IW(;NiK XIII.

V BRNĚ, 1. listopadu 1925.

ČíSLO 9.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTHíH
Pod tímto heslem zahájil profesorský sbor české'techniky v Brně
akci za zbudováním dfistojného pomníkusvému
předčasně zesnulému
kolegovi a prvému profesoru geodesie. Akce sboru profesorského nalezla plného pochopení v Odbočce
Spolku čs. zeměměřičů v Brně, jakož
i v kruzích bývalých posluchačů
české techniky vůbec.
Dnes jest zdařilé dílo hotovo. Přinášíme jeho obraz (viz str. 154).
Pomník, balvan ze slezské žuly,
velmi příznivých rozměrů i vhodného
tvaru, nese na leštěné a nepravidelně omezené ploše nápis: Ing.
Jos. Líčka, profesor České vysoké
Narodil se 13. srpna 1862. Zemřel

školy technické v Brně.
4. srpna 1909.
Rov jest přikryt také žulovou plotnou, spočívající na žulově
obrubě a nalézá se na brněnském ústředním hřbitově v oddělení 58, číslo 69.
Při této příležitosti dovolujeme si nastíniti stručný životopis
zesnulého.
Byl rodákem z Paskova na Moravě. Po vystudování reálky
vstoupil 1'. 1870 na tehdejší Technický ústav království Českého
(později Českou vysokou školu technickou v Praze) a studoval
stavební inženýrství. Absolvoval roku 1875 s prospěchem povětšině výtečným a výborným. Byl pak od roku 1876 do roku
1882 asistentem geodesie tamtéž. Od roku 1877 do 1882 poslouchal ještě na Karlově universitě v Praze matematiku, astronomii, pedagogiku a filologii.
Od roku 1882 až 1887 dlel na studijní cestě v Německu,
požívaje podpory tehdejšího ministerstva orby.
Roku 1882/83 studoval na hospodářské akademii v BonnPoppelsdorfu předměty hospodářsko-technické
a podrobil se
tamtéž diplomové zkoušce pro kt}lturní techniky. Tytéž předměty
slyšel i na technice a vysoké škole hospodářské v Berlíně.
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Od roku 1883 do 1887 byl ve
službách generální komise (pro scelov~ní pozeulků) v Ka~elu. Vrátiv
se do vl~~~i, pracoval r. 1887 a
LS88 v technickém oddělť}ní~Il.lědělské rady' pro královstvl české
jako inženýr. Roku 1888/89 byl
zaměstnán jako' triangulátor v měřickém oddělení města Prahy a řídil
zaměřování VII. okresu městského
(Holešovice-Bubny).
Roku 1890 vstoupil do služeb
agrárních operací v Dolních Rakousích a zúčastnil se jako agrární
geometr scelování těchto obcí: Lassee
a Unter-Siebenbrunn. Pak sceloval
samostatně pozemky v obci Petronellu a získal touto prac.ÍJ?ochvalné
uznání nadřízť}nýchúřadů.
Roku
1890 dosáhl též autorisace zeměměřičské, ale vzdal se jí roku 1894,
když vstoupil jako geometr ~. tř.
do státních služeb v Triangulační
a početní kan,celáři při minist,er~tvu
financí ve Vídni. Tam zůstal až do
svého jmenování mimořádným profe~orem vyšší geodesie na české technice v Praze roku 1899.
Roku 1900 byl povolán na techniku do Brna jako mimořádný
profesor geodesie nižší a vyšší a roku 1903 stal se profesorem
řádným.
Z praktických jeho prací měřických dlužno uvésti hlavně:
Zaměření obce Petronellu, reambulaci dřívější obce Simmeringu
v XI. okrese vídeňském a úplný' výpočet ploch v této obci, pak
zhotovení všech dokumentů pro katastr a knihu pozemkovou.
Zaměření státní hranice u Ebenfurtu mezi Dolnímí Rakousy a
Uhrami. Triangulaci Floridsdorfu.
.
Jako profesor české techniky v Erně provedl revisi polohopisného plánu v Prostějově, pak úplné zaměření situační se základním měřením výškovým pro polohppisný plán města Přerova' na Moravě a triangulaci Králova Pole.
Z vědeckých prací jeho jsou pozoruhodny:
"Ůberblick uber die Tachymeter und <lie Tachymetrie",
Kassel 1.886.Práce tato vyšla také francouzsky r. 1887 v Paříži.
"Theoqolit und MeBtisch", Yídeň 1892.
"Tabel1e ZUl' Priifung der Berechnung der Polygonziige",
Stuttgart 1894.
.
Mimoto uveřejnil porůznu více menš~ch pojednání.
Těžisko činnosti profesora Líčky třeba však hledati v bud o v á n í zcela nového ústavu vědeckého, v jeho organisaci,
jakož Lv organisaci předniš.ek na odboru stavebně-inžeri$'rském
a v kursu, zeměm~řickém. Práci, kterOu vykona,l, ocenil jel\o
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nástupce prof. dr. Semerád v Památníku české techniky v Brně
z roku 1924, str. 57. Byla to na tehdejší poměry práce nemalá.
lJstav jeho byl po celou dobu jeho učitelské činnosti stá.le
v provisorních místnostech. Když by se byl dočkal stabilisace
poměru a když by se byl mohl věnovati práci vědecké, pro
kterou měl obsáhlé vědomosti teoretické i praktické, pro kterou
se vlastně celý život připravoval, zastihla ho nenadále smrt!
Ale i přes krátkou dobu svého působení učitelského vychoval
řadu zdatných inženýrů měřických, kteří se v praxi dobře
uvedli a dnes zaujímají vesměs důležitá postavení.
x

Na konec buďtež vzdány díky všem, kteří provedli dílo
na uctěn:Í parilátky profesora Líčky, jakož i těm, kteří pomohli
je l1skute~niti. Nejprv jsou. to pánové: Profesor Ing. Micha.el
U rsín y, v ju.bilejním roce 1924125 rektor české techniky
v Brně, který bezprostředně dal pomník postaviti, pak pn)f.
Ing. Zdeněk E 1ger, bez jehož nezištné pomoci by se nebyla
mohla stavba vůbec uskutečniti a který provedl k ní všecky
přípravy. Dále pak následnjí šlechetní dárcové z řad kolegů
zesnulého i z řad jeho bývalých: posluchačů, inženýrů i zeměm€řičů, zvláště členů Spolku čs. zeillěměřičů v Pra.ze a jeho
Odbočky v Brně.
Dr. Tichý;
Résumé.
Les professerurs et Tes a,ndoos é~ěves de réooTe téchnique
suppérieurekhéque
ti Bmo ,ont hatí cet année rm monUllllent BUl" ft
tombe du professeur M. J. Ličb,
qui mourmt en 1909. C'est ,pourquoi
quel'autNu.r se souvient des trnva.ux topométriques, éxécutéspar
M. Lioka
et de soo a~tivité COiIllme premie;r plro~esseur de la géode.sie ti cet école.

Stav M~ pozemkovi. ~efoe.tnYv pfítomné době.
Ing. Jaroslav

Fa

TI

t a, vrchní

měř. rada S. P~ Ú.

Provádění naší pozemkové reformy jest spjato s významnými a velkými prace~i zeměměřiakými jak vlastního technického personálu S. P. D., tak i civilních geometrů. a měřického
aparátu finanční spr:ÍJvy státní, a budou snad tyto odborné
te-chniqké kruhy se zajímati o dosavadní výsledky a. stav těchto
prací.
.
Dle úředního soupisu obná.ší výměra zabrané půdy v republice Československé, patřící vlastnicky 1730, velkost.atkářům, celkenl 3,963.064ha~ z čehož jest 1,229.688 ha pudy zemědělské
(rolí,.luk, zahrad, vinic a chmelnic) a 2,733.376 ha půdy ostatní.
V etapě' přípravn~ch prací pro velkorysé provedení pozemkové· ref'Úrmy.,zejména v oboru legislativy, realisovány byly
v popřevratové· době nejnaléhavější drobné akce, t. j. vý:kup
d I o wh o I e tý c h pachtů, dočasný: příděl půdy d o vn u c en é h o pa c h t u, příděl půdy k účelům s t a v e b n.ílll a příděl
půdy ro z-p·tý len.é.
Výkupem, dlouhodobých paclltů přešlo. do vlastnictvi
128.557 pachtýiíů ca. 101.119 ha· půdy. Lze odhadnouti, že asi
00% této výměr,y; t..j. ca\ ~O.OOO ha, bylo půdou zabranou.
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Do vnuceného pachtu 265.182 drobných žadatelů bylo Pf!děleno celkem 141.172ha půdy. Z této výměry hylo do konce
roku 1924 převedeno do vlastnictví 165.240 vnucených pachtýřů 78.687 ha pl\dy.
V přídělu půdy k účelům stavebním obdrželo 32.651 žadatelů 6304 ha půdy a rozptýlená půda ve výměře 9301 ha byla
převedena do vlastnictví 17.588 uchazečů.
Těžištěm dosavadních regulérních přídělových prací byly
země české. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi hylo postupováno opatrněji vzhledem k méně jasným poměrům hospodářským, sociálním a politickým a nutnosti předchozího vyzkoušení
vhodné pracovní metody pro toto území. Teprve rokem 1925
přesunuje se těžiště prací S. P. Ú. na Slovensko a Podkarpatskou
Rus, kde je letos podrobeno přídělovému řízení přibližně polovice celkové výměry určené k převzetí pro pozemkovou reformu
v letošním roce v celé republice.
. Vůdčí zásadou pro realisování letošního pracovního programu pozemkové reformy jest hrubé vyřešení veškerého přídělu
na zemědělské půdě velkostatků zařazených do tohoto programu,
pokud není nutno zatím odsunouti převzetí některé půdy a zbytkových statků v souvislosti s nepřejímanými zatím lesy, rybníky, zámky atd.
V pra00vním programu pro rok 1925 rozeznávají se dvě
sku piny velkostatků, a to vel k o s ta t k y d rob n é, zpravidla
200 až 300 ha zemědělské púdy, a vel k o s ta t k y vel k é.
Drobným velkostatkům řeBí se jich nároky na propuštění
ze záboru podle §§ 11 a 3 a) záb. zákona a podle § 20 příděl.
zákona pri současném sjednání dohody o výměře zemědělské
púdy, kterou odprodají vlastníci z volné ruky označeným, podle
zákona k přídělu kvalifikovaným uchazeč1"un, za ceny přibližně
přídělové. U velk)'Tch velkostatků provádí se knihovní poznámka
zamýšleného převzetí, doručuje se ke sklizni výpověď z hospodaření vlastníku a osobám hospodaříeím na přejímaných nemovitostech. Avšak i s vlastníky těchto velkostatků jedná se o
řešení cestou dohody, které zpravidla vede k cíli.
V řád n é m ř í z e ní pří dělo v é m bylo přiděleno do·
konce roku 1924 celkovému počtu 221.891 přídělců 377.726 ha
půdy; z toho 331.136 ha zemědělské půdy a ,16.590 ha půdy
ostatní. Z výměry 357.893 ha použito bylo 284.892 ha pro drobný
příděl 221.058 přídělců a 73.001 ha na vytvoření 908 zbytkových
statků, jež byly přiděleny 833 nabyvatelům. Poměr drobného
přídělu a zbytkových statků jest vyjádřen asi 60 % : 40 %. V intencích provádějících org'ánů bylo podle možnosti přiblížiti malozemědělská hospodářství výměře jich soběstačnosti a vytvořiti
životaschopné zbytkové statky vzhledem k jich hospodářskému
a kulturnímu poslání.
Při provádění pozemkové reformy věnována jest také pozornost k o 1o n i s a c i v krajích s nadbytkem zemědělské půdy.
Výměra půdy, použité dosud ke kolonisaci, jakož i počet kolonistů jest obsažen v celkových cifrách o přídělu v řádném řízení
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přídělovém. Dosud bylo kolonisováno 900 rodin kolonistů na výměře 12.973 ha. Průměrný příděl kolonistům činil 11'27 ha pl1dy.
Ve větším rozsahu jest projektována kolonisace zejména pro
letošní rok a příští 2 až 3 léta.
Dosavadním přídělovým řízením bylo dotčeno v republice
československé 601 vlastníků, jimž patří 715 velkostatkl1 se
2545 dvory.
Během roku 1926 má býti přiděleno ca. 250.000 ha země-dělské půdy.
Do konce března 1925 bylo propuštěno
ze záboru
pod I e u s t a n o ven í § 3 a) z á b. z á k o na 726 objektů právně
i hospodářsky samostatných s výměrou celkem 2004 ha.
Se souhlasem S. P. Ú. bylo do konce března tohoto roku
podle § 7 zá b. zákona
projednáno 1930 pachtl1anájmů.
Do téže. doby byl udělen souhlas k z a vaz e n í v 766 pří}ladech na celkový obnos 801,219.000 Kč, z čehož použito bylo
k účelům investičním 422,009.000 Kč a zbytek na dávku z majetku, daně a rilzné platy.
.
Z c i z e n o bylo (odprodeje, dělení, dary, směny, postupy)
dosud se souhlasem S. P. Ú. celkem 189.156 ha půdy, z toho
76.914 ha půdy zemědělské. Z této výměry pak propuštěno ze
záboru 94.705 ha půdy vllbec a z ní 49.918 ha pl1dy zemědělské.
'Zbývající výměra podléhá dále záboru.
Pod I e § 11 z á b. z á k o n a propuštěno bylo dosud 324
vlastníkům celkem 91.853 ha půdy, 7J čehož 56.722 ha půdy
zemědělské. Na jeden případ vypadá ca. 175 ha zemědělské a ca.
108 ha půdy ostatní.
Nárok všech 1730 vlastníků zabrané půdy podle § 11 záb.
zákona lze odhadnouti minimálně výměrou 432.500 ha půdy celkem, z toho 259.500 ha půdy zemědělské.
Podle § 2 O pří děl. z á k o n a bylo ponecháno dosud
"79vlastníkl1m celkem 5586 ha půdy.
Pro stá t republiky čs. bylo převzato a ponecháno 95.979 ha
půdy vůbec; z toho obnáší ca. 2973 ha půda zemědělská, ca.
9212 ha půda rybniční a ca. 83.794 ha půda lesní. -' Během
Toku 1925 má býti postátněno asi 100.000 ha převážně půdy
lesní.
Shrneme-li shol'a uvedená data tabelárně, obdržíme asi ná'Sledující obraz, z něhož jest též patrno, jaká výměra zabrané
půdy zůstává pozemkové reformě k d i s P o s i c i na r o k 1 9 2 6
.a d a I š í dob u :
Zeměd. půda Ostatní ptlda
1. Cel k O v á v Ý mě r a z a b ran é p i'ld y
ha
ha
V Č. S. R. činí.
. . . . . . . . . . 1,229.688 2,833.376
2. Minimální nárok 1730 vlastníki'l na pro259.500
puštění ze záboru dle §u 11. z. z. . .
-3. Výkup dlouholetých pachti'l . .
80.895
6.304
4. Příděl půdy stavební (akce S) .
9.301
5. Příděl pi'ldy rozptýlené (akce ~)
331.136
46.589
6. Regulérní příděl půdy. . . . .
44.787
49.918
7. Prodeje dle §u 7. záb. zák. .
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Zeměd. půda
ha

Ostatní pľtda
ha

2.004
8. Vyloučení ze záboru dle §u 3 a z. z.
5.585
9. Ponechání dle §u 20. přiděl. zákona
93.000.
2.973
10. Akce sestátňovací . . . • . . . .
n. Proponovaný příděl púdy běhemr. 1925 . 25').000
3.000
97.000
12. Proponovaná akce sestátňovací v r. 1925
459.967
Úhrn . . . . . .
995.031
Zbývá tudíž pozemkové reformě k disposici
na r. 1926 a další dobu . . . . . .
Odečteli se od této výměry ještě ona plocha,
o niž pravděpodobně bude dle dosavadní"
praxe všem 1730 vlastníkům více ze záboru dle §u záb. zák. propuštěno, nežličiní
minimální zákonná výměra t. j. circa.
43.371
14.56().
zbývá tedy k disposici počátkem r.l!l26 circa
191.286 2,25tL843.
Při provádění pozemkové reformy nutno pečovati též podle
příslušných zákonný~ ustanovení o z a o p.~ tře ní z a m ě s tna n c ů, kteřípozemk.ovoureformou
ztrá~ejí svou dosavadní
existenci.
Ke dni 31. března 1925 bylo zaopatřeno celkem 31.839 zaměstnanců velkostatků, a sice 732 úředníků, 2738 zřízenců,
12.576 deputátníků a 15.793 stálých dělníků. Zaopatření dělo se
buď přídělem půdy, peněžitým odškodněním, náhradním zaměstnáním neh pensionováním. - Na přidělené půdě založilo si
novou existenci 6441 zaměstnanců, peněžitá odškodnění obdrželo 12.757, náhradní zaměstnání 10.936 a pensi 1705 zaměstnancu. Výměra zaměstnancum přidělené půdy obnáší circa
24.000 ha. Státní příspěvek na přidělenou pi'ldu zaměstnancu činí
27,204.450 Kč. Výše vyplaceného peněžitého odškodnění obnáší
59,103.170 Kč, pense činí 3,409.560 Kč a stěhovací výlohy
2,398.000 Kč. Celkové peněžité náklady spojené s řešením zaměstnanecké otázky pozemkové reformy dostoupily koncem
března 1925 obnostl 92,115.180 Kč.
Zákony o pozemkové reformě ukládají S. P. Ú. také úkoly
spojené s úv ě r o vou po moc í na byv a tel u m pud y. Státem poskytovaný neb zprostředkovaný úvěr nabyvatelům púdy
dělí se na úvěr držebnostní,
provozova.cí
a stavební.
Až dosud činí:
1. Úvěr držebnostní:
a) soukromý hypoteční úvěr u peněžních
ústavu prostřednictvím S. P. Ú. poskytnutých
b) hypoteční úvěr u soukromých věřitelů
za podpůrného ručení státu za prokázané ztráty
c) krátkodobé poshovění přídělové ceny
při úrokové míře 5 až (j % . .
68,000.000 Kč~
d) hypot. dlouhodobý úvěr náhradovou
bankou při úrokové míře 5 až 6 %
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2. Úvěr provozovacl. (pouze pro družstva):
(l) soukromý úvěr provozovací s podpůrným. ručením státu za polovíci prokázané ztrátv
2,000.000 Kč~
b) provozovltci "úvěr; povolený ze Všeoh.
fonduprb podporú vnitřiií kolonisace.
18,000.000 Kč.
3. Stltvébní úvěr kolohisační podle zákona
o sta:vebním ruchti poskytl S. P. Ú. prostřednictvím Zemské banky na výstavbu
kolonií ve výši
28,000.000 Kč.
Úhtnem poskytnuté lÍvěry činí ca. .
184,800.000Kč.
Zbývá mi ještě zmíniti se ofin a Il ční c Ji pro s tf e d c í c h
stá tn í c h na ptoV'ádění pozemkové réfonny. Stát dosud věhoval na pro'VáděIlí pozemkové reformy:
a) Vesptlitkách do fondu ttithradové~o 150,000.000 Kč, ,jež
mají b,ti -vtáctmy.Prostředkft těchto"použil S.P.Ú.jaJt;o svého
provo~(j'Vltcíhokapitáltr k záplacení přejímací ceny ia převzatolÍ
púdu. Peníz ten se vrací do riáhtadového fondu v přídělové
ceně zpět.
.
b) Ve splátkách do Všeob. fondu na podporu vnitřní kolonisace 20.000.000 Kč na úvěr držebnostní a do téhož fondu
5;000;000 Kč na zaopatření zaměstnancu.
TytO prostředky nestačí a proto se dOITláháStátní pozemkůvý úřad k úv ě r o v Ý ID Ú čel u ID další pomoci státní, z ní~
sluší zejména se zmíniti o prostředcích na rentový pacht pro
Slovensko a. Podkarpatskou Rus a kolonisaci a úvěry kolonisační (stavební i provozovací), jakož i toho, aby částku
150,000.000 Kč nemusel S. P. Ú. vraceti, nýbrž věnovati ji na,
úvěry kolonisační.
Tím jsem zhruba a jen velmi zhuštěně nastínil rozsah dosayadních prací a výsledku čs. pozemkové reformy k celkové
informaci. interesujíeÍch se kolegu a p'okusím se 'příležitostně
zběžně. vylíčiti ,pracovní metody a účast čs. zeměměřičů na pozoruhodném díle naší pozemkové reformy.
Résuiné. Les g-rands traváux d'arp€ntage concernant la réformc
fonciěre . lID TcMc.oslovaquie i'Ont éxécuté:spar les fonctiounaires du
Servke ,foncier d'Etat,par lesgéometresprivés
et ,par,les; f>onctionnaire~
de me'suI'31geau Service de l'llJdmini'8trationfinruncierd'État. L'état actuel
dá la ,~tohllé fondere se,rait Ie, 8'Uiva.nt:
Pour la répartition d:clSterrés des domaine:s (des grandes propriétés)
était, 924.813 haQ.cso18 cultivés (champs, prés. jaJrdins, vigneset hOUJblonnii-res) e't 2,540.225 ha des autms :801s.VerSi 1a fin de l'anné 1925 seT~
réparťi 733.52'7. hd enviroII de sols cultivés et 281.382 ha des autres, teU",
Q'ltl'l' pouT l'a.I\:né 1926 ré-stera arépu,rtir
191.286 ha de '00'1scultivés ét
2.258.843 ha des autres '8018
.
. ' Jusqu'allmois dJllllairS 192~ fut,pGj.lifVU,aUpoint de vue d'existence,
31.839 foncti011l\.airesaux ,servicés, de,s granlie'8 propriétés en répa,rtmon,
eoit 'ťlat uM ,pórtióri:de teťre, \pár dédomma,gement en a.rgent, ,par unc
aut,re oceu'P':Won,BOit 'PM l'état de 'pensinnnaire. Les cha'rges )lOtu les
occupés IIIíOIlterentjl1squ'a fin du mois llliIirs au montant 92,115.180'-Couronne'81tcihs.
Lecrédiitp,résenté ou pomvu par l'État aux nouv,eaux propriétaireR
der; tei'res (deposséssion, d'ex;ploitation etde constrncHon) Mt jl1squ'ici
184,800.000'CO'Uronnestchs.
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Polské zeměměfičství.
Ing. W. Kr-zyszkowski.

Tři výbojné státy různé kultury, nestálé politiky a organisace, které přes 150 let okupovaly území polské, zanechaly po
sobě skoro v každé vesnici památku, která je dodnes na závadu snahám, směřujícím ke vnitřní úpravě polského státu.
Vzhledem k tomu i zeměměřictví, jež Polsko zdědilo a které
vždy pokračovalo paralelně s kulturou dotyčného státního
útvaru, je různé dle území, jež byla jednotlivými státy zabrána.
Polsko nemohlo dosud uspořádati organisaci zeměměřickou,
jsouc absorbováno na počátku ochranou· hranic, finančními potížemi a sanacemi a organisujíc úřady, zděděné po dřívějších
vládcích. Přes to úprava zeměměřictví v Polsku byla přetřásána jak odbornými, tak i úředními kruhy a následkem energické akce odborných kruhů stala se otázka organisace zeměměřif'tví předmětem denního pořádku směrodatných kruhů.
V důsledku toho lze souditi, že organisace zeměměřietví
v Polsku bude v brzku uskutečněna.
Organisace
státního
zeměměřictví.
Ve zděděné organisaci státního zeměměřictví panuje desorganisace a nedostatek jednotnosti z příčin nahoře v krátkosti
uvedených; pět různj'Tch institucí provádí v Polsku měřické
práce:
1. Min i s t e r s t v o ve ř e j n Ý c h p r a c í, jehož zeměměřický odbor při departementu železničním pověřen je prováděním zemského měření a dozorem nad civilními geometry.
Ministerstvu veřejných prací přidělen je zároveň pozemkový
katastr bývalého území pruského 1).
Ministerstvo toto provádí všeobecné přesné nivelace; učiněny jsou přípravy k státní triang'ulacL (Základna varšavská
změřena byla roku 1924.) Mimo toho provedlo ministerstvo
spolu s vojskem přeměření hranice polsko-německé a, polskoruské. Všeobecně ukončeny jsou práce na hranici polsko-československé. Mimo toho zaměřuje ministerstvo obvody průmyslové
a města. Ministerstvu náleží též technický dozor i udržování
trigonometrických znaků. Výkonnými orgány II. instance jsou
okružní ředitelstva veřejných prací.
Skromné úvěry na zemská měření nedovolují, aby se 3kce
zemského měření prováděla žádoucím tempem. Ministerstvo Vf:řejných prací zaměstnává asi 25 měřickýchúředníků,
většinou
s vysokoškolským vzděláním.
Při ministerstvu veřejných prací existuje stálý poradní
sbor ,,8 tát ním ě ř i c kár a da", ve kterém zasedají představitelé interesovanýchministerstev,
vědeckých institucí a
spolků geometrovských. Tato rada schází se dle potřeby. I
1) Bo1sko má pozemkový ka,tastrJl'O'Uw v hývaJé:m území pm&kém
a r~Jwuském.
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2. Min i s t e r s t v o P o zem k o v é r e for 111
y (dřívější
"Hlavní pozemkový úřad") má za úkol provádění pozemkové
reformy, a sice: Parcelaci velkostatkll2),
jejichž roční program
má dle zákona obnášeti 200.000 ha, rozdělení společných majetků, likvidací služebností 3), velmi rozdrobené půdy malorolnické, tvořící t. zv. "šachovnice", jichž je v Polsku na
15,000.000 ha (bývalé území ruské ca. 11,000.000 ha, bJ'valé
území rakouské 4,000.000 ha, bývalé území pruské má "šachovnic" velmi málo) 4).
Uvedené práce ministerstva pozemkové reformy znamenají
80 % všech zeměměřických prací v Polsku.
Dosud byla provedena komasace na ploše 250.000 ha.
Druhou instancí ministerstva pozemkové reformy jsou
okružní zemské úřady v počtu 11 na celém území státu 11 jako
třetí instance existují krajské úřady zemské.
Zeměměřické práce, spojené s pozemkovou reformou, vykonávány jsou částečně personálem krajských úřadů zemsk}'"ch
v počtu asi 300 geometrů. Krajským úřadúm zemským náleží
také technický dozor nad měřickými pracemi,· vykonávan)"mi
civilními geometry, pracujícími pro ministerstvo pozemkové
reformy.
3. Min i s t e r s t v o f i n a n c í udržuje evidenci katastru
V' Malopolsku
(bývalé území rakouské) a provádí s tím spojené měření. Zaměstnává ca. 150 stálých měřických sil.
4. A k a dem i e u měn í V' Krakově provádí přesné 11ivelace a zaměstnává několik technických sil.
5. Voj e n s k Ý zem ě p'i s n f úst a v při ministerstvu
vojenství provádí měření pro vojenské účely a upravuje potřebné vojenské mapy. Zaměstnává asi 80 vojenských topografů.
Rúznost nahoře uvedených úřadú. pracujících v rúzl1orodých poměrech v Polsku. jest očividně zjevem nežádoucím
a sjednocení
všech
úředních
měření
v jednom
úřardě
jest
poyjalžo1v:áino odbornými
kruhy
'la
věc dávno
aktuální.
Zeměměřický
personál.
Práce zeměměřické v Polsku vykonávají jednak zeměměřiči státních a samosprávných úřadú - počt8m asi 600 --",
jednak zeměměřiči neúředníci.
Neúředníci jsou:
a) Civilní geometři v počtu asi 400 s vyšším předvzděláním
(vysoká škola technická, potažmo střední měřická škola s nej2) no ledna 1925 rozpa,rcéLová:nobylo as,i 700.000 ha; plocha, kte<r:í.
zbývá k !'oz,parcelOiVánd
,po oddtení minima, jež obruí.ší 180 ha, jest cirka
2,500.000 ha.
3) 87.500 ha pozemků má dosud neuprav;ené 'Služeb-nostnípO'IIlěry.
4) Co se množství oorad:s velmi rozdrobenou pMou "šachovnicemi"

týče. má bývalé luzemí ruSlké llIsi 51 %' takovým h09podMství, hývalé
území ra,l\!ouské (vévoo,ství krakovské, lvov;ské,SJtanislavovské a taru.opolské) asi 47 %, hýv. uzemí ,prnské ,pouze 12-19 % toohto "š3JChovnic".
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méně dvouletou praxí a speciálními zkouškami). Tito geometři
mají oprávnění od ministerstva veřejných prací pro provádění
všech zeměměřických prací; pro měřické práce, spojené s pozemkovou reformou, musejí získati zvláštního oprávnění od ministerstva
pozemkové reformy, nehledě k autorisaci, kterou
uděluje ministerstvo veřejných prací.
b) Zeměměřiči, oprávnění ministerstvem
pozemkové reformy pro vykonávání zeměměřických prací, spojených pouze
s prováděním pozemkové reformy, v počtu asi 200.
c) Praktikující
zeměměřiči s ukončeným středoškolským
zeměměřickým vzděláním v počtu asi 300.
d) Mimo toho je v Polsku značný počet 0mpiriků a praktiků, vykonávajících pomocné měřické práce, v počtu asi 500.
Celkem zeměměřičů. neúředníků je asi 1500 kvalifikovaných a asi 500 praktiků nekvalifikovaných.
Sněmem schválený zákon o civilních geometrech upravuje
poměry v civilní praxi a zavádí jednotný typ, t. zv. "mierniczego przysieglego", který bude jedině moci provozovati civilní
geometrovskou praxi.

Vysokoškolské studium zeměměřické zřízeno je při polytechnice ve Varšavě a ve Lvově. Při polytechnice ve Varšav(5)
existuje samostatný
odbor zeměměřický s 31 !21etou dobou
učební, jíž v cele stojí profesor Warchalowski. Při polytechnice
ve Lvově jest v čele profesor WeigeI.
Středni
zeměměřické školy jsou ve Variiavě, Poznani,
Lomži a Kovlu. Odborné kruhy započaly energickou akci za
účelem zrušení středních měřických škol v pfesvědčení, že
pouze vysokoškolské zeměměřické studium jest zárukou správného provádění praxe zeměměřické.
Od bor n é

01'

g a n i s a c e zem ě In ě ř i c k é.

Různosti teritoriální v odborném vzdělání i různá oprávnění rozdělily stav zeměměřičů na více organisací. Skoro v každém vévodství zorganisováni jsou zeměměřiči ve spolky. Celkem je ve státě polském 14 protokolovaných
zeměměřických
organisací, které ročně vysílají své delegáty na sjezd delegátů
spolků polských zeměměřičů. Sjezd volí výkonný komitét
sjezdu, který je nejvyšší výkonnou instancí všech sdružení
zeměměřických v Polsku.
Po přijetí zákona o civilních geometrech ustaluje sé jednotný typ zeměměřictví a nepochybně nastane i likvidact přílišného množství spolků, místo nichž projektováno je "Jednotné
sdružení geometrů", dle přání zákonodárných kruhů.
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Č a s o p i s y zem ě měř i c k é.

V Polsku existuje pouze jeden zeměměřický časopis, "Przeglad Mierniczy" 6), vycházející měsíčně.
"Przeglad Mierniczy" stal se, dle usnesení Sjezdu deleg'átll
polských zeměměřických sdružení, orgánem všech zeměměřických sdružení v Polsku.
Varšava 20. července 1925.
Z rukopisu přeložil Ing. VI. Filkuka.

Příspěvek k názvosloví zeměměřičskému.
J, Petřík.
Při zpracovávání
předpisů pro mezníkování železničních pozemků,
nlLskytlo se mnoho pojmu, které zapadají do jiných odbor~, a shledávrim
proto nutným, aby zeměměřičské názvosloví se poněkud stabilisovalo. Ovšem
práce taková je prací mnoha lidí, delší doby a může se jen tehdy zdařiti,
najde-li ohlasu v kruzích zeměměřičských, budou-li se sbírati názvy v různých
krajích republiky užívané, budou-li pak tříděny a po stránce jazykové
zkoumány. V nynější době, kdy se přikrocuje ke zpracování úředních předpisů, bude taková práce zvláště důležitou, aby termíny zavedené byly
české, dobře vystihovaly pojmy a byly tvárné, aby se dalo z nich odvoditi
přídavné jméno a po případě i sloveso.
Předkládám část, která se týkri, ohraničování železničních pozemkft
a očekávám, že dojde od zeměměřičů u železnic dosti připomínek, třeba
i k pojmům jiným, blízkým.
ohraničení
Abgrenzung
vykoupené částice
eingelOste Abschnitte
soused
Anreiner
měření
Aufnahme
autentifikace (čili listinu prá"ní proAuthentifikation
vésti, opatřiti J;'0dpisy nebo prohlášením a razltkem za přítomnosti
věrohodných
osob jako
svědka)
o {dráhy
sa trati
pro účely stavby železnice
Bahnbauzwecke
{ pro železniční stavební účely
odvrácený od dráhy
Der Bahn abgekehrt
vlastnictví železniční
Bahneigentum
pozemkový majetek železniční
Babngrundbesitz
{ pozemky železniční
bahnseits
proti dráze
správa dráhy
.
Bahnverwaltung
dáti lesy pod spravidlo
Bannlegung von Wuldern
{ lesy za ochranné prohlásiti
branném lesu
nález o lesu, daném pod spravidlo
{ lesu ochranném
branný les (na Slovensku)
les pod spravidlem (dle lesního zák.)
les daný pod spravidlo
les ochranný
Baustationierung
staniěení stavební
Berechnung
výpočet

I

6) Pozn.

red. Vy;chází od srpna roku 1924, dík ínicmti'Vě vydava.tele

a redaktora W. K~YSizkowsildho.
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Betriebsstationierung
Boschungskante
Bruchsteill
Dammfu~
Darstellung
Eigentumsgrenze
Einlosungsgrenze
Einmessung
Eisenbahngrundstuck
Erwerbnng vOn Dienstbarkeiten
Evidenz
Feststellung
Feststellung der Grenzen
Flachenverzeichnis
Futtermauer
Gehweg
Gemeindegrenze
Grenzauthentifikation
Grenzb~schreibung- ProtokolI
GrenzHnie
Gl'enzrnarke
Grenzpunkt
Grenzstein
Grenz3treitig keit
Grellzzug
Grundeinl03ung
Grundflache
Grundeigentumsrecht
Koord inatenmethode
Materialgraben
l\1ehrbedarf auf Grundflache
Nebenanlage
Niveaukreuzungen
Numerierung
Parallelweg
Parcellenrest
Rampenabfahrt
Rampenkanal
Rechtsbestand
Richtigstllllung
Servitut
Servitu tsfliicbe
Servituts parzellenn ummer
Schneedamm
Schneeschutzwand
Schutzdamm
Schutzstreiflln
Stra~enumlegúng
Stiitzmauer
Unterfahrt
Vberfahrt
Uberpriifung
Vermarkung
Verrnarkung der Eigentumsgrenzen
Vermarkungsarbeit
Vermarknngsoperat
Wassergraben
Wasserabzugsgraben
rechtsverbindliche Weise

staničen~, dopravní
hrana zarezu
lomový kámen
pata hráze, náspu
zobrazení
hranice vlastnické
hranice výkupová
zaměření
železniční pozemek
nabývání služebností
evidence, patrnost
zjištění, zjišťováni
zjištěni hranic
seznam výměr (pozemkových)
zárubni zeď
pěšina, cesta pro pěší
hranice obecni
autentifikace hranic
protokol o popisu hranic
hraničn~ čára
hranični značka
bod hraniční
mezník
spor o hranice
průběh hranice
výkup pozemkll.
výměra pozemku
{ (plocha pozemku)
pozemkové právo vla~tnické
methodá pravoúhlých souřadnic
výkopiště
.
další potřeba pozemků
{ dalši výměra
vedlejší zařízeni
přechody v úrovni
číslováni
souběžná cesta
zbytek parcel ni
sjezd,
o
sjezdovy propustek
právni stav
oprava
služebnost
plocha se služebnostmi
číslo služebnostlli parcely
sněhová hráz
zásněžka, sněhový plot
ochranná hráz
ochranný pruh, 'pás
přeložka silničnl
. opěrná zeď
podjezd
přejezd
přezkoumáni, přezkoušení
omeznikováni
} omezníkováni hranic vlastnických
práce meznikovací
meznikovaci operát
příkop
příkop svodný
právně závazný způsob~
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() postavení pro tbeo4olit. při polním měření ..
Ing. Aut. S tvá n.

Měření vodorovných směru v trigonometrických sítích I. a·
11. řádu vyžaduje od pozorovatele, který s dobrým strojem
chce docíliti dobré výsledky, aby předešel - pokud je to
v jeho moci - všem vlivům, které by jeho práci mohly znehodnotiti.
Y<'sledkem měření ve velké. síti je vyrovnání na st~novisku, 'které v pn'lměrné chyb~; již lze snadno vyčísliti, má podatí kriterium spolehlivosti a .jemnosti práce. Vyjmenovati
vlivy, které zasáhly rušivě doměření, není dobře možno, vždy
-ale v jejích souhrnu bude figurovati pozorovatel a stroje svými
chybami, atmosféra a bezpečnost posta,vení pro stroj. Poslední
okolnost je zvláště duležitou a; je proto první povinností triangulátora, aby se s této strany; dobře zajistil.
Stanov:íska, na něž stavíme pří pozorování stroj, jsou ruzná:
ve volném terénu užíváme stojanu, tam, kde se pro 'určítý
směr vyskytuje překážka, zřídíme dřevěnou věž S isolova~ým
a vyztuženým středním sloupem, na kostdní věží a kamenné
rozhledně stavíme stroj na zdivo; všude však se přesvědčíme,
nežli začneme měřiti, nebude-li chůze okolo stroje při práci na
závadu. Činíme to tak, že zastavíme dalekohled na nějaký
předmět a pomocníka necháme choditi nebo poskočiti v blízkosti stroje. Shledáme-li, že se předmět v zorném poli pohybuje,
nemáme postavení pro stroj dosti pevné.
Je-li stanoviskem kostel nebo kamenná rozhledna, zřidíme
'si v tom případě vhodné lešení, nebo, je-li možno pozorovati
mimo kostel na zemi, raději se uchýlíme - jsou-li dosti dlouhé
visury -- k excentrickému pozowvání, pro jehož centrování
"Ovšemvyšetříme potřebné prvky co nejdůkladněji, a to nikoliv
z jediného měření.
.
Na triangulačních věžích se závada zjistí snadno; stavba
se prohlédne, nesouvisí-li spolu vyztužení středního sloupu a
věže. Jinak vyztužení prostředního sloupu budiž podobno stativu, t. j. vzpěry mají dosahovati až ke stolku, na nějž stavíme
stroj, jednak proto, aby se pro stolek docílila větší podkladná
plocha, jédnak. aby' se zamezilo kroucení sloupu, které v tom
případě, když jsou vzpěry náležitě vyztuženy, nenastává.,
Se stojanem je třeba býti zvláště opatrným; zaměříme na
sígnáJ strojem usa,zeným na dobře upevněném stojanu, odejdeme
čísti mikroskopy a nahlédneme-li do dalekohledu, aniž bychom
učinili kroku, shledáme, ze signál bývá mímo nitkový křížek.
Zjev se snadno vysvětlí pohybem půdy a je. zřejmo, že nenastane při postavení stojanu na skalnaté půdě.
Tam, kde je tedy nebezpečí,' že by se při práci půda pohybovala, zřídíme si podlahu, která, nedotýkajíc se terénu, leží
na čtyřech kolech, zaražených pokud možno nejdále od stojanu
ve směru diagonál stabilisačního kamene (viz, obr.).
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Pak je ov~em nutno poříditi si stálý stojan ze suchého dřeva. Jeho výhodou
při práci bude, že nebude
třeba pro každou observaci
nositi s sebou stojanu od
stroje, urovnávati jej a stroj
zdlouhavě centrovati. Stolek,
připevněný na tento stojan,
budiž vždy z tvrdého dřeva;
je-li dřevo měkké a řídké,
pak i nepatrný tlak ve směru
vertikálním, způsobený otáčením alhidády nebo limbu,
vychyluje libely a stroj se
musí příliš často urovná va ti.
Je-li jednou správně centrovaný a horizontovaný, označíme si místa pro podložky
sta věcích šroubů, abychom
při příštím měření nemusili
stroj znovu centrovati.
Résumé. L'aut,eur recommande se servir pcndant IelS tr.waux trigonométriques du slJJpport a la f'olrme du .plancher, qui neto'llche pas le
,tMiv du théodO'lite. GeUe construction
est td:IS impOTtam.te sur le
teITain mou.

Zp~ávy odbo~né.
Vznik a organisaci

zemětraěřičského

odboru ve Varšavě

popisuje profesor polytechniky Ing. E. Warchalowski v 5. čísle flPrzegl~d'
mierniczy". K vlili orientaci vyjímáme z jeho pojednání několik řádků.
Zřízení řádného studia žádaly v roku 1918 odboi'né korporace, státní
úřady s min. veř. prací. Základní směrnice vypracované komisí, sestavenou
akademickým senátem polytechniky, požadovaly:
1. aby odbor vychovával kvalifikované geodety pro provádění všech
měření triangulačních,
podrobných a prací kartografických;
2. aby měl obsažné přednášky z disciplin geodetických i astronomických, jakož i z nauk pomocných;
3. aby v dostatečné míře byly přednášeny nauky inženýrské a hospodářské v onom rozsahu, jak zasahují do činnosti zeměměřičské;
4. aby proto studium bylo rozVrhnuto v osm semestrů a
5. aby pamatováno bylo na zavedení dlouhých, praktických cvičení.
Podrobný další program studijní, vypracovaný touto komisí, zaváděl pro
odbor název .geodetický" a byl probírán zástupci techniky lvovské i varšavské. O trvání studijní doby rozhodlo min. školství, by teoretické studium
trvalo sedm semestru j současně nazvalo
odbor, otevřený roku 1921,
•vydzial mierniczy".
Roku 1922 vypracován program pro první dvě leta, roku, 1928·
pro ostatní semestry. Tehdy opět dokazovali proťé8oři IÍlěřičského odboru,
že nelze vtlačit látky do sedmi sémestr&; týž názor projevil děkanát
i senát akademický, žádaje zavedení osmi teoretických semestr&. Ministerstvo
školství však odmítlo příslušný návrh s poukazem na to, že potřebuje co
nejrychleji míti dorost vyškolených geodet& a tak studium odboru dnes,
trvá sedm semestr& teoretických, po jichž ukónčení dostane se absolventu
thema k vyhotovení práce diplomové.
,.'
,,','
"
Prof. Warchalowski karaktérisuje studium zeměměřičské jako souhrn
pěti druhů vědp.ckých poznatk&:
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1. ma temati c ko-fys ik áln í c h (matematika vyšší, geometrie analytická, geomtltl'ie deskriptivní, teoretická mechanika,fysika), jsoucích fundamentem pro studia speciální;
2. pHrodovědeckých
(všeobecná chemie, geologie, půdoznaIectví,
zemědělství, nroteotologie); tyto dit\cipliny jsou společny odboru vodního inž.;
3. in~enyrských,
rýsování technické, základy stavitelství pozemního, vodního li melioračního a j. Tyto mají ráz orientační - t. j., je třeba,
by inženýr zeměměřič byl s nimi přehledně obelllnamen a proto se na
meřickém odboru k tomu cíli zvlášť přednášejí;
.
4. právních
a hospodářských-(všeobeené
právo, právoagrárn.Í,
}Jolitická ekonomie, politika agrární, katltstt pozemkov,v). Tyto nauky zčásti
se přednášejí pro více odborlí, zčásti jen pro pÓlIluchače zeměměřičstvÍ;
5. geodeticko-astronomických.
Sem zai:ií.děny jsou veškeré
nauky, kterými je dána specialisace .povolání zeměměřičského a tudíž i odboru. Jsou to předmě.tr: geodesle nižší, počet vyrovnávací a pravděpodobllOstnÍ, teorie optických stroJů, geodesie vyšší (tři semestry), astronomie
sférická a praktiuká, kartogra:fie, magnetismus zemský, praxe z$1ěměřičská
ve zvláštníuh přtpltdech (scelování pozemků, měření. měst, měření důlní,
fotofll.metrie), předpisy měřické, rýsování situační a terénní, cVičet1í prak~
třcIť. v poli, organisovaná ve třech letních semestrech a to po dobu.šésti
týdnů, dále pozorovánI astronomická a .f.
Pokud se týče diplomové práce, spočívá tato ye vypracování měření
trian~ulačnícb
a nivelačních v Polsce neb v cizině, neb v provedeni
různych observací aneb na samostatném badání.
Prof. Warcbalowski zvláště želí toho, že vedle stolice pro kartogl"a:fii a prÁ.va, není také jmenován dosud p!ofesor astronomie. Stolic společných s jinými odbory máměřický
odbor 5, vlastních docentur 16, společných pak 8.
Počet posluchačů v prvním roce (1921) činil 30; v 1'. 1925 měl jich.
odbor celkem 150. Autor článku tvrdí, že nelze zachovati d.osavadni
disposici učební, a že třeba zříditi teoretické studium 8 semestrové. Doufáme,
že brzy se tak stane.
Jsou tedy v republice polské, zeUli to, již rádi přiřazujeme do skupiny
východních států, hodně daleko před CSR. Polsko dovedlo snesitelně řešiti
úpravu studia zeměměřičského již v prvních letech své samostatnosti - ale
u nás min. školství nepředložilo dosud ani příslušného návrhu parlamentu.
Což takoTá fakta nezarazí nikoho z o:ficielních strážc& dobrého jména
české vědy a kultury?
fr.

Recense.
J. D. Kovačev:
Oeodezija. Sofia 1925. Tiskem Božinova. Stran 332,
cena 140 lva.
Universitníknihovna
zařadila mezi své vydávané publikace jako·
Číp.46 tuto učebnic.lgeodesie nižší, .kterou sepsal universitníprofesor
Kovačev
pro posluchače své na lIOemědělskéFakultě této university.
Tím je dáu již
rozsah látky a způsob, jakým se Hdil autor při jejím zpracovÁní.
Na začátku definuje si úkoly geodesie nižší a vyšší s ohledem na
tvar zeměkoule a přistupuje k měl·eni. horizontálnímu. Probírá bod, přímku,
měření vzdáleností pásmem a latí. Nato přikroču,ie k olovniri a libele,.
lineátnérpu'Q,onln,
úWoměrné hlavici, zrcátku a hranolu, načež probírá
theoriiéhyb
pro poMrování přímá a vyšetřůje pr&měrnou chybu.
Na to f/;abýváse měNmím menších ploch soUřadnicemi pravoúhlými,
řeší některé úlohy. o nepřístupné délce. Dttle probírá výpučet ploch z číselných, měřených hodnot, planimetrem a uvažuje o přesnosti vyšetřených
plošnýchobsah&.
Nállledttji po tomto úlohy~o dělbě pozomkll a vyrovnávání branic.
Na to následuje popis theodolitu a jeho součástí, theoretické požadavky konstruktivní, rekti:fikace it niěření úhl&' horizontálních v obrazcích
a tazích. K tomu pNpojuje stručný nástin o triangulačních
praceth.
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v Bulharsku, prováděných pro mapu Bulharska v měřítku 1: 126.000. Dále
zabývá se vytyčováním dlouhých přímek a riíznými methodami pro vytyčování obloukil..
Pak přikročuje k vertikálnému
určováni polohy bodů. ~robírá nivelační latě a stroje, iich rektifikace, nÍvelování přímek, profilu podélných,
příčných a ploch. K tomu připojeno je sestrojováni vrstevnic a úvahy
{) přesnosti nivelačních prací a o průměrné chybě při nivelování.
Nato probirátrigonometrické
a barometrické měře~í výšek a přistupuje ke stroji tacheometrickému, jeho konstrukci a rektifikaci a ku popisu
prací tacheometrických,
načež zmiňuje se stručně o orientování plánil. a
probírá určení meridiánu astronomického z polohy slunce. Na konec jsou
připojeny rozmanité rovnice z trigonometrie a funkcí trigonometrických,
pro rozvinování v řady funkcí těchto, tabulky sin, cos, tg a cotg po stupních
pro poloměr jedničky, délky oblouků kruhových, konstanta
rozměrťl
-Zemských, pro převod Btupňil. ze sexagesimálního do centesimálního dělení
kvadrantu a naopak a kónecně potřebné tabulky pro barometrická měření výšek.
Vítáme jistě blllharskouknihu
o geodesii, neboť autor snažil se ve
své knize shrnouti základní pojmy a práce z geodesie nižší a chápeme, že
musil překonávati
mnoho obtíží, poněvadž je prvým pracovníkem, prvým,
který' se újímásoustavného
zpracování celé látky. Knihu lze doporučiti
všem~ kteří se zajímají o jihoslovlW1ské písemnictví technické.
-k.
Doo. phlk. A. H lí dek:
TOpografické
měření. VYlŠlo jako litogTafické pl',edná.&kytiskem: M. TŮ1nY,Praha II, titná 13, náJkladem Spolku
posluchJačů zeměměřic;ltvi na Čeo&kém vysok_
učeni technickém v Pra,ze.
eena 21 Kč.
Přijímám&'li s radostí každý 'P'řío&pěveikz oboru čs. wpograiie, tím
~více v'Ítati musíme vydání slpisu, jakým je T 10 'P o g r a f i c k é měř e ní.
Autor knihy, ,přednosta topografického
odboru VojenskéhJozeměpisného ústavu v Praze, známý 'Od'b0111oua lite.rámí činnos.tí již z dob vídeňského ÍlsULVU~měpisného, vydává tuto knihu především 00 ,pomůcku pro
posluchače,
JiJlnž jak,o docent vy;sokéhio u~ní
technil(';kého v Pra,ze
předná,ší.
Ve 131 !l,m-a,nálch'zpra-c.ovaJ d~nou lá.tku způsobem p'r:J.vého o<1borníka a vliv mnohaleté úspěšné ,pra,xe obrwži se v celém diJe. Neni jen pomůck,ou pOlslu~hači, ale i ,naše starší genera.ce zeměměřiclci naJde v ní
bohatého poučení 'O matetii, která ne dosti ooollJŽněbývala jí přediná,šena
vnilŽší geodesii.
, N:lJČrtnuv v Ílvodě vývoj topOlgrafiJc.kého měř:ooí na úzémí če,Sikoslovens:kérepubHky, ohírá Ise awtor ~běžně 'záJkloo.y,n~ nichž buduje svou
činnost mapéT. Přechá'zí ,pak ve vyliČ€lIlí zásad pro zobrazení situace
(hudov, komunikací, ,porostů atd.) a věnuje širší kapdtolu znázorňování
terénu. Vhodně sestavív temetické principy <O v,znikuzeIlllS'ké,ho povrchu,
uvádí detaiJně jeoootlivé tvary terénní a ji<Chkaraktemtické
vyznačování
v mapě topografické ,při užití různých metod (šrnf, v.Il8tevnic a ,pod,.).
KapiÚ()1a o přístrojkh. uživ:aných v !praxí topografické, je následovánavypsá.ním
postupu při detailním měreni', 7la použití metod 8lkizzovadch 'P'ro měřítko 1: 25.000, [l;aJKvykreslením a 'VyhotovenimorigÍináJní
mapy. Pojednav o měř,eníchopraV'IJ.ýcl1 (reambula.ci 1: 25.000<1 re;visi
1 : 75.000), l&avíní auto,r SI]~S výk1a,demo
zpra,c'ová.ní originální mapy
v menší měřítko.
~
O brožuře ~ze'prá:vem říci, lŽeje w.a.ř!ilá.. a 'p,řes stručnost vyčer:páJvá látku
až na měření fotog'I'ametrická, na nichž docent RUdek je Již od mnoha
let značně intetesován. Zvlá:štnízásJuhou autora jest, že zavá.dí přilehavé
-a HbozvučnéIiáizvy
(na př. úd,álnice -Tiefoolmie,
rýha - WasserriB,
závrt - K!arstlooh :a mnoho jiných) a tím :pmp'ívá'k precisování pojmů
a jednotnému českému ná'Zv~loví t opografíckému.
Jl'd!en nedlos,tatek - ,s.polooný Htografovaným 'spj,sům - je společný
íknize
Topograiické
měřeni: nejasnost v reproduloování obrazů. Plři
~'ovém vydání najde jístě autm možnost wunooti oozv3ldné rep.rodnk~e
lm,rakteristických d~tailů a :příJklooyrů'z,nýoh druhů ma,p, a tak sta.n~ se
-dilo jeiŠtě dokonalej.ším doplňkem - chudé jinak - české litera-tury tOlpo-
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grafické azdroje.m <bli:žiŠilio
poo.čelní český'ch a.eměměřičů, kteří dosud toutosoučálstí věd vyměřovMích :rruiJo 00 dlob Kořistkových v ,praxi se obíraJi,
ba snM. SIei jí ,00000'ůvodněstranili.
Růžička.
šedesát let Spolku čs. inženýrů 1865-1925.
Pověřen představen~tvem S. 1. A. se1J'S'<11
Ing. E. 2enatý. NáJdadem S. 1. A. v Praze 1925.
Cena -0IensJ,á 30 K'č, krámská 40 Kč. Stmn 225 s mnoha vyobra'zeniml.
Ing. 2enatý 's ú<spěchem vy.kJonal dilo 'př,edstavens-tvem :8. 1. A. mu
svěřené na ,pamět šooe.Bátiletého jubilea trvám S. I. A., vylíčiv his,torii .
prvního českého spolku inženýrského.
Byl -sice původně v -době založeni
scpolek EldiruženímutraJkvistickým, ale hned v počátcích jeho činnos,ti byIo
máti, že msa.buje tvůr-čí mocí v kwlturní aj náirooohoopodMský život
če,ského národa. ZvlMť 'patrným byl tento vliv v leteoh sedmdesátýoh a
deva,desátých a dnes jsme svědky bdhatéhoa
plodného ~ivota tohoto
ne}s.ilnějšího ,spolku inženýrského v O. S. R.
První klllpitola slavnc'stniho 's,pisupočínáJ Hčenim vznikus,polku
v letech 1865, k čemuž bylo tehdy potřehíeisaiíského
povolení; prvním
předsedou byl arcJhitekt Thrba. V lete,ch 1869 nastalo ,odštěpení německých menů a od té doby ,správa jeho ,pře,šla úplně v ruce české. Jednot_livá -obdiobívývojO'Vá:, jak je autor uspořádal, ,ddklá,daji, jakou V'zpruhou
technické činnosti 'spolek -se stal, působiv čile na polí I'řednáškovém,
literárním, ,podávaje odborné náměty, ,kritiky a popudy k'e ,sta,vhě technický'ch děl, navrhuje důleiité refQll'lIly veřejné správy techmioké atd. Řada
vynikajíeích inženýrů byla hned s ,počátku jeho členy, inkiativními funkcionáři a předisedové jak() Bukovský, Zenker, Kři.Žík, Petrlík, Hlávka-.
KUr, Sýkora.ďaJi snaženís'polkovému
vždy karakte'r vynikajofcího spolku
odborného. Z m:i;lého hloučku vyrůstal spolek a dnes "na místo téměř
jedné centurie 'lllastllpují celé ,pluky - přes 4000 ,českých inženýrů, sdružených v jfldín.ém mocném šikuH•
Dějinami ooo'borů, jichž je 13, a zájmových skupin za.bývá se kapitola ,druhá. Referáty vypraoovali jedmootliví funkcionáři;
z-řízení a IJ1lsobení&kuprn. zeměměřiokých (Brno, ,Praha, Brat1s1ava) naskizzoval prof.
P.etřil" Zpráva.o pokroku snah,zřídini dŮlIIlčs. inženýrů, Z:1KOnčujetutokapítolu.
Řada statisrtických dat uzavírá cennoupuhlihei,
v níž čítati měl
by ikllJžd'ýčs'. imenýlr i ~ěměřilč.
Všiohni, kdož rpřiJčinNise o vypsání
a vydání významného tohoto dHa - po 'Stránce obsahovéa
zevní ve,lmi
dokonaléh.o -získali
si opravdový oh IZlÍ/s'luh;ti paok, kdož jej. čtou, nabudou tím větší zájem ,o další rozIllilJch S. 1. A., v němž dnes' soustřeďují
!!e všichni činitelé, zúčastňující sepr:rol technickýoh.
- ka -

Nové knihy.
Dr. V 1. Z á k l' e js: Metodické řešení plánů upravovacích.
Yyšlo
v Kníhovně Úsmvupro
stavhu měs't :při M. A. P. V komisi Fr. Řivnáče,
Pta,ha II. Cena 6 Kč.
Ing. E d. M á s I (): Vzájemné vztahy mezí kanalisaci a úpravou
měst. Vy'šl0 :v' Knilhovně Ústavu 'Pro staN1bu měst při M. A. P. V komisi
Fr. Ř~jvnáče,Praha II, Příkopy. Cena 10 Kč.
Dr. K. D 'O ibi á ,š: Příruěka národníh() h()Spodářství. Vytiskl Oto
.JanlÍček v Prroze. Stran 244. Cena. 26 Kč.
W. B r e i ten f e Id: Die agrarische Bodenrebm
in Osterreich~
Vídeň 1925. Cena 4'50 Kč.
E. H e g e ma n n: Ubungsbuch fiir die Anwendung der AlIs/?;leichun/?:SrechnunJ! nach der Methode des kleinsten Qualti-aten aul die prak·
tische Geometrie. 3. vydání. Berlí:n 1925. VydJa,1P. Parey. Cena 9 zl. m.
F. W. R os,s:Leitfaden
fiir die Ermittlung des Bauwertes von Gebiillden sowie ••. Vy<U\ní 12. 7, il'. 1004. Cena ~'75 M" vydal SchllIlorl u.
Seefeld v Ha.noveru.
Ber g e t: Topographie. OuvragecouroIlillé par la Société de Topogr3iphie de France. Librairie La,rOU88e'.Pla.rÍos.
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E. Bor e I : Traité du caJcul des probabitités et de Se8 applieations.
Vy~lo u Gautiers-VHh.rd:s v Pa,říží 1925.
S. Coast and Geodetic Survey. Washington.
Ma r m e r. Tides Rnd Currents
ín New York, Harbor. Spec.
plJJblic.ation 111.
A d a ms. Emptíc FunctioDs 3Jpplioo to conforroal world maps.Spec.
publication 112.
H a z ar d. Results ·ofoh&ervations m;,We a.t the Unitcd States CO:J,st
.lmd Geodetic Survey mrrgnetíc ohservRtory at Vicques P. R. ín 1921
Rud 1922. Sedal No. 292.

U:

Odborné/. pojednání

v časopisech.

Slovenský východ ze dntl 15. října. při:rui.Šív rubrice Národné hos.podarstvo článek dra K. C z i v i š e: Ospech práce pre zleIJIŠerripodmienok
pofuohospodl3iTského úve,ru na. Slovensku a P. Rusi. Kolegové, čtěte jej
a uvažujte o v~em, co se v něm uvádí.
ča~pis čs. inžeRýri't, Technický obz~r. O. 14. A. Van der V I i e t ;
Všeobecná teorie plochoměrů a z3lpomenutý plochOlIllěr tyčkovy (sekyrkový). - O. 16. Ing. K. Rys k a; Proslov k oslavě 25. výročí zMožení
Oeské vysoké školy technické v Bruě. - Dr. O. G a I' tne r: O geologkkých a petrografický,ch ·otázká.chpři Z3!klMáni a 'lJII:OVOZU lWlŮ čedičových
a uv,až,Uljteo ViŠem~ co se v IlJěm uvádi-)
.
Zprávy veřejné služby teohnické. O. 15. mg. K. S rb a.: Program
přesných Výškových měření (nivelad) 'pm r. 1925. O. 18. Ing. Em.
Sní li e k: Vžiti autokartografu
Huggershoffova v letecké fotogrametrii
(dokončení v č. 19). Doporučujeme vrele ku prostudoválníširoce
založené
pajedná,ní autom, který, ač vytkl si úkolem se-známiti čs.prootiedí s teorií,
po'pi,~.ema upotřebením 31utokartografu, vložil d,o článku zhuštěněID.J.W.h()
hUkyz
letecké fotogr31lIletrie, aby tím usna.dnil méně informovaným
seznáni zásadních probaémů. Zdařilépojoonání
,uoc. Snižka třeha tím více
vítati, ježto na,~e odoorná literatura 'podává ,pořídce zpráNy o' nových
typech strojů v tomto odvětv'í geod'esie používaný'ch a tím méně si všímá
metod letecko-fotogrametric:kých.
Lesnická Práce. O. 7. Dr. AI. Ti c h ý: Nové konstruk,ce geodet:ckých strodů z dílnYvBreithauptovy.
Nová Prá~. C. 16. A. H I í dek:
Význam užití letecké fO,tografie
v topogra.fii.
.
Věstník Inženýrské komory. O. 12. Ing. L. H u 1,e k: Vorsch1ag ZUT
Behehung der Obelstande in Ullise,ren derzeitigen
Kata,stralma,ppen. Ing. Fr. Lan g : ůb(:}r die al1gemeine BeanstaniEgung der Plane, ,der Zivi!geomete'r. - O. 13. Nová bud:ova Oeského vysokého učení technického
v Praze. - O. 16. Ing. E. S o u k up: Strasticivílnich
geometrů. - O. 17.
B c h.: E-otá~ce inženýrského titulu.
JOlttll31. d'es Géomětres-Experts
Fran~ais, květem 0č. 55). R. D a,}lg e r : La réVÍJsiondli Cadastre, R. Dan g e r : Me-surres,rapiJdes de- prooisioll
au mban d'ader, - La législationdesplaus
des ville'S,.- O. 56. H. L a ufen b u r g e r 'a Ch. Do r f f e ,r: La coloniAAtion intérieure. - R. D a ng e r: Calcu1s do surfaces. - L. Z a b-e r n: IDessih et dis.position. - O. 57.
E P révo t: Emploi de l'erreur moyenne arithmétique 00ms le<s calculs
ďaplication de 1a théorie ,dHS eneu1"8. - R. ID.a,n g el r: L'étude ďun plan
légulateur.H. R o 11 S s i I h e : Réfe·ction du Cad~stre,p~ ,phúto aérienne.
C. 59. K Dan g.e.r: Ca4:t,stre et coo:astreurs. li. A:I c a TI: Vn
probléme de topométrie souterraine.
,
SchweizeJ:isc~. Zeitschrlft, fiir VermessllJ1gswesen ond Kldturtechnik.
Č. 6. H. W i I,d.:, Per: ne-ue Thoodolit (konec),. Fra,gen aus der Obersichtsplanpraxis, Le,s remaniements 'P{l,fcellruires et la menlluration 'OOdfu';tra1es.
Č. 7. A. A n '€I ,rm e t: Duchoix
d'un systéme dl" pil'oje,ction. A. A r r e g e r: Ober den Elnflutl der Refraktioo auf ,die tachymetris,che
DistanzmC'ssung. - E. A I b r ec h t: B/Lulinien. - Ch. R <T,e s g en: Les
remaniements ,pa;rcellairC's et la mensuration ,ca.dastral'll (kOnec)., - O. 8.
Dokončení člán'ku: Du cho.jx ... - R. G a.ss:rn.a.nn:
Ůber Hohenanderung in der Fixpunktla{re des schw. LandoouiveUem.entes.
]}oltončeni

,s
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'Článku: DbeJ: den EinfluJ3...
Ú. 9. M. Sc h wa r z: Remaniement
parcellaire du vinobled,e
Féc.hy. (Konoo v Č. 10.) - H. Lattm.ann:
Regie- oder Akkord!fiihrung. -. Č •. 10. M. Z ur b u che n: Díc Bewegung
<Iestrig.
Punktes
auf Motto d'Al'bmo. - H. Allnecht:
Regie- oder
Akkordfiihmng.
AlI~emeine Vermessungs-Nachrichten.
Č. 15. K. H u IIlJ her t: Das
Grenzfeslt~lung:SIVerf,ahren
rnMh dem Burgedichen
Ges.etzbuch. R. K o st;
Von aHerlei Foolern, an wclchie man. mei<stetm; nicht denkt.
Ú. 16. F .. J.
M ii 1 I e 1': Direkte (exakte) Losrmg d:es einfacoon Riick,wiLItseinschne'ide.ns
im Raume. (Pokraoováni
v č; 17, 22 a 2ll) H. F. S·C h ID i d t: Die Entwicklungder
stadrtischen Grundisrtiick,pre:ise nach dem Krie.ge. Č. 18. K.
L ii d em an n: Die Díeperink-Te:ilung
ml' Nivcllier- und Dirstanzlatten.
(Obsahuje refeTát o dobrých výsledcích
měrenipOrJIlrocí
,Latě s novým
<Iělenim dle prof. Dieperi<nka..) Č. 19. Se haf ft: Grundbiicherldche· Sicherungvcon
Ba-uooschJrankungen.
K. K ett er: Unte'l"suchung von Rec,henschJiebern auf TetlungsfeMer.
Č. 20. K. L ii dem a n n: Díe Genauigkeit
von .MagnetOirientie1"Ungen mit feinen Instmme!llten.
Č. 24. L. Z i m m. e 1'm a n n: Neue Rechenf~}rme,Jn fiir Gr·enzvcerlegllng unter BeriickJsichtigung
der Hodelllgiite,. Č. 25. H. B I u m e n b e'l' g : me gooda:ti'ooI1e Woche 2. bis
'9. August 1925zu
Koln. (DokolliČení v ,č'. 26 a 27.) 0.26.
W'Und1er-'
w a Id:
Eine, Genauigkeitsuntemuchung
des RechOO~eg
"Pylo" vou
EisenballllrUtnrdauesser S.eifert. 0.28.
Dr. M. Steinschiager:
Unte,r5uchung einers 8 cm SchraubenmikwsiKopr- Theodrolite:s. K. L ii d: e m a n n :
Eiuige Mit,teHrmgen iiber dieinstrumenteUe
Verrhindung Vion Theordolit
und MeJ3tisch im le,j)Zltenha~hen Jaihrhundert.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen.
O. 9. a 10. Dr. A. Sc li,I o t z e:r :
MiL-X Schm:Qitz!J.ll). 75.. Geljrurts1;a,g; - 1 n g. ~. G a mpe l' t : Ober Wirkungen des Pwpiereingangs.
-..: Dr. F~~,
J. 1.f. iiUe 1': s.O!ldne'l"St!1'di~n. III.
- O. 11a 12. Dr. O Eg g.e r t : Dle ~e,rechnung d~r auJ3eren OrJentIerung
in de,r PhOltrO'gram:metrie ausdielr. Luft. - Rarl L ii ď e mi a n n :. Der mittJere
unregelmaJ3i.ge Fehler de'r Fandeneinstellung
ulila Tromrpe,lablosung
hei
Sehraurbenmikroskop,en. - D i e 'Ck: Kratasiterkattelll, gleichzetitig Stadtplane.
Č. 13 :a 14. Dr. Q. E g I!:er t: Christialll August ~ogl\lr t. - D a hl m a n n :
Ergebnis ·eine,r Durchla.gsangarbe
aus der Praxis des Ma,rks~heidel1S. H e e 1': Aujizeichnen der Klll'Ven glei~her ParaJJaxe' heri gl:ekhma13ig ver!<chwenkt.en, lotreéhten
Pla.tten. G r rO n w a 1 ď: Einllleues'
Fliichenhereehn~gsinstruJnent.
Dr. K e l' a: Eiu Beiitr.agzurgraphisClhcu
Flaehelll!bereohnung mitte>IllItrder. Quaďratglastafel.
- S u c k o w : Verstaatlic.hung des Vell'meissungsrWesems. - Noo~
der d!lutsc,he AusS/ohuJ3 fiir
Kullturbauwesen
und die AusbHdung der preutlisc.hen Landmesse'r hl dlel'
KulturtecJJlllik. - O. 15 a 16. St ri li·Z: Koordiiniatenumf<mnung
mit gmphirsche,r Ausg<lekhung. A. A m m e rm a nn:
Liuienneme
an fehle'rhaf ten ADfmMuJ3'punktern. - Dr. Ed. N o w o t n y: Die Groma, das V 01'meSlsungsinstrnment
der Romer. - Dr. Ing. Z u in C ker:
ZUl' Frage der
kulturle.c.lmis~ben
Berufsvorbildung.
S k ar:
DalB VermeSrSungswesen
in dei' Rheinprovinz.

ZPl::iY'~ spQ~vé.
Zpráva o výborové
schůzi Spolku ČS. zeměměřičů,
rkooané dne
16.říjllla 1925.
Přitomoo osm členů výboru. Schů>ze .zahájrena ,předsooO'U pI'of. Petiíkem, který věnuje posmrtnou
rv'zpomínku Iwmřeléllnu mg. Leipertovi.
Břečten a schválen zápis o minulé sohůzi vý,borové. Jednatel Dr. RY'Šra,vý
čte rdOršlé dopisy. A. VaňkQ;va 'z university
v Colwnbii žáďlí rstati,g,tiku
srpolku. Skwpina, V'odoboSlprodáJřslcl S. I. A. dáv.á na vědomi rresoluci o rozsahu 0'.P~V'IlW:\í~"~~
lllželly,rn.. Spolerk; IOOřick~i
Úrfe4~ku má-mích
za,slal opis '.eo.~n! o ú'PEavě, ~j;{)vé~tát~íehiamě~d'"
ov níž ~~~eni
J'S;OU zeanlW1ěiřÍiČlJaiR:0 uredwcf"I!> neulp).nym 'VY'S0koskolsk.ym vzdelamm".
Prof. Petří:k;'fJ~lálVá zprráV'Uo ri\lzný1oh moorvencich. Za členy přijati :
Fr;J,llt. FA'jave1c a. :Lru,d. Šir.
.
Boltla~'Ilikpooá:vá
zprávu ,pokladní. Proť.Peth'k
.sděluje přání redaktora, .aby č. 9 a 10 hY'lo rozšii'ooo. Přijímá Be'.
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Dr. Ryšavý ,pOidá'Vázprá'Vu o chy;staném mezinárodním sjezdu let
mezinárodní federoJci zeměměřičů v Paříži. Nav!.11hujeučiniti TOizhodnutí
účasti též ve Spolku stát. měř. úředníků a v Jedn'OItě úředně autoriso~
vaný'ch civ. ge'ometJrů.
Ježto není volných náv'rhů, "mučí předseda &ohŮz.i.

°

Z Jednoty čsl. úředně autorisovaných
civilních ~eometrů v Praze.
Dne 3. 'října 1925 konal pmoovní výbor "Jednoty" řádnou scMú v Praze
z,a přitOll1lID.osti
kolegů: Fursta, F.'ritsche, Če.mého z. LYlsé, Janče, Pl'okůpka,
Černého z Nuslí, Škody a Krejzy. Omluvil se lwl. Zuldín, kol. Talaš ne.
omluvili s,e 'kol. Bukač a Toms.
'
Schůzi zahájiIptředseWJi kol. FUl's,t. ůteny dOlŠ,lédopisy, a sice 'přípis
prac,ovní 'sekce Iinž. komory z Br:atis,lavi. Usneseno" ahyobsah
přípísu
otíštěn hyl jako lokálka v komornim Věstníku.
DMe čten příprus kol. Hory z Plzněa usneseno ve ·smy-slu tohoto přípisu imte:rvernO'Vatiu ministerstva spll'avedhlos,ti.
S dopisem kol. KautJského vysIown souhlas. Ovnálmeni kol. Sekýrky
z Pískiu V7Jato na vědomí let usneseno, alby u komory hylo ZaikWČedlO.ZamýšJené roztřídění členů Inž. komory na joornotIi:vé kategol'ie odloženo do
. příští ,&chůze.
Na konec ,p'l'Ojednávánbyl ná,vrh zá,kona o civ. technicích, kteréžt()
de'baty \Zúčastnili se v.šic,hni kolegové ,ptřítomní. Bylo usneseno podati
komoře o n~v'l1ženýc.h zmooáohzi.p:rávu.
Ing. Jrar. Krejza.

Oprávnění
úředně
autorisovaného
cívilního
geometra
nabyli :
Ing. Ad. Řežáb, Písek; Heřman Graf, Liberec; dv.smv.
inženýr Ing. Ant.
Ziajíc, SepekO'V u Milevska;
Ing. K. Gailus, Praha-Zižkov;.
J'oserf Douša,.
Chrudinl; Ing Vilém Prinke, Pmhia-Zilžkov; chr• i!nž. stav. Ing. Bedřich
Mrkv]0ka, MI. B.ol'e1slav; J~r. Filkuka, Brno; Jan Kutailpro ,soudní ()Ikres
Bll'čovice ; Ing. Dr. F. Schaale, Uničov.
Oprávnění úředně autorisovaného civ. geometra! vzdal se Jan Pec,h,
Praha-VršO'V]ce.
V ?~vod!l zemského finančIÚho ředitelství v Pr3lZe jlllenorván JOI8€lf
HmlCu
mel'. 'I1S18't,Elll!telln..
Ze Státního tmzemkového úřadu. Vedením oddělení kolonis3!Čně
příděIového v rámci odboru IV (oZll3lČ€néhociJ'rou IV/.) pověřen v. měř ..
rada I'ng.Jar.
Fa n t a.
Ze služeb mor. zemského výooru. Na V'1:lJstlliÍ
lžáJdrostpensionováni:
Ing. Jas. Klejna, v. měř. mdla, šéf zeměměřické skupiny prří odděrIeni pro
regulace řekzem"kého
stavehn:iho úl'ad'll, Ing. E. Frultus a Ing. V. R,ziha,
v. měř, k:omisaři.
Oprav,něni k použíVání stavovského
.ozna~ení "Ing." přiznáno
kolegům: V. Hanušovi, Nová PMm; K. Mundelovi, Praha; K. Vazačovi,
Košioe a St. Zdímalovi, Bratislava.
t Ing. Fr. Hel1mann, úředně .aut~~O'V~ý ,ci~iÍ. geom~tr v Praze·
Bubenči a Ing. Hugo lJa:tIJge,r, >Clv. lllzenyr les-mcky a ClV. g'c>omtltr
v Bruntále.
o

Oprava.
v posledním

V referátu z min. čísla "Zeměmě'iíič'i na Rusi"
řádIťu
v Charkově
mísrto v Krakově.

má

s.táti

Poly&,onálni sifě pro polohopisné plány
provede
propoéítá,
jakož i veškeré výpočty z praxe zeměměřičské 'vykoná zdatný odborník. Nabfdky na administraci
Zeměměřičského Věstníku pod značkou "Dělba práce Praha"
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