení, prQslovy a správní věei sjezdu. Zprávy komisí a projednání sta-
vovských otázek. - Prohlídky Londýna. - Recepce v ministerstvu zahraničí.
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3. den: Pokračování v projednávání stavovských otázek v komisích. - Slavnostní
banket v Guildhallu.

4. den: Projednání zprávy katastrální komise v obecném shromáždění. - Poslední
generální schůze kongresu a zpráva správního výboru. - Garden Party v paláci Jin-
dřicha VIII. (Hampton Court).

Cena za kongresovou vstupenku s nárokem na všechny publikace určena 60 zl.
franků. Kongresová zpráva bude prodávána za 15-20 fr. Výstava nebude pořádána. Po-
zvání provedou jednotlivé státní svazy a oznámí organisačnímu výboru jména osob.
které zvlášť mají být pozvány, jakož i jména a adresy oněch, kdož mají vyhotoviti
zprávy pro kongresové komise.

14. Určení pracovních komisí. - Pro V. mezinárodní kongres bylo určeno
pět pracovních komisí.:

I. komise: Met o d y a pří s t l' o j e měř i c k é. - Srovnání, pokroky a nejnovější
zlepšení. - Užití fotografie v zeměměřičství.

II. komise: O l' g a n i s a c e o db o l' n é h o v z děl á n í. - Odborné monografie, vý-
cvik, stupeň vzdělání kandidátů, účel výcviku, praktický a teoretický program.

III. komise: Zeměměřič a pozemková držba. - Způsoby odhadu půdy.
Městské pozemkové úpravy.

IV. komise: K a t a str. - Vytvoření mezinárodního katastru. Sjednocení značek,
srovnání cen za katastrální práce.

V. komise: Vy měř o v á ní bud ov. - Různé metody, zkoumání výkyvů cen
před válkou a po válce.

Toto utvoření komisí bylo schváleno. Text otázek bude dodán všem státním sva-
zům, které po jich studiu v patřičné době podají pořadatelům kongresu k nim zprávy.
Zbývající nerozhodnuté otázky budou rozřešeny pořadateli kongresu.

Zasedání bylo ukončeno 18. září v 18 hod., dodatečná schůzka na večer sjednaná
odpadla. Ing. J(rčmář.

Zprávy odborné.
Prodloužení přímky do jiného sekěního listu, případně stanovení průsečíku

nice dvou pevných boúů se sekční čarou pomocí méně spolehlivého bodu třetího
přímky, grafickým způsobem. (Viz obraz.)

11Th

spoj-
téže

Jsou dány dva spolehlivé
body; K 'v sekčním listu 1 a P

® v sekčním listu 2 a jeden méně
spolehlivý bod R téže přímky rov-
než v listu 2.

Spojením bodu PaR a pro-
dloužením spojnice na obě strany
obdržíme pruseky se sekčními ča-
rami P~ a P3 v listu 2 a předpoklá-
dáme-II provedení prodloužení i do
listu 1, obdržíme průsečík Pl se
severní sekční čarou listu 1.

Vztyčíme-li v bodu P2 kol-
@ mici na delší sek ční čáru, t. j. se-

strojíme-li rovnoběžku s oběma
krátkými sekčními čarami, rovná
se 'pak skutečná Yp2 odsunutí y'p, +
přlpadná srážka dotyčné sek čni
čáry a právě tak obdobně Yp3' Sku-
tečná pořadnice Ypl =Yp3+ (2yp,-
'!Ip3)' Pořadnicey'p" která se má již
přímo nanél!ti nit severní sekční
stranu listu 1, rovna se '!lPI bez pří-
padné srážky na dotyčné sekční
č~. Rovněž tak y'p" která se má

přímo ,'~ésti na jižní straně sekčního listu 1, rovná se yp, bez případné srážky na do-
tyčIté.l,6kční čáře. Nanášením y'PI a y' 1', obdržíme průsečíky P1 a p2 v listu 1.

Tím bylo by provedeno jednoduché prodloužení do jiného sekčního listu.
Je-li ale, jak předesláno, bod R nespulehlivý (ve skutečnosti), je na jedné přímce

PRJ(, ale ne na mapě, kdežto body P, J( jsou body opravdu pevné, pak nutno takto
dále pokračovatí:

Učiníme-li bodem K rovnoběžku s delšími sekčními čarami, obrlržíme průsečík
-li prodloužením přímky PR, označený pK a diference pK K 0= d. Odsunutím délek Pp, a
p2pK obdržíme délky S'Pp2 a S'pKP2' Nyní opravu P2P1, kterou musime nanésti od bodu
P, na východ, abychom dostali správný průsečík p, dostaneme z úměry:

d: (S'pp, + S'pKPz) =PzP: S'PP2'

,
: '
I ,

'14: ~
I l/

I : /
ylz r /

...:,-- -----+--------')'
l 'N,,,
I,,

'~:y, .
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d.S'PP2
P2P =S'PP2 + S'PKP2'

což lze snadno odečísti na logaritmickém pravítku.
Jestliže spojnice bodů MN v sekčních listech 3 a 4 vypadne mimo sekční čáru,

pak X1=X2' Zl=Z2=Z4 a Y2=2Yl=2y'1'
V ostatním postupuje se pak analogicky jako v předešlé úloze.

Literární novosti.
Posudky.

Kalendář zeměměřičských inženýrů 1934 (vázaný). 246 stran textu. Členská cena
36 Kč pro každého zeměměřiče, krámská cena 55 Kč.

Příloha kalendáře zeměměřičských inženýrů 1934: S e z n a m ú řad ů a měř i č-
s k Ý c h ú ř e dní k ů stá t n í c h a s a m o spr á v n Ý c h. 109 stran (brožovaný).

Kalendářní komise ve snaze poskytnouti vhodnou příručku, vyhovující požadav-
kům všech zeměměřičů, zhostila se nesnadného úkolu za iniciativního vedení pana prof.
Ing. Petříka vydáním kalendáře zeměměřičských inženýrů na rok 1934. Je to p r v n í
kalendář československých zeměměřičů a proto má jeho vydání neobyčejný stavovský
význam. Uznala-li komise za nutné, aby byly v kalendáři sneseny nejWavnější předpisy
základní v doslovném znění (katastrální zákon Č. 177/1927 Sb. z. a n., vlád. nař. č. 64/1930
Sb. z. a n., vlád. nař. č. 65/1930 o zeměměřičích, zákon o ochraně hranečníků a trigono-
metrických značek č. 254/1921 Sb. z. a n., vyhláška č. 7511929 o sazbě poplatků za kopie
katastrálních operátů s doplňky uvedenými ve vyhl. č. 14/1932 Sb. z. a n., zákon o in-
ženýrské komoře č. 185/1920 a vlád. nař. č. 654/1920, nař. ministerská č. 77 ř. z. z r.1913
(J civilních technicích, vlád. nař. Č. 43/1920 Sb. z. a n. o jednotné organisaci přesných
výškových měření), nelze jí ničeho vytýkati, naopak její usnesení plně schváliti. O vý-
znamu, o potřebné znalosti a praktickém upotřebení řečených (po většině nových) před-
pis!'! v kalendáři uvedených, není třeba se šířiti, vždyť jsou dnes každému zeměměřiči,
při kterémkoliv výkonu služby nebo povolání, denním evangeliem.

Velmi cenným původním článkem "Veřejné knihy" prof. Dr. J. L u k á š e oživi se
vědění zeměměřiče a jistě tento článek každý jeho čtenář velmi uvítá. Autor v nade-
psaném pojednání v I. oddíle podává obraz o vzniku veřejných knih a o jejich významu.
Pojednává přehledně o pozemkových knihách, jejich vnitřním zařízení, o zvláštních se-
znamech, o listinách, o knihovních zápisech a předmětech knihovních zápisů, o oddělo-
vání jednotlivých částí od knihovního tělesa, o právu stavebním, o žádostech za kni-
hovní zápisy a o mapč knihy pozemkové. V dalším seznamuje s knihou železničnÍ, Ve
II. stati probírá vodní knihy, ve III. kmenové knihy státních veřejných cest.

V kalendáři uvedený výňatek z předpisů o ustanov ovací zkoušce měřičské a seznam
předpisů, jichž znalost bude žádána při ustanovovaci zkoušce, poslouží zejména služebně
mladým kolegům, tedy oněm, pro něž dotčené zkoušky jsou předepsány vI. nař. č. 132/1931
Sb. z. a n.

Kolegy z řad civilních geometrů mimo již uvedené předpisy nemálo bude zajímati
Clánek "Předpisy pro civilní geometry při vyhotovování geometrických (polohopisných)
plánů", obsahující přehledně jednotlivá platná ustanoveni.

Vedle obvyklé příslušnosti každého kalendáře jsou v něm tabulky mocnin, pro ze-
.měměřiče nepostradatelné trigonometrické funkce, převodní tabulky stupňů na grady a
naopak, sáhú na metry, které nesporně poslouží při příležitostních početních úkonech. Při
zeměměřické praksi pak jistě se uplatní tabulky pro dovolené odchylky. Velmi cenným
je přehledné uvedení vzorců z matematiky. Ke konci kalendáře je seznam úřadú a podnikú
oprávněných podpisovati geometrické (polohopisné) plány. O spolcích a sdruženích čsl.
zeměměřičů informuje jejich seznam.

S e z n a m ú řad li a měř i c k Ý c h ú ř e dní k ů stá t n í c h a s a m o spr á v-
n Ý c h je sestaven v pořadí vzhledem na početnost zaměstnanců. Začíná ministerstvem
financi, v dalším přicházejí finanční úřady II. stolice, Státni pozemkový úřad, mini-
;;terstvo železnic, ministerstvo veřejných prací (zemské úřady), ministerstvo národní
'Obrany, ministerstvo zemědělství a ředitelství pro stavbu vodních cest a končí samo-
správou. V tomtéž pořádku je sestaven pořadnik (mimo pořadník zeměměřičů samo-
správy). V pořadniku je předeslána tabulka o systemisaci a počtu služebnich míst služby
pozemkového katastru u I. a II. stolice.

Seznam katastrálních úřadú, sestavený podle zemí a v zemích podle abecedy, uvádi
názvy měřických okresů a názvy bernich okresů, které tvoří měřický okres, u každého
měřického okresu jsou vyjmenováni zaměstnanci měřičtí, uveden počet zaměstnanců po-
mocné služby technické a počet kancelářských zaměstnanců, počet katastrálních území,
paj'cel, hektarů a katastrální výtěžek v Kč. Seznam v této úpravě a obsahu je prvý nejen
za trvání republiky československé, nýbrž prvý vůbec a poskytuje nesporně nejen přehled
·0 počtu tomu onomu okresu přidělených zaměstnanců pozemkového katastru a jiných
odvětví, nýbrž dává nahlédnouti do rozlehlosti měřického okresu, jeho bohatosti půdy
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(porovnáním vymery a katastrálního výtěžku) a jest jen litóva'ti, že nebylo lze uvésti
též průměrná data pracovní úlohy a data vý konností technícké í písemně kanceláfské.
Také civílní geometr najde v seznamu srovnáním dat v okresech možnost etablování.
Ježto v této příloze kalendáře přichází 929 zeměměřičů (včetně smluvních geometrů) a je:
znám počet civílních geometrů ze seznamu civílních techniků, dostávají odborné kruhy
zeměměřičské první přehled o počtu svých zaměstnaných kolegů.

Pro zvláštní a neobyčejnou hodnotu kalendáře a této přílohy nelze si mysliti, že by
se našel kolega, který by si kalendář neopatřil. Jeť známo, že po letech vraceli se pro
nedostatek statusu kolegové ke starému za Rakouska vydanému kalendáři a statusu a
budou tak zajisté činiti naši kolegové v budoucnu porovnáním postupu toho onoho ko-
legy se sebou nebo s jinými kolegy podle dat této právě vydané přílohy.

Až, kolegové, kalendář obdržíte, posuďte sami. ek.
"Comptes rendus de la 6éme séance de la Commission géodésique baltique réunie a

Varsovie 1932", str. 226 a přílohy, vyšlo z redakce gen. sekretáře prof. Ilmarí Bonsdorffa,
Helsinki 1933.

Baltická geodetická komise pílně sněmuje; zasedání konané v červnu 1932 ve Var-
šavě je za krátkou dobu trvání komise (1925) již šesté. Účastnili se ho zástupci členských
států Dánska, Estonska, Finska, Lotyšska, Německa, Polska, Ruska a Švédska. Pozvané
Maďarsko a Rakousko se omluvílo finančními nesnázemi.

Zahajovací proslov měl ministr vyučování Jedrzejewicz, předsedal pak prof. Nor-
lund (Dánsko) za ochuravělého presidenta komise prof. Kohlschuttera (Německo).

Zástupci jednotlivých států přednesli zprávy o vykonaných pracích geodetických
za poslední dvě leta; ze zajímavějších vyjímáme:

Dán s k o pokračovalo v budování baltické tríg. sítě hlavně na ostrovech protf
Německu a Švédsku a rozšiřovalo přesnou nivelační síť; celková délka nivelačních po-
řadů činí již 2900 km. Výškové údaje jsou vztaženy k dánskému nulovému horizontu.
Horizont základní značky v dómu v Aarhus má převýšení 5'6150 m. V připojovacím po-
řadu s Německem se shledalo, že německý nulový horizont je vyšši o 0'2421 m. Při nive-
lací na pevnině užívá se metody geometrické ze středu o délkách záměr max. 60 m;
přes průlivy a sundy docíluje se pozoruhodných výsledků i z nivelace trigonometrické.
Uvádí se na př. prům. chyba 4'4 mm při záměře 8'5 km dlouhé oboustranně pozorované.

Es t o n s k o konalo hlavně astronomická měření šířek a délek s přesností ± 0'125""
resp. ± 0'008' na základních bodech baltického pásu; pro potřebu nového topogr. měření
státu provedlo mimořádnou triangulaci.

F í n s k o dokončílo měření úhlů v jižním polygoně, sestávajícím z 5 základen a 93:
bodů o úhrnné délce obvodu 1250 km. Všechna stanoviska jsou Laplaceovými body. Prů-
měrné chyby ve směru činí na stanici ± 0'16", podle Ferrera ± 0'22" a z vyrovnání
± 0'29"; chyba v azimutu je v průměru ± 0'26" tg 'P.• Jsou to výsledky, které vzbu-
zují obdív. Při měření šířek metodou Horrebow-Talcottovou se dosáhlo průměrné chyby
± 0'178", v délkách pak ± 0'0318•

Přesná nivelace s počátku tohoto století bude přezkoušena v příštích letech.
Lit e v s k o změřílo v baltické triangulaci 2 základny asi 6'5 km dlouhé. V přesné-

nivelaci se teprve začíná; dosavadní výsledky podaly přesnost ± 0'30 mm na kílometr.
Podél pobřeží bylo vykonáno magnetické měření na amagnetické lodi.

L oty š s k o pracovalo na trig. síti směrem k polským a ruským hranicím; změřílo··
další základnu 8 km dlouhou s přesností 1: 2,000.000, zajistílo základní bod bývalého Stru-
veho stupň. měření a doplňovalo přesnou nivelační síť, při níž dosáhlo náhodné kilometrové'
chyby 0'53 mm a systematické chyby 0'12 mm. Dosud má Lotyšsko zanívelováno 1500 km
v délce.

Něm e c k o spojovalo se v baltické trig. sítí s Dánskem. Na přání Dánska se po-
zorovalo s vahou 24, při čemž druhá polovina měření se dála časově později. Poznalo
se, že výsledky zůstávají prakticky stejné, a další měření se tedy zase zredukuje na-
pfivodní váhu 12 jako v celé O'Statní říši. Z astronomických prací sluší jmenovati určení
rozdílu délek Postupim - Sofia a Postupim - Vratislav.

V přesné nivelaci se pokročílo v části při Severním moři. Jak známo, obnovuje se·
již po více let celá nivelační síť z dob 1868-1894, a zakládá se nová, jednak přesnější,
jednak stabilisovaná se zřením..na geologické poměry. Bývalý normální horizont v ber-
línské hvězdárně (37 m n. m.) byl přeložen asi 40 km východně, kde bylo osazeno v pev-
ném geologickém útvaru 5 podzemních značek, z nichž prostřední se zove "normální ho-
rizont 1912". Nová síť se kryje v dosud vykonané části v podstatě se starou.

P o 1 s k o. V základní tríg. síti, jejíž kostra má dva podélné lt dva pHčné řetězce,
bylo dosud opatřeno signály na 160 bodů. Měření úhlfi ve všech sestavách s vahou 24
vykonané teodolity fy Ascania (27 cm) a Wíldovy na 105 stanoviskách nedalo horších
trojúhelníkových závěrů než 2". Z projektovaných 15 základen pro celý stát bylo dosud
měřeno 7 invárem; jejich délky se pohybují mezi 5-17 km. Podél čs. hranice bylo 1931
osazeno spolu s naší triangulační kanceláří 28 bodů, z nichž je 13 společných.

V dosavadní přesné nivelaci je dosti chaosu: část výšek byla počítána na hod-
zont německý (Berlín), ostatní na rakouský (Terst) a ruský Kronštát. Pomýšlí se na to,
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vybudovati pro celý stát síť jednotnou, sestávajíci z 29 polyp:onů 1. ř. a navázati ji na
mareografickou stanici ve Gdyni. Dosud bylo nivelováno 4000 km, t. j. asi čtvrtina
úlohy; tim je uzavřeno teprve 7 polygonů s nejhoršim závěrem 42 mm na 600 km.

R u s k o koná rozsáhlé základní geod. práce soustředěné v Hlavní správě pro geo-
desíi, ve Vojenské geod. správě a v Hydrografické správě; jsou blíže popsány v řeči
prof. Krassovského přednesené při 5. zasedání B. g. k. v Kodaní 1930, jehož se Rusko
tehdy po prvé účastnilo. Za poslední 2 léta bylo měřeno 6500 km řetězců většinou v evrop-
ské části, 31 základen v úhrnné délce 289 km, kromě četných astron. určení.

V nivelaci se tu rozeznává:
a) síť vysoké přesnosti v polygonech s obvodem 1000 km a pnlměrnou kilo-

metrovou chybou max. ± 1'5 mm,
b) přesná síť s perimetry polygonů 700 km a chybou max. ± 2'0 mm,
c) síť III. a IV. řádu.
V pětiletce 1933-38 má se nívelovati ad a) 19.000 km, ad b) 45.000 km, ad c)

100.000 km.
To jsme se jen letmo dotklí bohatého informačního materiálu obsaženého v této

cenné publikaci. Zbývá ještě upozornití na přednášky proslovené za jednání.
Za originální považujeme teoretícky zajimavý námět prof. dr. K. Weigla ze Lvova

o t r í a n g u I a ci bez měř e n i ú h I ů. Základem zemského měření je triangulační síť,
která se buduje zpravidla spojováním řetězců. Vyvinuv vzorce pro celkovou prům. re-
lativní chybu z přiřazení v řetězci s oběma příčkami (jež sestává z velké chyby vzešlé
dastním přiřazováním a z menší chyby v základně a z připojení základny) a usoudív,
jak je v řetězci šíření chyb nepříznívé, prof. Weigel ukazuje, že vysoká přesnost, dosa-
žená v měření základny, ztrácí se častečně jíž v základnové síti, nejvíce však v samém
řetězci. Tomu lze podle něho odpomoci tím, že se strany v prímární síti zvětší až na
128 km (autor říká 0'02 velké poloosy referenčního elipsoidu) a změři se jako přimé po-
řady se stranami 2 až 5 km dlouhými, jež se odvodi z účelně volených pomocných zá-
kladen délky asi 500. m. Vrcholové úhly pořadů je ovšem nutno změřití přimo, stejně
pak úhly pro rozvinutí z pomocných základen. Z takto určených délek stran primární
sitě odvodí se počtářsky trojúhelníkové úhly atd.

Za předpokladu. že vrcholové úhly polygonu jsou 180°, podává pak teoretický dů-
kaz pro správnost tohoto postupu a vyčísluje na praktickém příkladě průměrnou chybu
v straně dlouhé 128 km mnohem nižší, než jaká by se dala čekati v téže vzdálenosti
v řetězci normální triangulace.

Weiglův způsob triangulování 'by bylo lze užíti jediné v rovinných krajinách; byť
by byl časově zdlouhavější a jistě i dražší, přes to, že lze při něm obejítí nákladné sig-
nalisační stavby, poskytl by zato mnoho zároveň určených trigonometrických bodů niž-
šího řádu. Prakticky vyzkoušen ještě nebyl a nelze napřed říci, zda a jak by se
osvědčil.

Z ostatnich 11 přednášek jmenujeme ještě vyvozeni nových přibližných vzorců pro
yýpočet zeměpisných souřadnic bodu od prof. Burraua a Olandrův popis astr.-geod. vy-
rovnání jihofinského polygonu.

Příští zasedání B. g. k. je smluveno na květen t. r. v Moskvě. Právem se těšíme
na nové referáty. štv.

Vyšlé knihy.
Ministerstvo financí: Návod, jak vypočítávati katastrální výtěžek. Praha 1933. K dostání u Archivů

mapkatastrálnich v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě. Cena 20 Kč.
Dr. Vác. Vr b e n s k ý: Závlaha postřlkem, její vJlv na teplotu půdy, množství a jakost sklizně. Praha

1933.Stran 129. Cena 20 Kč.
Praktický advokát: Sestavil JU1Jr. E. Bent!a a cons. Druhé vydáni. Nakladatel E. Strnadel a spol. v Praze.
Dr. M. 1'" o rb a: Neue Untersuchungen auf dem Oeblete des stereoskoplschen Sehens. Stran 64. Cena

1šv. fr. Vydal Buchdruckerei A. G. Gebr. Leemann & Co., Zurich 1\133.
Dr. Max Eckert: Neues Lehrbuch der Oeographle. Nakladatel Georg Stilke, Berlín N. W. 7. Tři dí!

v ceně 43 f. m.
Bulletin géodesique. Année 1933. No 39. Juillet-aoůt-septembre 1933. Organe de ľAssociation de

Géodésie:
W. B o w i e : The use of Laplace Azimuts in the adjustment of Triangulation.
O. Per r i e r: Rapport provisoire sur les Bases établi II I'occasion de la V' Assemblée générale IILis'

bonne 1933.
O, Per r i e r: Rapport provisoire sur les Triangulations établí á l'occasion de la V' Assemblée Généralea Lisbonne 1933.

Odborná pojednání 'V časopisech.
Zprávy veřejné služby technické, čís. 1 z 1934.Ing. Dr. A. P o k o r n Ý : Stabilisačnl a observačnf stavby

bodilcs\. základní trig. sítě. (pojednává o stavbách stabilisačních a observačních pilltiI ze železového betonu.
Doposudje jich 33 počtem a to na pohraničí polsko- a rumunsko-československém. Provedl je autor článku.)

Věstnfk Inženýrské komory pro CSR., čls. 24 z 1933. IW' O. K r ~má f,; Scelování pozemků ve Francii.
Tljdschrlft voor Kadaster en Landmetkunde, čls. 6 z I 3. r; a n g: Ttl koordinatognfy.
Blldmessung und Luftbl1dwesen, čís. 4 z 1933. N ow a t z k y: Luftbilamessung im Mallstabe 1: 25.000.

S chub e r t: Instrumentelle Untersuchung des Zeiss-Radialtriangulators. E w a Id: Die Organisation des Luft-
bildwesens. G e s sne r: BildUugzeug-e, BíldflUge, Oríentierung und Beschaffung der Entzerrungsunterlagen.
Uru ber: Neuerungen im photogrammetrischen Instrumentenbau. R a t h s: Altfa-Correctos.at, das maBhaltige
photographische Papier. L u n c ke: Die norwegische· Luftbildmessung 1932in Eirik-Randes·Land (Ostgrlinland).
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Maanmlttaus, 4. číslo z 1933. Gu s t a f s s on: Několik archivnlch dokladrt o činnosti zeměměřičrt v 17.
století. H e i s k a.n e n: Měřeni hranolová a tachymetrická, Z drobných zpráv: Dozor nad dělením pozemkrt v se·
vernlm Finsku. Cinnost geodetického ústavu v létě 1933, Nová pOKusná základna státnlho měř. úřadu, Vysoký
komln jako geodetický bod a pod.

Mernleclbas un Kulturtechnlkas vestnesls, čls. 1\-12 z 1933. Z a rl n š: Zeměměřičské práce města
Rigy. Men z í n s: Několik slov k vysvětleni chyb v měření.

II geometra ItaIlano, z 1933 (svazek 10.), obsahuje články a referáty:
1. Topografie - praktická geometrie - trigonometrle: Tabulky logaritmické a nu·

merické (str. I, 35). Přlspěvek k teorii a praxi vytyčovací (str. 3). Vytyčování s použitím souřadnic (str. 21).
Pro děleni sexagesimálnl (str. 37). Jak se měř i v Africe (1l6). Topografické rekognoskování (141). Přistroj ke
konstrukci křívek (str. :.0). Úloha: Dán součet dvou úhlrt v libovol. trojúhelniku - určiti tyto úhly (str. 32).
Úloha: Vyrovnáni hranic dvou pozemkrt, aby hranice procházela daným bodem (str. 47). Řešeni charakteristických
úloh pl~nimetrie (str. 61). Úloha: Najiti délky stran e::,., známe·li úhly a vzdálenosti vrcholú od určitého bodu
(str. 71). Rozděleni (graficky) kteréhokoli úhlu na stejné dily (str. 71). Bussolní teodolit Wildt1v (str. 74). Trigonom.
měřeni výšek (str. 77). Vytyčováni obloukú (str. 89). Problém Potenoth·Snellius (107). Vzorec prof. Doležala -
výpočet ploch polvgon. (str. 133). Měření úhlú a děleni stupňové (str. 139). Výpočet ploch polygonú (str. 147).

2. Ze Š k o Is t v i o db o r n é ho: Nové školské osnovy (str. 83). Programy škol technických (str. 98).
Srovnáni osnov zeměměřič. odděleni a osnovy zákona na reformu škol techníckých (str. 126). Reforma tech·
nických škol střednich (str. 154).

3. Z hnu t i s t a v o v s k é ho: Z národní rady korporaci: O rozsahu púsobnosti povoláni odborných
(str. 43). Mezinár. feder. zeměměřič. Zápis o schúzi stálého výboru ve Varšavě dne 2.-3. záři 1932 (str. 9). Zápis
o schúzi stálého výboru v Řimě 16.-18. záři 1933 (str. 172). Titul inženýr získaný v cízozem. a platný ve vlasti
(str. 26).

4. R ii z n é: Historické poznámky o památných kamenných znacích (str. 93 a 105). Ing. Falta.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsl. inženýrů státni měřické služll\y v Praze, ko-

nané dne 9. prosince 1933 za přítomnosti 9 členů.
V debatě o posledních událostech konstatováno, že spolek s vými zástupci hájil

zájmy svého členstva, jednal vždy ve shodě s Vysokoškolským svazem a usneseno, aby
tato shoda zachována byla i v otázce spolllpráce s "Exekutivou".

Oten dopis úředníků triangulační kanceláře min. fin., kteří protestují proti stylisaci
bodu 34 "návrhu na zjednodušení veřejné správy". Jelikož uvedený bod nemá na mysli
triangulační kancelář, nýbrž trianguláční práce, které konají i oddělení pro nová měření,
resp. inspektoráty, dále proto, že úředníci nového měření, specielně ze Slovenska, trvají
na požadavku uvedeném ve zmíněném bodě "návrhů", usneseno podati minist. financí
opravný hávrh tohoto znění: "Pří polních pracech triangulačních, novém měření a zá-
kladním měření buďtež zaměstnáváni úředníci, kteří jsou k těmto pracem obzvláště způ-
sobilí. fJředníkům starším budiž umožněno, žádají-li o to, buď zaměstnáváni pracemi,
které nevyžadují nadměrné náhamy, nebo přejití k jiným oborům měřické služby."

Ze zprávy pokladní vidno, že spolková pokladna je značně vyčerpána podporová-
ním vydání KaJ1mdáře čsl. zeměměřičů, pročež bude upomenut~ 85 členů, ktei'í dluží na
členských přispěvcích celkem 6289 Kč. Nezaplati-li do 15. ledna 1934, budou příspěvky,
dlužné za více než 1 rok, vymáhány soudně.

Proti zamýšlenému zrušení zeměměř. inženýrství na Oes. vys. škole techn. v Bmě
a zrušení Vys. školy speciálních nauk v Praze podá spolek memorandum po dohodě
s ostatníJi:ů. zentěměřičskými organisacemi v Praze.

Z~~e odbočky pro Moravu oznamuje vystoupení dvou členů ze spolku.
Z~ce . odbočky pro Slovensko navrhuje přijetí 20 nových členů, hlásí úmrtí

dvou členů a vystoupení dvou členů. Xavržení kolegové přijati za členy spolku.
Schůze skončena o Y28. hod. Zapsal Ing. Hora.
Z geodetické skupiny Technického ml1sea čsl. v Praze IV. Jelikož skončilo funkční

období všech činovníků spolku T. M., je nlltno provésti nové volby na období 1934/36.
S c h ů z e s k u p i n y g e ode t i c k é konati se bude v e čtv rte k dne 2 2. ú n o I' a
1934 v 17 Y2 hod. v do m ě S I A. čsl. in žen Ý r ů v P r a ze 1. Program: Zpráva
o činnosti skupiny za uplynulé období, zpráva o přípravách ke stavbě musea, volba
předsedy skupiny a jednatele. Účast na výstavě literatury k dějinám reálných věd v OSR.,
pořádané v břcznu v Universitní knihovně a na výstavě lázeňské, pořádané v dubnu
v Clam-Gallasově paláci.

Z Jednoty čs. úř. aut. civilnich geometrů v Praze. Pracovní výbor Jednoty konal
svoji řádnou schůzi v Praze dne 13. ledna 1934 za příto.QUlosti 11 členů.

Na stížnost několika kolegů z Prahy usneseno zakročiti proti dvěma civilním geo-
metrflm v Praze pro krytí magistrátních úředníků. Bylo totiž zjištěno, že několik magi-
strátních úředníků v Praze provádí parcelace, dále zaměřování novostaveb a vyhotovuje
geometrické plány, které jim zmínění civ. geometři za nepatrnou odměnu podpisují. Jeli-
kož krytí bylo prováděno ve velkém rozsahu, čímž byli ostatní civ. geometří v Praze
značně poškozeni, budeme se domáhati, áby oprávnění civ. geome.tra bylo takovým pá-
nům odňato .

. Na oznámení kolegů, že někteří úředníci stát. drah, zaměstnaní u ředitelství stát.
drah v Oechách a na Slovensku a mající oprávnění civ. geometra, provozují rozsáhlou
zeměměřičskou praksi, bylo provedeno šetření u úřadů a ve sbírce listin u knihovních
soudů. Bylo skutečně zjištěno, že dotyční provozují praksi zeměměřičskou pro soukromé
strany ve velkém rozsahu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že provozování nějakého ved-
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lejšího zaměstnání jest všem úředníkům stát. drah výnosem min. železnic ze dne 28.
března 1931 a ze dne 270 dubna 1933 zakázáno.

S ohledem na tento zákaz a zejména však, že provozováním soukromé zeměměříč-
ské prakse úředníky stát. drah jsou cív. geometří, odkázaní jen na praksi pro soukromé
strany, značně poškozování, bylo usneseno podati k mínísterstvu železníc stížnost a do-
máhati se, aby úředníkům stát. drah bylo provozováni soukromé zeměměřičské prakse
bezpodmínečně zakázáno. Jelikož jde též o případy, kdy úředník stát. drah si vydělal
soukromou zeměměřičskou praksí až přes 50.000 Kč (padesát tisíc) ročně, bude učiněno
též oznámení u příslušných finančních, resp. berních úřadú, aby takový mímořádný pří-
jem byl patříčně zdaněn.

KoJ. Prokúpek referoval o výsledku intervence v min. financí ve věci změny vý-
nosu min. financí č. 94-290/28-III 6 b ze dne 16. října 1928, jednajícím o výhodách; po-
skytnutých při používání pozemk. katastru úřadům a oprávněným civ. geometrúm. Změ-
nou tou má býti nově upraveno kopírování s kat. map, kdy jde o vyhotoveni snímkú,
zobrazujících území o více než 20 parcelách nebo o výměře větší než 10 ha.

Moravští civ. geometři podali u Inženýrské komory návrh na změnu vyhlášky min.
financí ze dne 23. června 1932, Č. 109/32 Sb. z. a n., o měření na žádost a náklad stran,
které podle § 1, odst. a), může měř. úředník kat. měř. úřadu vykonati bez předcházejí-
cího povolení nadřízeným úřadem za svého úředního pobytu v kat. území. Po debatě
usneseno návrh odložiti a podniknouti v této věci dříve intervenci v min. financí.

Na dotaz několika kolegú ve věci oběžníku zemského úřadu v Praze, č. 115.119/28
ze dne 2. ledna 1929, o mezníkování hranic veřejných nestátních silnic a vodních tokú
a s tím souvisejících geometrických plánů usneseno urgovati prostřednictvím Inženýr-
ské komory vyřízení rozkladu, podaného Inž. komorou již v 1". 1929, ale zemským úřa-
dem v Praze, odloženého k vyřízení do té doby, až uvedena bude v žívot novela k zá-
konu č. 77/27 Sb. z. a n. ze dne 15. června 1927, týkající se finančního hospodářství
svazků územní samosprávy .

.JelikoŽ příslušná novela byla již vydána co zákon, múže býtí nyní o věci zem-
ským úřadem v Praze zásadně rozhodnuto.

V poslední době bylo několika kolegy zjištěno, že knih. soudy nedodržují ustano-
vení § 68 kat. z., č. 177/27, resp. ustanovení výnosu zem. fin. ředitelství v Praze ze dne
23. února 1931, č. XX-185/3L pod\e kterého při změně držitele celé parcely (nebo celých
parcel) ze souboru pozťmkú téhož držítele nutno předložítí s knihovní žádostí geome-
trický plán.

Dále bylo též zjištěno, že se také u kníh. soudú nedodržuje předpís § 37, odst. 21.
vlád. nař. Č. 64/30, který ustanovuje, že zápis nových domú a jejich popisných čísel
do veřejných knih múže se státi jen na žádost strany, doloženou geometrickým plánem
o půdorysu budovy a o případném nádvoří. U některých soudů se geometrický plán ne-
Udá. Usneseno domáhati se v těchto směrech nápravy u min. spravedlnosti prostřed-
nictvím Inžen}Tské komory.

V dalším jednání vyřízeny interní věci Jednoty.
Přednesená zpráva pokladní koJ. Kuralem jednomyslně schválena.
Žádost vdovy po civ. geometru na Moravě o poskytnutí podpory bude vynzena

až po zjištění skutečných majetkových poměrú. Žádosti několika kolegů o posečkání
dlužných členských příspěvků bylo vyhověno.

Civilním geometrům z Čech doporučujeme, aby za revisora účtů při volbě do In-
ženýrské komory na rok 1934 volili koJ. inž. Václava Stě c h a, civ. geometra v Roky-
canech.

Dále usneseno konati příští výborovou schůzi dne 3. února t. r. v Praze (v 5 ·hod.
odpoledne v Obecním domě), na které se vykonají přípravy pro letošní valnou schi'lzi
Jednoty, která bude svolána v březnu t. r. Ret. Pk.

Zpráva o výbol'Ové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 15. ledna 1934.
K zápisu o pos'lední schůzi píňipominá předseda, že memorandum proti zrušení země-

měř. odděleni na vys. škole techn. v Brně a vys. ško[y s~'ec. nauk nehyllO dosud odelsláno.
Prof. Ryšavý doporučuje, aby bylo rozesláno, až bude znovu zahájeno jednání, směřujicí
ke zrušení uved'ených odděIení. Prof. Petřík olznamuje, že ·se jako děkan zúčastnil ankety
o doplňku k vlád. nař. o 'ciiv. technicích, která s,e konala v min. šlwlsltví.

Na to p·ředlllesl koL Payc·r ZPQ"á.vupokladni, dLe níž s,tav účtu u Potit. spořítelny je
790'10 Kč, dlužné příspěvky činí 623D Kč. Za nové členy hláJsi Ise: Ing'. Stan. Konečný, Ingo
Tadeáš StuHglowa, Ing'. Frant. Kulíšek. Jejich přijetí se schvaluje. Návrh redakce na do-
plnění redakčního řádu hude předložen va1né schůzí. Návrhu administrace llll, zakoupeni
309 sfflitů Technického slo.vníku a na předplacení sešitů dalšicih neni možno vyhovělti s ohle-
dem na finanční za.tižení \Spolkové pokladny, spolj!Elllés vydáním kalendáře. Sestavení no-
vého výboru Spolku poslucha,čů zeměmě'ř. inž. byilo vza,to DG. vědomí. Na to poda.l rp.ředseda
struěnou zpráNu o jednáni Comité pe,rmanent :Mezinálr. Federace zeměměř. (zpráva bude
dána k disposí0i reda:kci Zeměměř. Věst.).
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Ke konci jednáno o přípravě. valné RchŮze.Předseda žádá, aby jedna,tel, pokladník,
revisoři účtů, zástupce kalendářové komise, redaktor a admihistrátorpřipravili svoje
zprávy. Přednáška bude připravena a projednána v pfíští výborové schůzi, která &ehude
konati 15. nebo 16. února. Datum valné schl1zeurčeno na 4. bi'czna 1934.

sO U těž e, S jez d y.
Ideová soutěž na regulaci Mukačeva. Mukačevo je prvním městem na Podkarpat-

ské Rusi, jež buduje vodovod a kanalisaci.a jež pořizuje regulační a zastavovací plán.
Na vypsanou ideovou soutěž vyzvedlo si pomůcky 33 firem, a návrhů bylo do 5. pro-
since 1933 podáno 28. Porota rozhodla, aby byla udělena II. cena (15.000Kč) a III. cena
(10.000Kč), dále aby byly zakoupeny 4 návrhy po 5000 Kč a 6 návrhů po 2500 Kč.

Druhou cenu získal projekt architektů Ing. Koutského a Ing-.Dra Ježka i Ing Szé-
kelyho z Prahy, III. cenu projekt architekta J. Marka z Bratislavy.

Po 5000 Kč byly zakoupeny návrhy těchto soutěžícich: 1. Ing. Balán a Grossman
z Bratislavy a Ing. Kolena a spol. z Mukačeva, 2. Ing. BarU, Selber, Veřtat z Prahy,
3. Ing. prof. Dr. Mil. Babuška z Prahy, 4. Ing. Dr. Mikuškovič z Prahy.

Po 2500 Kč: 1. arch. Dvořák, Faulhammer, Hurta, Jeník a Maršal z Prahy, 2. Ing.
Antonín P I' o k e š, ú ř. a u t. civ. g e om e t I' Z Brn a. Další čtyři soutěžící nedali
dosud souhlasu k otevření obálek. Vypracování plánu samotného bude podle všeho za-
dáno arch. Koutskému a Ježkovi z Prahy. Ost.

Zrušení expositury archivu map katastrálnich v Opavě. Ministerstvo financí vý-
nosem z 29. ledna 1934 stanovilo, že činnost expositury archivu map katastrálních v Opavě
konči dnem 15. března 1934.Od 16. března 1934 vztahuje se působnost archivu map kata-
strálních v Brně na celou zemi Moravskoslezskou.

Al1g. Vermessungs-Nachrichten přešly od firmy R. Reiss, Liebenwerda, do majetku
společnosti Gebr. Wichmann, m. b. H., Berlíně. Redakci převzal známý agilní pracovník
zeměměřičský, Ing. Kurt Slawik, úř. opráv. civilní zeměměřič. Adresa nového vydava-
telství jest: Herbert Wichmann (Allg. Vermessungs-Nachrichten), Bad Liebenwerda,
:.\Těmecko.

Jmenování. Ministerstvo škoLa nár. osvěty jmenovalo Ing'. Fr. P I' ok li p k a, úř.
aut. civ. geometra v Nymburce, pro funkční období 1933/34 až 1937/38 členem zkušební
komise pro II. stá t n í z k o u š k u z odd ě len í zem ěměř i č s k é h o in žen Ý r-
B tví při vysoké škole speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze.

Padesátiny slavil 6. ledna t. r. vyníkající geodetický pracovník Ing. Dr. techn.
J o s. R y š a v ý, řádný profesor vysokého učeni technického v Praze. Přejeme jubilantu
mnoho zdaru a úspěchů na poli vědeckého a odborného působení v řadě dalších desetiletí.

Změny ve stavu měř. úředníků pozem. katastru: 1. Na Slovensku: I. Při jat i
za měř. koncip.: Ing. Ant. Vildvald (Tornara); Ing. Stan. Valenta (Prievidza); Ing. Vla-
dislav Veis (Michalovce); Ing. Jozef Obst (Prešov); Ing. Jaromír Štěpán (Michalovce); Ing.
Alois Veselý (VeL Kapušany); Ing Leopold Švejda a Ing. Lad. Kučera (Turč. Sv. Martin,
i. k. v.), Ing. Frant. Volek (Trenčín i. k. v.) a Ing. Oldřich Mrázek (Trnava). II. Měř.
komisařem jmenován Ing. Robert Kube (Rim. Sobota). III. Zem ř e I měř. rada Martin
Klobuczki (Bratislava). IV, Na trvalý odpočinek pře 10 žen měř. komisař Artur Ter-
haren (Lipt. Sv. Mikuláš). V. Ze služby v y s t o u p i I i: Měř. konc. Ing. Vladislav Hucl
IPrešov) a sml. měř. úředník Ing. Jozef Dudík (Levice), 2. Na Moravě: Jmenováni do
IV. plat. stup. Ing. Baar (Brno), Ing. Fejlek, Ing. Macháček (Kyjov), do V. plat. stup. Ing.
Lysý, do VI. pl. stup. Ing. K. Kotík (Třebíč), Ing. Svoboda Vojtěch (Slavkov), ~. Pochylý
(Brno) a R. Slánský (Brno).

Z měřičského úřaldu hl. m. Prahy. Jmenováni dnem 1. liIsoopadu1933do 4. pl. st. (měř.
rady): Ing. B. Nejedlý, Ing. A. Rochelt, Ing. J. Pudr, a do 5. pI. st. (v. měř. kom.): Ing.
F. EEjaV'oo,!ing. J. Pexa, Ing-.V. Ulrich, Ing. J. Šws.

Změny ve stavu úřed. opráv. civ. geometrů: a) Oprávnění (autorisaci) na byl i:
Ing. Ladislav Bittsánsky, ŽiIina; Ing. Boris Grigorjev, Galanta; Ing. Karel Leberle,
Uherce u Nýřan; Ing. Miloš Horák, Poděbrady; Ing. Eugen Frank, Lučenec a Ing. Josef
Panzer, Blovice u Plzně. b) Oprávnění se v z d a I i: Ing. Richard Lawatsch, Brno (měst.
měř. rada). c) Oprávnění z a n i k 1a: Ing. Alois Vaško, Blansko (úmrtí); Ing. Bedřich
Bude, Bernartíce (úmrtí); Ing. František Schallner, Bečov (úmrtí).
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