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MinisterstlJo školstlJí a národní oSlJěty potordílo jednumyslný návrh :(!,rofesorskélw
sboru vysoké školy specíálních nauk, schválený též jednomyslně senátem Ceského vyso-
kého učení technického v Praze, aby řádnému profesoru a proděkanu vysoké školy speciál-
ních nauk Zng. Josefu Pe tří k o v i dostalo se za
jeho velíké zásluhy o technickou vědu nejvyšší aka-
demické pocty, jež může toto vysoké učení uděliti,
hodnosti čestného doktora věd technických. Na
přání profesora Petříka odevzdán mu diplom bez
obvyklého slavnostního shromáždění všech profesor-
ských sborů dne 3. června t. r. v ústavě praktické
geometrie, kdež konala se intímní slavnost, k níž
dostavili se J. M. rektor Českého vysokého učeni
technického Dr. Břet. To lm a n, J. S. děkan vysoké
školy speciálních nauk Dr. Jindřich S v o bod a, a
řádný profesor vysoké školy speciálních nauk Dr.
Frant. H o dá Č.

J. M. Dr. Břet. T o I m a n ve své řeči projevuje
radost, že k řadě znamenitých inženýr11, kteří bylí
až dosud čestným doktorátem 1!yznamenáni, přib:tívá
další vynikající odborník, jeho radost v'-<iak prýští
též z toho, že v blízkostí profesora Petříka pracuje
bezmála již čtyřicet let a za tu dobu naučil se jej
vážiti nejen jako na slovo vzatého odborníka, ale
i muže charakteru pevného, čestného a nesmlouva-
cého.

Děkan vysoké .školy speciálních nauk profesor
Dr. Jindřich S v o bod a osvětlil ve své řeči vy-

nikající činnost vědeckou a učitelskou prof. Petříka
a zdůraznil zvlá.ště jeho zásluhy o založení a 1!ybud01!ání vysoké .školy specílílnícll nauk,
na níž by zeměměřičtí inženýři a pojistní technik01Jé nalézali dokonalou 7Jr(I1JraVu pro s/'é
budoucí povolání jak po stránce teoretických základtl, tak také v požadavcích praxe dnes
od inženýra vyžadované. Výsledkem neúnavného úsilí o reformu zeměměřičského inžen.Jír-
ství bylo zřízení studia se dvěma státními zkouškami a právem promočním. lH'modem, že
7Jrávě letos přišla )'ysoká škola s návrhem čestného doktorátu. jsou tři .iu1Jilea pJ(solmosti
prof, PetříTw na 1!ysokém učení technickém. Je tomu 35 let, co zaháiil sl'oji lIčitelskol! čin-
nost, před 30 lety jmenován byl profesorem mimořádrtlím a leto.šního roku dovdil čt1'rt-
století řádné profesury.

Profesor Dr. Frant li o dá č zll1!mmil, .že prof. Petřik je seniorem s!lIJrn f!TO-

fesorského rysoké školy speciálníchlul1tk, ale také jeho pcv11,1ím a rádn'i;;. ke kfr-
i'émn se v.šichni člen(1)é sboru ?;ždy moMi olJraceti a o[)mceji o rudu. Na to ho žlíl!(/I, aby
i na dále zacllO "al přizeií vysoké .škole speciálních wlUk a přál mu IJlnélw zdra I'í; tlumočil
llak blahopřání celého protesurskéllO sboru.

Profesor Dr. h. c. Znu. Josef ret ř í k re srém děkorném ;/Ji'osloL'u rZ!)(Jmněl hlrl1:ni"
,šťastných chv'i/, kterých zažil za svého p/lsohení na1!ysoké .škole technické. n.'!ly to
chvíle, kely dověděl se, že jeho úsilí o zlep,~ellí a zvelehellí ifsokél/() 1I('l'lIí fecluiÍc1;(>1/o
v některém. směru vedlo k lÍslJčcll1i.

Nyněj.ší qenerace zeměniěřičsh'lích inženlírů rzpomínlÍ s IÍctuu a llÍskou profesora TJr.
h. c. Zn!!. los. Petřika, svého učitele. zastánce a neúnavného í}()jouúka za lmíw a Iep.::;i
bytí československého zeměměřiče, ú; připojuje sré blú!!Opřání k tak ('es/ně!!!/{ 1':'12name-
nártí, jehož se mu zaslouženě dostalo.
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Čtvrtá mezinárodní fotogrametrická výstava v Paříži.
Ing. Dr. techn. A. F i ker.

Zároveň se IV. mezinárodním l'otogrametrickým kongresem, o němž jsme již přinesli
zprávu, konala se v Paříži ve dnech 16. listopadu až 2. prosince Mezinárodní fotogra-
metrická výstava. Na podnět francouzského Svazu leteckého průmyslu byla připojena
k Mezinárodní výstavě letecké a umístěna společně s ní ve Velkém paláci na Champs
Elysées.

Výstavy zúčastnilo se 16 států: Belgie, Československo, Čína, Dánsko, Francie,
Finsko, Holandsko, Holandská Indie, Chile, !talie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumun-
sko, Spojené státy a švýcary. Vystavovány byly fotogrametrické přístroje, materiál a po-
můcky fotografické, přístroje geodetické a konečně velký počet prací provedených cestou
fotogrametrickou.

Největší exposice měly státy Francie, Německo, !talie a Švýcary, které využívají
nejintensivněji fotogrametrie a soustřeďují proto též výrobu fotogrametrických přístrojů
a pomůcek. Ve Francii zabývá se touto výrobou sdružení průmyslových podniků, vy-
stupující pod jménem Groupement ďindustriels de la photographie aérienne, k němuž
náleží i známá továrna Société ďOptique et de Mécanique, jež vyrábí přístroje podle ná-

vrhů konstruktéra Poivilliersa, mimo uvedené sdruženi stojí firma Aerotopographie, která
vyrábí stroje podle návrhů Ing. Ferbera. V Německu pracuje pro fotogrametrii firma
Zeiss-Aerotopograph v Jeně a Photogrammetrie G. m. b. H. v Mnichově. V !talii vyrábí
letecké komory, fototheodolity, vyhodnocovací přístroje a jiné pomůcky Společnost S. A.
Ho A. (Societa Anonima Rilevamenti Aerofotorametrici) v Římě, jejimž spolupracovnikem
je konstruktér Nistri, a pak továrna Officine Galileo ve Florencii, pro niž pracuje kon-
struktér Santoni. Ve Švýcarech zabývá se výrobou fotogrametrických strojů továrna WH-
dova v Heerbruggu.

Z vystavených přístrojů vykazovaly největší rozmanitost let e c k é k o mor y.
Společnost G r o u p e m e n t ď in d u str i e Is d e Ia ph o t o a é r i e n nevystavovala
komory pro účely vojenské pro formát 18 'X 24 cm buď zčásti nebo zcela automatické,
jimiž lze bez přerušeni provést buď 200 snímků na filmu nebo 24 snímky na deskách.
Komory jsou vyzbrojeny lamelovými závěrkami systému Labrély s lamelami buď rovno-
běžnými nebo - při větších otvorech objektivů - radiálně uspořádanými, a mají ohnis-
kové dálky 20, 50 nebo 70 cm. Těchto komor užívá se v závěsech, v nichž je možno
postavit komoru do libovolného směru, sklonu, případně i natáčeti ji, a to i se vzdále-
ného místa pilotova, který kontroluje polohu komory dalekohledovým hledáčkem, jehož
osa zůstává rovnoběžná s osou komory. Fotogrametry zajímala však více měřická ko-
mora Labrély-Richard o ohniskové dálce f = 20 cm na snimky formátu 18 'X 18 cm na
filmu. Komora zaznamenává na snímku automaticky čas, výšku letounu, směr magne-
tického meridíánu, údaj libely, číslo snímku, označení letu a značku a číslo komory.
Současně s fotografovaným terénem zobrazuje se na snímku soustava bodů, z jichž vzdá-
leností je možno po vyvolání filmu určiti jeho deformaci.
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v téže exposici byla vedle ručni komory "Poivilliers SOM" o f = 20 cm na
snimky formátu 13 X 18 cm čtyřkomora "Poivilliers SOM" se 4 objektivy o f = 20 cm
pro desky formátu 18 X 18 cm, jichž se do každé ze čtyř kaset vejde 15. K čtyřkomoře
byl zkonstruován transformačni přístroj, kterSrm lze velmi jednoduše všechny 4 snímky
převést fotograficky do jedné roviny.

Společnost A e rot o p o g r ap h i e vystavovala automatické komory na desky i na
filmy. Z nich zasluhuje zmínky automatická čtyřkomora o f = 20 cm pro desky for-
mátu 18 X 18 cm, jichž se na rozdíl od předcházející komory vejde do každé kasety 24.
Překreslení do jedné roviny provádí se na zvlášť upraveném přístroji tak, že se nega-
tivy, umístěné v komoře, shodné s komorou fotografickou, promítají optickým systémem
s proměnnou ohniskovou dálkou postupně po malých částkách na jednu rovinu. Průmět

zachycený na citlivém papiru, se znovu fotografuje, čimž se ze 4 snimků získává snímek
jediný, který může být obvyklým způsobem dále zpracován.

V německé exposici ve stánku firmy Z e i s s - A e rot o p o g r ap h budila zájem
automatická komora formátu 18 X 18 cm, na kterou možno namontovati výměnné ná-
stavce s objektivy o f = 131/2, f = 21 nebo f = 50 cm, dále dvojitá letecká komora s for·
mátem 18 X 18 cm o f = 21 cm s osami komor svírajícími úhel 30 o a konečně čtyř-
komora, u níž osy komor svírají s osou symetrie úhel 27 o a která objektivy o ohnis-
kové dálce 131/2 cm fotografuje najednou 4 snímky formátu 12 X 12 cm.. Také pro tuto
čtyřkomQru byl postaven překreslovač, kterS"m se snímky dají převést do jedné roviny
a zmenšit na formát 18 X 18 cm.

Ph o t o g r a m m e t r i e G. m. b. H. vystavovala jako na předešlé výstavě v Cu-
rychu svoji panoramatickou komoru s devíti objektivy.

V ltalii podobně jako ve Francii nezískal dosud ve fotogrametrii film té důvěry
jako v Německu a proto oba státy konstruuji dosud automatické komory na desky.
S p o leč n o s t S. A. R. A. vystavovala automatickou komoru pro desky formátu
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13X 18 cm, jichž se vejde do zásobníku 60. Tato komora kývá při práci automaticky
v závěsu a provádí samočinně konvergentní snímky se 100% překrytem. Druhá italská
továrna Of f i c i n e G a I i I e o zhotovila podle návrhu Santoniho dvojitou komoru se
dvěma zásobníky (obr. 1.), jež pojmou dokonce po 200 deskách. Desky jsou uloženy
ve válcových zásobnících radiálně a mechanismus komory jednu po druhé vytáhne, při-
tiskne ke značkovému rámu a po exposici vrací zpět do zásobniku, který se pootoči a
připraví desku novou. Při tom je možno interval mezi dvěma exposicemi zkrátiti až na
dobu pouhých 5 vteřin. Tatáž továrna vystavovala i pozoruhodnou konstrukci foto-
theodolitu podle návrhu Santoniho s dalekohledem kolmým k ose komory a k horizon-
tální ose točné (obr. 2.), takže stroje lze po přetočení komory o 900 použít jako oby-
čejného theodolitu pro měření úhlů.

$výcarské z á vod y W i I d o v y vyráběly až dosud komory pro formáty 13IX 13cm
a 10X 15 cm o ohniskové dálce 16'5 cm a nově též komoru o formátu 13X 18 cm a
ohniskové dálce 25 cm. Komory byly zařízeny na ruční obsluhu, jež byla usnadněna
tím, že komory bylo možno zasaditi do zvláiítního závěsu a v určité poloze je fixovati.
Nyní zkonstruovaly a vystavovaly též komoru automatickou pro film. Ohnisková dálka
komory je 12 cm a formát snímku 12X 12 cm. Film se přivádi do roviny přitištěním
ke skleněné desce. Pohon komory obstarává se buď ručně otáčením klikou nebo auto-
maticky elektromotorem. Komora je vyzbrojena dalekohledovým hledáčkem, který slouží
také k regulaci překrytu snímků.

Jinou zajímavou novinkou firmy Wildovy je stereometrická komora pro měřické
snímky dopravních nehod, archeologických nálezů nebo architektur. Přístroj (obr. 3.)
sestává ze dvou komor, upevněných ve vzdálenosti 1'20 m nebo 0'40 m na koncích ho-
rizontálního trubkového nosníku, který možno zvednout až do výšky 2'50 m nad zemí.
Komorami, jež mají ohniskovou dálku 9 cm a jsou zařízeny na desky 6'5 'X 9 cm, lze
prováděti i snímky skloněné, neboť komory se dají natáčeti o určité konstantní hodnoty
kolem osy horizontálního nosníku. Zpracování snímkil. děje se na přístroji, který vznikl
zjednodušením známého autografu Wildova.

Pro úplnost je třeba zmíniti se i o finské automatické letecké komoře, ač byla
• vystavena jen na vyobrazeních. Komora, kterou sestrojila podle návrhu gen. Nenonena
firma Zeiss-Aerotopograph., má kromě "hlavníhoobjektivu dva objektivy postranní s osami
k sobě kolmými a ležícími v rovině kolmé k ose hlavního objektivu. Jimi se zobrazuje
na okraje desky horizont a z polohy jeho obrazil. se pak odvozuje poloha osy komorv
při fotografování. Na podkladě takto určené orientace komory a na podkladě známé výŠ-
ky letadla, stanovené zvlášť přesným výškoměrem, provádějí Finové překreslování sním-
ku s velmi nepatrným počtem pevných bodil..

Pokud jde o stroje na zpracování leteckých snímkil., všimneme si nejprve p ř í-
str o j ů pře k r e s lov a c í c h. Nové konstrukce ukazují snahu po zjednodušení pří-
strojů a po zmenšení jejich rozměrŮ. Firma Wildova vystavovala nový překreslovač, po-
stavený podle prof. Odenkrantse. Tento přístroj splňuje automaticky rovnici zobrazovací
a podmínku Scheimpflugovu; další podmínku, spočívající v tom, že střed objektivu pro-
jekčního má se pohybovati na kružnici, jejíž rovina je kolma k rovině negativu a jejíž
střed leží na pril.sečnici roviny negativu s rovinou, procházející středem objektivu rov-
noběžně s rovinou projekční, nutno splniti dodatečným posunem negativu ve směru
kolmém k točné ose o hodnotu, která se vyhledá z tabulek. Kromě tohoto posunu je
možno měniti polohu negoativu ještě ve směru jeho točné osy. K docilení bezvadného
osvětlení promítaného obrazu bylo až dosud u překreslovačů užíváno kondensoru.
U tohoto stroje je kondensor nahrazen parabolickým zrcadlem. Rozměry i váha stroje
jsou oproti dosavadním známým konstrukcím podstatně zmenšeny (dimense jsou
105X 170X 270 cm, váha 600 kg). .

Také firma Zeiss-Aerotopograph zjednodušila svůj překreslovací přístroj E. S. G.
a o novém modelu platí v podstatě totéž, co bylo řečeno o překreslovacím přístroji
Wild-Odenkrantsově.

Ve výstavce francouzského vědeckého a technického ústavu byl poslední model
překreslovače Roussilheova, v němž lze umístit negativy až i formátu 30X 30 cm.

Za zmínku stojí dále překreslovací přístroj prof. Buchholtze, který zkonstruovala
italská společnost Ottico mecanica italiana. Přístrojem provádí se překreslování na zá-
kladě vírtuálního zrcadlového obrazu, který se pozoruje v malém slabě postříbřeném
zrcadle, jež je upevněno před negativem ve vzdálenosti rovné ohniskové dálce foto-
grafického objektivu a jež svírá s osou perspektivy snímku úhel 45o. Negoativu pevně
spojenému se zrcadlem je možno dáti sklon a stočení, odpovídající jeho poloze při foto-
grafování. Subjektivní obraz, vytvořený zrcadlem promítá· se okem skrze poloprůhledné
zrcadlo na rovinu, umístěnou pod ním a průmět objíždí se hrotem pantografu, který
druhým hrotem kreslí v žádaném měřítku situaci území zobrazeného na negoativu.

Zhotovování plánů a map fotogorafickým překreslováním leteckých snímků má
nevýhodu, která spočívá v deformaci citlivého papíru při vyvolávání a dále v tom, že
jednotlivé snímky je nutno skládati a slepovati, aby daly souvislý plán. Tyto nevýhody
pokouší se obejíti v Holandsku prof. Schermerhorn na přístrojistereopantografu. Stroj
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sestává ze stereoskopu, do něhož se vkládá dvojice překreslením ziskaných diapositivů,
a z pantografu, který místo pojízdného hrotu má skleněnou deštičku se značkou, jíž se
objíždí situace na jednom z diapositivů. Pantograf slouží k tomu, aby se překreslený
diapositiv zvětšil na žádané měřítko a stereoskopickým pozorovánim má se zlepšiti
viditelnost objížděných předmětů.

V oboru přístrojů, kterých se užívá pro zpracování snímkových dvojic, jsou no-
vinkou jednoduché přístroje pro hrubší topografickou práci založené na d voj i t é m
pro mít á n i, kterýžto pracovní postup, jak znamo, záleží v tom, že se obrátí postup
fotografický a snímky, vložené do komor, jež se uvedou do polohy odpovídající poloze
komory při fotografování, se promitají zpět do prostoru předmětného a tam se vyhle-
dávají průsečíky odpovídajících si paprsků. Vyhledávání průsečíků usnadňuje se buď
mžikavým osvětlovánim, při němž se oba snímky střídavě v krátkem časovém intervalu
promítají, nebo použitím anaglyfů t. j. obrazů, promítaných v komplementárních bar-
vách (nejčastěji červené a modrozelené), jež pozorovány brýlemi se skly stejně zbarv.e-
nými dávají stereoskopický dojem.

Jeden z těchto přístrojů vystavovala firma Zeiss -Aerotopograph. Nazjvá se
"Aeroprojektor Multiplex" a sestává z malých promítacích komor, jichž můze býti
umístěno na společném nosníku až 10 (viz obr. 4.) a jež se dají natáčeti a posunovati
ve třech k sobě kolmých směrech, takže je lze vzájemně orientovati. Absolutní orien-
tace, t. j. orientace vzhledem k rovině horizontální provádí se natáčením nosniku ve
dvou kolmých směrech. Do komor vkládaji se diapositivy formátu 4 X 4 cm, ziskané
zmenšením originálních leteckých snímků a promítají se v komplementárnich barvách
na bílou desku. Stereoskopický model vytvořený anaglyfy objíždí se značkou, jež, jsouc
spojena s tužkou, kreslí vrstevnice nebo situaci. Druhý zcela obdobný přístroj, "Multi-
plo", byl zkonstruován a vystavován společností S. A. R. A.

(Pokračování. - A sulvra.)

Doslov k V. mezinárodnímu kongresu zeměměřičů v Londýně.
Geom. Emil F alt u s.

Dosud byly o V. mezinárodním kongresu zeměměřičů uveřejněny dva články v Ze·
měměřičském Věstníku č. 5 a 9 z 1934 a nyni ještě článek Ing. J. Poura ve Zprávách ve-
řejné služby technické č. 3/35. Mimo toho podána zpráva o kongTesu od jedn(}tliJvých
účastníků-delegátů na schůzi Spolku čsl. zeměměřičů v Praze dne 15. listopadu 1934 a
Měřické skupiny SIA v Brně dne 27. listopadu 1934. Na výzvu našeho redaktora chci
v dalším ještě učiniti pokus o zhodnocení poznatků o výsledků z kongresového jednáni
pro naše poměry.

Zcela odlišné anglické poměry, zvláště v pozemkové držbě, měly přírozeně rozhodu-
jící vliv na vytvoření oboru působnosti tamějšich zeměměřičů. Ve dle s v o bod n é drž b y
(f r e e hol d) e x i s t u j e .t o tiž v A n g 1i i r o z sáh 1á P ach t o v n í drž b a (1e a-
s e hol d) j a k n a ven k o v ě, t a k v e m ěs tec h, při malé majetkové roztříštěnosti.
Pachtovní držba, vyjímaje stavebnich pozemků, obejde se zpravidla bez dlouhodobého hy-
potekárního úvěru; pachty zemědělské jsou obvykle jednoroční, s t a v e b n í pa c h t Y
t r v a j í 9 9 a ž 99 9 let. Zem ěměř i čip r o vád ě j í z a m Ý Š len é změn y v z a-
s t o u pen í str a n bez dal š i h o z á s a h u stá t ním o c i. Nucená registrace po-
zemků jest dosud jen v hrabství Londýn a Eastbourne a teprve od roku 1936může vláda
naříditi závazný katastr s přísl. plány a rejstříky; bude zajímavo, pokud se tak stane.

Při platné dbbrovolné registraci zaměří státni zeměměřič
k a ž d Ý p o zem e k (ma jet e k) n a u z n a n é p ř á ní bez o d k 1a dně, zakreslí jej do
kopie katastrálního plánu, zanese do rejstříku vlastnického či pachtovního a stará se dále
o evidenci. D o t ě c h t o o per á t ů P o zem k o v Ý c h smí v š a k n a h líž e tip o u z e
majitelé a zplnomocněnci. .

Hranice sou~ezí určují se jen zcela výjimečně na výslovné
p ř á n í s o u sed ů.

Katastrální plán Londýna jest v měřítku 1: 1056, Eastbourne 1: 1250, další území
1: 2500. kde je dobrovolná registrace.

Královský pozemkový katastr anglický jest příkladem účelného zřízení, odpovída-
jícího nejlépe potrebám země, kde plán jest povšechným orientačním obrazem pozemkťl a
hranic a posuzován jest dle zásady: Plán je dobrým služebníkem, ale špatným pánem.

Státních zeměměřičů jest v Anglii dosud velmi málo, avšak samostatných kolegů
diplomovaných (chartered surveyors) jest počet značný a ovládají dokonale důležité a
rozsáhlé pracovni obory.

Na 90% vše c h p o zem k ů j e s t spr a v o v á n o zem ěměř i č i; jsou hleda-
nými půdními odhadci, sta,vebními znalci (stavební měřiči) a věnují se hojně, jako nikde
jinde, plánování měst a venkova, vypracování plánů upravovacích. Mimo toho jsou četní
kolegové činni jako důlni měřiči.
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S t a v e b ním ě ř i č i (quantity surve yors) představují nám obor více méně ne-
známý, vyvolaný zase poměry v severských zemích a upomínající nás poněkud na dřívější
spojování oprávnění stavitele a geometra. V užším slova smyslu jedná se při těchto
úkonech o výpočet stavebních hmot a oceně ní příslušných prací, za účelem provedení
stavby, kdy přesné stavební rozpočty a stavební uzávěrky-smlouvy staly se nutností.

Stavební smlouvy zahrnuji od roku 1931 jak otázku úhrady, tak jméno stavebního
měřiče a ustanovení o závaznosti jeho soupis ft co do jakosti a množství (kvality a kvan-
tity). Stavební měřič stává se tak l' o z hod čím mezi projektantem a podnikatelem
stavby - obdoba stavebního dozoru u nás. Stavebni měřiči, zaměstnaní u podnikatelil.
staveb, mohou získati potřebnou pril.pra.vu, a však členy Quantity Surveyors Association
při Chartered Surveyors Institution v Londý ně mohou. se státi teprve po vystoupení ze
služebního poměru, aby zaručeno bylo nezáv islé postavení těchto zodpovědných mužů.

Pro plány uprav ovací jest v Anglii směrodatný "Městský a venkovský řád pláno-
vací" z roku 1932-:33, který stanoví také příslušnost obecních rad venkovských měst,
velkoměstských a venkovských okresil.. Z a hla v n í ú čel p 1á n o v á n í s t a v í s e z 3-
jištění pil.dy pro nejúčelnější využití jak v zájmu veřejném, tak
s o u kr orné m, se zřetelem na zdraví, pohodlí, hospodárnost a vlastnická práva. Třeba
chrániti. památky historické, pokud mají urně leckou cenu, krajinné krásy, usnadniti spojení
li venkovem a pracovati k odstranění závadných čtvrtí (slums).

Kdežto v mnohých státech řídí bezohle dné plánování jen úředníci, vedou v Anglii
tyto ·práce samostatni zeměměřiči, snažící se občany přesvědčiti o správnosti upravova-
cích .plánů a omeziti zásah úřadil.. Odškodně ní se zásadně přiznává na znehodnocení a
majetkové ztráty. S t a v e b n í z á k a z y a j in á o Dl e z e n í z k o u m a jí s e z n o v u
!-: a ž d é tří le t í. Oas je pro plánování rozhodující a proto třeba přípravné práce uspíšiti
(zjištěni skutečného stavu a dalších podkladů), Vypracování společných a krajinných
okresních plánů je na postupu, neboť třetina Anglie a Walesu (48.300 kmZ) má již před-
běžné schválení min. zdravotnictví. - I Londýnu stačí generelní uprav ovací plán.

Půda jest základem všeho lidského po dnikání a t a půd a - zem ě j e s t t a k é
hmot o u - s u l' o v i n o u zem ě měř i č ft m, k t e ř i m a jím í t i z výš :e n Ý z á j e m
na řád n é m p 1á n o v á n í a ú p r a vá c hp o zem k o v é drž b y. Máme býti jed-
notni ve snažení, aby města byla významněj ší, výraznější a příjemnější a při tom krásný,
kvetoucí venkov byl zachován.

Snahy, směřující k zavedení jednotnéh o mezinárodního typu pozemkového katastru
a pozemkové knihy, nejsou splnitelné v dohledné době pro velkou různost poměrů a zave-
dená opatření. Oproti anglickému osobitému nazírání, které se uplatňuje i v ostatních
severských zemích, měl by nám býti pro n a š e ma 1é p orně r y v z o r e m d o k o-
n a 1Ý pří k 1a d š v Ý car s k ý, kde n a m i stě daň o v é h o k a t a str U m a j í k a-
t a str p r á v n í, s poj e n Ý s p o zem k o vou k n i h o u, z a v e den í g e (j m e t l' a
ě i p l' á v n í k a. Podobně je tomu v Holandsku a má býti zavedeno v !talii a to za vedení
soudce a spolupráce zeměměřiče-katastrálního správce.
. . Ohraničení pozemkil. je ve švýcarsku před měřením závqzné a v případě sporu je
rozhodujícím stav dle plánu. Účelné úpravy pozemkové držby předcházejí tu novému
měření obce a tak dociluje se všestranné hospodárnosti, zjednodušení operátů a jich pro-
vezu. Katastrální komise stálého výboru Mezinárodního svazu zeměměřičů také navrhuje:
Ž á d n é zle p š o v á n í n e bon o v é měř e n í k a t a str á 1n í, p o k u dne bud o u
nutná opatření dobře prozkoumána a provedena potřebná úprava
p o zem k o v é drž b y j a k o ú P l' a vah ran i c, o hra nič e n í, z a o k r o uhl e n i a
s celo v á n í p o zem k il., při čem ž m e n š i n u tře b a d o n u t i t i. - Otázku, jak u
nás si počínáme. pominu raději mlčením. - Severske země (Dánsko, Finsko, Norsko,
Švédsko) vybudovaly svoje zjednodušené pOzemkové katastry po většině na podkladě
dřívějších plánil. scelovacích a upravovacích a, starají se o jejich vedení.

Pokud se týče jednotného plánování při výstavbě státu, měst a venkova, jest také
pozoruhodný úspěch Polska a polských kolegů. datující se od roku 1921. V roce 1930
zřízeny okresní uprav ovací úřady ve Varšavě, Poznani, Katovicích' (báňský obvod), Lodži,
Pomoří (Gdyně) a Polesí. Další úřady plánovací zřídí se v lázeňských obvodech, Zako-
pané a Krynica. Rychlejšímu postupu vadi jen nedostatek plánů a map. Letecké snímky
se uplatňují nezadržitelně.

Cel k e m d 1u ž noř í c i, ž e čin n o s t zem ě měř i čem á o b sáh n o u t i c e-
Io u spr á v u a ú p l' a v u p o zem k o v é drž b y, j a k n a ven k o vět a k i v e
městech (viz Anglie). Žádoucí úpravy pozemkové držby před kata-
st r.á 1ním mě ř e ním pro vád í ves m ě s zem ě měř i č i, kteří provedou i souvi-
sející meliorační práce (viz Švýcarsko ).

Méně zajímavé jsou ovšem práce měři cké a kancelářské za účelem pouze registrač-
ním a evidenčním.

U nás při každé příležitosti jeví se snaha zatlačiti zeměměřiče na pole čistě měřické.
Nebezpečí se snad zmírnilo rozšířením vysokoškolského studia, katastrálním zákonem, vy-
mezením činnosti civ. geometra, avšak r o z hod u j i c í bud e na š e z dat n o s t
hla vně při pro vád ě n í ú p l' av, j a k pro ú čel y zem ě děl s k é, t a k sta·
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ve b n í. Také boj o konečné znění stavebního řádu a scelování zákona není ještě zdaleka
ukončtm. - Nečekejme milosrdenství od konkurujících skupin, nebudeme-li sami dosti
silni a rozhodni. Více zdravé ctižádosti a méně závisti!

Příští VI. mezinárodní kongres zeměměřičů bude se konati asi ve Varšavě nebo
v Římě roku 1938 a bude třeba, abychom v četnějším počtu hledali tam posilu a poučení
pro naše poměry.

Resoluce usnesené na V. mezinárodním kongresu zeměměřičů
konaném ve dnech 18.-21. července 1934 v Londýně.

K o m i seL: Zem ě měř i č a p o zem k o vád r ž ba ..
1. Vliv světové krise na ceny pozeni ků:
"Komise vyslovuje naději, že ve všech státech pozemková daň jak státní, tak

místní, bude rovnoměrně rozdělena, a že v případech potřeby zvláštní zákony daňové
budou vydávány po bedlivém studiu a s ohledy na hospodářskou situaci a na všemožné
budoucí- okolnosti."

2. Bydlení dělnických tříd:
"JeElt žádoucno při tomto obsáhlém ukolu, aby veřejné úřady všemožně podporo-

valy výstavbu domků, hygienických a vhodných za obydlí nemajetných vrstev; dále je
žádoucno, aby tytéž úřady povzbudily spořivost dělnického obyvatelstva, aby mohlo
nabývati pozemky' nebo stavět domky s pomocí družstev. Při stavbě nových domů je
nutno zachovat a chránit, místa, vyznačující se zvláštními přírodními krásami. Jest si
též přáti, aby správa těchto bydlišť byla svěřována zpwlObilým zeměměřičům."

3. Soustavy správy a zásobování měst: '
"V uvážení,. že k zajištění dobré správy" majetku a vyhotovení projektů na zá-

sobování měst je nutně třeba zvláštních znalostí, měly by býti tyto práce pojaty do
působnosti. z.působilého zeměměřiče." , .

Komise II.: Katastr a pozemko.vá kniha.
"Mezinárodní federace z.aměměřičů nebo' její ,stálý výbor nechť podnikne potřebné

kroky ku zřízení studijního a informačníhoús,tředí katastrálního, které by dostávalo
veškeré doklady, týkajíCí se katastru, a katastrálních děl z různých států za účelem
srovnávání a uveřejnění výsledků tohoto šetření, jakmile bude opatřen k tomu vhodný
náklad. Jsou toho druhu již dvě informační ústředí, jedno se sídlem v královské z.emě-
pisnéspolečnosti v Londýně, známé pod jmé.nem· .,The Cadastral Survey and Land Re-
cords Office" (Úřad katas,trální a pozemkov.ých knih) vypracovalo rozbor a program
práce, druhé se sídlem v Paříži v sekretariátě katastrální komise mezinárodní federace
zeměměřičů. Tato ústředí se mohou souběžně vyvíjeti, zdárně spolupracovati a své
práce doplňovati dle okolnosti."

K o m i s e II I.:Mi ě ř i c k é III e t o d y a př í str o j e:
1. "Nynější krise vyžaduje využití všech hospodářských sil národních a vynucuje

si buď co možno nejrozsáhlejší revisi, rychlou a lacinou, nebo nové katastrální vymě-
řování, vyhovující zároveň požadavkům hosnodářským i technickým."

2. "Jde-li o vyhotovení plánů ve velkém měřítku, hodí se nejlépe metoda polárc
ních souřadnic s přesným nepřímým měřením délek; také letecké fotogrammetrie lze
zvláště výhodně pro tyto plány použíti."

3. "Při použití těchto dvou způsobů měření jest třeba věnovati přiměřenou pozor-
nost zvláštním okolnostem místní či osobní povahy."

4. "Metoda polárních souřadnic a lete'cké fotogrammetrie dává výsledky velmi
přesné, má však to společné s ostatními metodami, že pro vzdálenost dvou bodů ležicích
přfliš blízko sebe, neyoskytuje v určitých případech a pro určité účely dostatečné přes-
nosti. V takových prípadech jest třeba určiti vzdálenost přímým měřením."

5. "Z bodu 4. vyplývá, že jak metoda polárních souřadnic, tak fotogrammetrická
musejí být doplňovány různými způsoby měření délek. Výsledkem musí býti co možno
největší hospodárnost vyplývající z kombinace těchto metod."

6. "V mnohých případech osvědčuje se pro přesné měření vzdáleností dvojobrazový
tacheometr."

K o m i s e I V.: Vy měř o v á ní bud o v:
1. "Budiž zjednáno oficielní uznání tohoto povolání ve všech státech a vyhrazeno

členům uz.naných odborných organisací."
2. "Odborná činnost měřičů budov (geometre-métreur) budiž ve všech státech

postavena na vyšší úroveň."
3. "Buďtež podniknuty důrazné kroky k zavedení tohoto povolání ve všech stá-

tech, kde ho dosud není."
4. "Jest žádoucno, aby odměny měřičů budov ve všech státech byly přiměřené

a podle odborného tarifu a aby jejich výko ny byly placeny m~teli nemovitostí." .
5. "K hájeni všeobecných stavovských zájmů měřičů budov je nutno založiti meZi-

národní sdružení a k tomu cíli utvořiti stálý výbor, pověřený zkoumáním různých
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otázek, jež budou předloženy mezinárodním kongresům a udržováním přátelských styků
osobních mezi členy těchto kongresů."

K om i s e V.: Od bor n é o r g a n i s a c e a v z děl á n í:
"Kongres uznává, že k úspěšnému výkonu povoláni zeměměřiče jest nezbytno, aby

uchazeč si osvojil (1) vyšší a rozsáhlé všeobecné vzdělání a (2) prohloubené vzdělání
odborné, zahrnující mimo vědy technické také práva, vědy hospodářské a zemědělské.

Kongres prohlašuje tudiž nutnost úplného uskutečnění požadavku komise III b
v Curychu 1930 ohledně úrovně a rozsahu odborného vzdělání a praktické průpravy
zeměměřiče.

V. kongres v Londýně navrhuje, aby pro VI. kongres bylo podrobeno prozkou-
mání:

1. Znalosti a obecné vzdělání nutné pro uchazeče zeměměřičství.
2. Souhrnné vyhlášení prací, pro něž federace vyslovuje zpdsobilóst zeměměřiče.
Kongres konstatuje, že povolání zeměměřiče, třeba že má rozdílné oprávnění a

organisaci v různých státech, zahrnuje povšechně velmi široké pole působnosti. Povolání
zeměměřiče nemdže býti omezeno na pouhé měření, nýbrž usměrňuje a upravuje
veškeré otázky vlastnictví pozemkového a nemovitého. V zájmu veřejném jest třeba se
vším důrazem potírati snahy po súžení pole pdsobnosti zeměměřiče.

Kongres zjišťuje nutnost vytvoření zeměměřičských komor ve všech státech. Úko-
lem a účelem těchto autonomních, závazných komor by bylo, rozumí se ovšem s mož-
nosti malých změn pro přizpdsobení se zvláštním potřebám rdzných státd:

a) výlučné zastoupení stavovské,
b) úzká spolupráce s úřady a ústavy ve všech otázkách technických, hospodář-

ských, sociálních a správních,
c) ochrana stavovských zájmů,
d) péče o teoretickou a praktickou přípravu uchazeM povolání, jakož i o roz-

šiření odborných vědomostí členstva,
e) disciplinární stíhání jménem státu v případech přestupkd v povolání nebo pro-

hřešení se proti autoritě a cti stavovské.
Otázka přijeti zeměměřičů-úředníkd do svazku komor, jakož i otázka vytvoření

samostatných komor pro zeměměřiče nebo naopak společných s ostatními technickými
odvětvími, jakož i otázka vnitřního složeni komor musí býti ponechána každému národu
k vdli vyřešeni přizpdsobenému vnitřním podmínkám států."

K om i s e V a: D o r o s t.
"Tato podkomise mezinárodního kongresu zeměměřiM

sace "juniord" ve svazku dosavadních stavovských sdružení
který co nejlépe prospěje zájmdm celého stavu."

považuje utvoření organi-
ve všech státech za čin,

Krčrruiř.

Sur le photogramme.
Résumé de l'article de M. J o s. K 1ob o u č e k publié dans le No 4-5/1935 de

Zeměměřičský Věstník.
Dans l'article l'auteur a usé, pour 1a.grande partie, des expenences pratiques

gagnées a l'occasion du cours photogrammétrique de léna en 1934 et des notes faites
dans les conférences des professeurs v. G r u ber, H u g e r s h o f f et M. Ne u b a u e r.

II décrit les divers types de la chambre photographique pour la photogrammétrie
terrestre et aérienne et leurs dispositifs particuliers. Puis il décrit les divers sortes du
matériel négatif pour les photogrammes et explique les avantages des films en compa-
raison avec les plaques, puis il étude retrait régulier et irrégulier des films et des papiers
photographiques employés pour la réstitution.

On a réussi déja a fabriquer des films panchromatiques dont le retrait irrégulier
est tellement petit que, en pratique, il peut Hre omis. II est sur que, dans l'avenir, ces
films seront usés dans la photographie aérienne presque exclusivement.

Dans la partie suivante l'auteur décrit le proces negativ spécial pour lesplaques
et films panchromatiques. A 1a fin il mentionne les résultats des essais avec les émul-
sions infrarouges.

~ronika.
František Miiller.

Letos vzpomínáme stého výročí narozenin Františka Miillera, pryého profesora,
který začal konati výklady o geodesii jazykem českým. Narodil se dne 4. září 1835
y Libochovicích, kde otec jeho Jan Miiller byl vrchním na panství libochovickém a bu-
dyňském. Studoval na gymnasiu v Litoměřicích od r. 1846 do r. 1852, načež pokračoval
ve studiích na polytechnickém ústavě království českého - jehož ředitelem byl tehdy
Dr. Lumbe -, v letech 1852/3 byl na přípravce a v 1853/54, 1854/55, 1855/56 na ústavu.
V záznamech zapsán jest s národností českou. Nato (r. 1856) byl jmenován adjunktem při

1935/88



katastrálním vyměřování v Tyrolsku, kdež pobyl do r. 1861, kdy se vrátí! na polytech-
nícký ústava pokračoval v roce 1861/62, 1862/63 ve studíích. Nato byl jmenován v roce
1863 asistentem matematiky s českou řečí u prof. Skřivana, načež od 1. října r. 1864
stal se asistentem geodesie u prof. Kořistky a pověřen suplováním geodesie jazykem
českým. Brzy nato (v r. 1867) jmenoval jej zemský výbor mimořádným a v r. 1868 řád-
ným profesorem geodesie nižší i vyšší s vyučovacím jazykem českým.

Byl tak šťastným, že prožíval celý vývoj a všecky změny stavovského technického
ústavu království českého, vyplývající nejen z pokroku věd, nýbrž i z probouzejícího
vědomí národního.

Viděl, jak sněm království českého usnáší se (v r.1863), aby zavedena byla rovno-
právnost obou zemských jazykft ve studijním roce 1864/65, jak vedení ústavu svěřuje
rektorovi, sborem profesorským zvolenému na místě dosavadního ředitele li< jak každý
z tehdejších čtyř odborft je veden odborovým přednostou, rovněž voleným. Prožívá pře-
kvapení, když německý člen sboru profesorského a poslanec na zemském sněmu Jelinek
bez vědomí českých členft přednáší na sněmu žádost na rozdělení ústavu na český a ně-
mecký. Leč nepochodí! ještě na sněmu. Zato brzy nato němečtí poslanci na sněmu pod
vedením Dr. HOfflera použili anonymní brožury - sepsané německým členem sboru Wer-
sinem - a podali návrh (r. 1868)na rozdělení královského českého polytechnického zem-
ského ústavu v Praze na český a německý.

Návrh byl na sněmu 24. září 1868 schválen - poněvadž Češi ze sněmu odešli -
a tak studijním rokem 1869/70 začíná se prvý rok samostatného českého zemského ústavu
polytechnického, do jehož sboru se přihlásili z obojjazyčného profesoři Miiller, Hausman,
Bukovský, Tí!šer, Zenger, Krejčí, Niklas, Tille, Studnička. Nedočkali se však Němci toho,
oč usí!ovali, totiž oslabení českého ústavu, nýbrž překvapení, že počet posluchačft na
českém ústavě rychle vzrftstal, kdežto na německém klesal. Proto podali Němci, vedeni
Dr. Russem, v prosinci 1873 na sněmu návrh na postátněni obou ústavft. Sněm návrh při-
kázal z Němcft složené komisi, jejíž zpráva schválena - za nepřítomnosti Čechft, vyjma
známé sedmičky, která 15. září 1874 vstoupila do sněmu. Říšská rada na to schválila re-
soluci 26. března 1874, kterou se vláda vyzývá, aby zahájila jednání a vložila do roz-
počtu na rok 1875 potřebný náklad. Smlouva předložena sněmu 6. října 1874 a schválena
přes námitky dr. Ed. Grégra a dr. Trojana, a tak lednem 1875 stává se ústav c. k. čes.
polytechnickým ústavem v Praze a později (r. 1879/80) se mění na c. k. čes. vys. školu
technickou.

Prof. Miiller pečuje nejen o rozvoj geodesie, nýbrž stará se i o vědní obory pří-
buzné; tak zavádí ve stud. r. 1869/70 výklady ,,0 počtu pravděpodobnosti a jeho užití",
které později převzal docent Pánek. V roce 1874/5 zavedl výklady ,,0 sférické astrono-
mii" a v r. 1875/6 ,,0 měření hornickém". Kyž inž. Moinot vydal svůj spis o tachéometru
a o pracech s ním, zavedl (1877/8) i prof. Miiller přednášky o tacheometrii čili rychlo-
měřičství, které zařadil později do normálních přednášek. Konečně v r. 1889/90 zahájí!
přednášky ,,0 udržování katastru", které konal až do zahájení učebného běhu pro země-
měřiče.

Sbor profesorský poctil Miillera hodností rektora dvakráte, po prvé v r. 1887/8, po
druhé v r. 1896/7, kdy zahajoval nově zřízený učebný běh pro zeměměřiče s programem
studijním, který sám vYpracoval.

Jako učitel byl mírný a laskavý, což se projevovalo zvláště na praktických cvi-
čeních, jichž se vždy osobně účastní!. Byl zvolen též čestným členem Akademíckého
čtenářského spolku, jakož i Spolku posluchačft inženýrství, při němž zřízen na jeho pa-
mátku Miillerftv fond pro podpory na praktická cvičení geodetická.

Z literárních prací jeho možno uvésti zprávu ,,0 kvadratuře kruhu" (1864) a "Gra-
phisches Nivellieren" (1867), dále "Anwendung der anharmonischen und harmonischen
Verhaltnisse zur Auflosung von Aufgaben der Geodaesie"; tato práce je prvním užítím
geometrie polohy v geodesii a byla uveřejněna v "Archiv fiir Mathematik und Physik"
(1868).V časopise "Zeitschrift fiir Vermessungswesen" uveřejní! studii "Die Planimeter
von Gangloff und Schlesinger" (1879),ve které obhajoval prioritu rožmitálského les-
mistra Gangloffa. Později uveřejní! v témže časopise "Zum Gebrache des Polarplani-
meters" (1882) a studii "Einfacher Beweis des Satzes von ILegendre" (1894). Ve zprá-
vách Spolku arch. a inž. v král. Českém uveřejnil další své práce ,,0 směru tížnice, vlivu
jeho na geodetická pozorování vůbec a na určování osy dlouhých tunelft zvláště" (1883)
a studii ,,0 sférickém excessu a jeho významu při výpočtech geodetických" (1887). Ko-
nečně v časopise pro pěstování matematiky a fysiky otiskl "Grafické řešení některých
úloh sférické astronomie" (1895). Poslední prací jeho bylo "Kompendium geodesie a sfé-
rické astronomie", které začal v r. 1887 vydávati na žádost Spolku posluchačft inže-
nýrství. Ježto výlohy přesahovaly možnosti Spolku posluchačft, požádali o součinnost
Spolek architektft a inženýrů v král. českém a tak došlo k vydávání prvé české geode-
sie, která měla vyhovovati i praktikovi i posluchači. Prvý díl dokončen v r. 1894 a další
sešit II. dílu vyšel r. 1897, který převzala pak Česká Matice technická. Spisem tím
mělo býti ustáleno též názvosloví české.

Dokončení začaté práce se již nedočkal, neboť pro churavost odebral se v říjnu
1899na odpočinek a zemřel již 21. října 1900. J. Petřík.
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Zprávy odborné.
Náprsní skizzovací stolek.

v poslední době zavádí se do obchodťl.velmi praktický náprsní skizzovací stolek
čsl. pťl.vodu (patent č. 45.708). .

Tato účelná novinka pozůstává ze dvou' hlavních částí: a) z vlastního skizzovacího
stolku, b) z řemenového závěsu.

Vlastní skizzovací stolek jsou dvě deštičky z tvrdého dřeva, (překlížky) o rozměru
250X 360X 5 mm. Horní rýsovací deska dá se posunouti a zároveň otáčeti tak, že lze
dosáhnouti všech vhodných poloh rýsovací plochy. Posunutí a otáčení je umožněno tím,
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že ~podní deska závěsná je opatřena výřezem (víz obr. 1.), do kterého zasahuje čep rýso-
vaCl desky (viz obr. 2.). Pohyblivá horní deska dá se fixovati v kterékoliv poloze křídlo·
vou matkou (viz obr. 3.). Kreslicí, papír zasouvá se do mosazného rámu na rýsovací
desce. Závěsná deska o něco větší než rýsovací, je opatřena na rozích kováním s otvory.

Řemenový závěs se sldádá z kovového kroužku a třech řemenů (2 kratší a 1 delší).
Řemeny, připevněné na kovovém kroužku, mají na koncích karabinky, které se zapínají
do otvorů závěsné desky.

Náprsní skizzovací stolek připneme při práci k tělu tím způsobem (viz obr. 4.), že
karabinku na delším řemeni zapneme do levého horního otvoru závěsné desky, řemeni
přehodíme přes levé rameno tak, aby kovovy kroužek ležel na levé lopatce, kratší řemeny
potom upevníme v levém a pravém spodním otvoru závěsné desky. Při stanovení pat
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kolmic používáme-li úhloměrného hranolku neb zrcátka, přiklopíme skizzovací stolek na
prsa, aby olovnice volně padla na pásmo. Přecházíme-li s jednoho místa měření na druhé,
sejmeme stolek k boku. Děje se to tak, že řemínek Č. 2 odepne se s rohu a a řemínek
Č. 1 přepne se s rohu b do a.

Pro přenosný skizzovací stůl (na stojanu) je vždy nutno vyhledati výhodné místo,
aby zeměměřič mohl pohodlně kresliti a kontrolovati hlášení figurantů. Někdy se však
stává, že. stojan stolku nelze postaviti v bezprostřední blízkosti měřeného objektu. V dů-
sledku toho je zeměměřič velmi. často odkázán na svědomitost a přesnost figurantů, ne-
míní-li ztráceti čas stálým přebíháním od nákresu k dělníkům. Tato nevýhoda skizzova-
cího stolku na stojanll je nejvíce patrna při menších měřických pracích, kdy není po
ruce zapracovaných figurantů. Stůl Se stojanem vyžaduje stálé obsluhy jednoho dělníka
a proto i náklad za měření při jeho použití je větší než při stolku náprsním.

V horském a kopcovitém terénu, kde přenosného stolu (na stojanu) nelze dobře
použíti, výborně se osvědčil náprsní skizzovací stolek. Kdo však poznal jeho praktičnost,
dá mu přednost i v rovině. Největší výhodou náprsního stolu je jeho ideální pohyblivost.
Zeměměřič je ve stálém spojení s nákresem, není vázán na určité stanovisko stolu a bez
ztráty na čase může stále kontrolovati dělníky. Probíhá-li měřická přímka přes 9třechy,
vody, skály atd., nejlépe vynikají přednosti náprsního skizzovacího stolku. S připnutou
náprsní deskou zeměměřič lehce překonává všechny překážky te.rénní a zaznačuje v kte-
rémkoliv místě kdykoliv potřebná data. Malý formát. a nepatrná váha stolku na.prosto
nepřekáží pohybu. ;

Dobře se též uplatnil náprsní skizzovací stolek při kancelářskýc~ pracích, které se
:'Ykonávají v poli. (popis katastr. hranic, komisionelní 'stanovení hranic atd.) *). Sek ..

Lit~rární novosti.
Posudky.

Instrukcija po trianKulacii pervogo klassa. Vydal Glavnoe geudezičeskoe upravlenie
Gosudarstvennij institut geodezii i kartografii. Leningrad 1933, 2. vydání, stran: 151,

rozměr 18/26 cm, cena 5'65 r.
Prvé vydání, 1000 výtisků, z r. 1928 této velmi dobré příručky O 107 stranách,

na níž pracovali profesoři Krasovskij a Di1ltz, a inženýři Vinogradskij a Fefilov, bylo
brzo rozebráno; druhé, rozšířené vydání, z redakce profesora Dani10va a Krasovského,
má již 3000 výtisků. . .

Přináši na 33 stranách služební předpisy pro polní práce triangulační, rozvržené
do těchto kapitol: 1. Obecné zásady pro tvoření obrazců, trojúhelníkových pořadů a zá-
kladnovýeh sítí, 2. organisace práce, 3. pracovní rozvrh a rekognoskace, 4. trigono-
metrické znaky a stabilisace, 5. měřické přístroje a jejich zkoušení, 6. pozorování vodo-
rovných směrů ve všech sestavách, 7. měření základen. . .

Ostatních 118 stran knihy obsahuje 21 příloh, z nichž nejobšírnější je stať o roz-
boru chyb teodolitu s četnýmí přiklady z praxe.

Kníhú vřele doporučujeme pozornosti čtenářů-odborníků, najdou v ní dojísta mnoho
itžitečných rad a pokynů. Kdo by chtěl získati povšechný přehled o pracovních meto-
dách v triangulaci Sovětského svazu, toho odkazujeme na knihovnu "Trudy gosudar-
stvenno/.io Instituta geodezii i kartografii", jež! tuto příručku ,vhodně doplňuje. štván.

V. V. K a v r a j s k i j: "Matematičeskaja kartografija", stran 275, rozměr 19/27 cm,
Moskva 1934, cena brož. 10 r., v lehké vaz bě 10 r. 50 k.

Kniha je podrobnou teoretickou i praktíckou pl"Íručkou kartografického zobrazo-
vání pro studentstvo i výkonné ínženýry-kartogorafy. Její autor, který dosud napsal
n:moho geodetických i astronomických článků a děl, je aktívním členem hlavní státní astro-
nomické observatoře v Pulkovu (asi 20 km jižně od Leningradu) a přednáAí na vojenské
námořní akademii.

Stručný obsah knihy je tento:
Po úvodě, v němž se čtenář seznamu ie s předmětem kartografie, přináší dHo ve

14 hlavách základní pojmy kartografické, obecnou teorii skreslení, roztřídění projekcí
podle druhu skreslení a s hlediska zobraze ní poledniků a šířek. zobrazení elipsoidu na
kouli, obecné vlastnosti kuželových projekcí, jedná obšírně O' ekvÍJValeIl!tních projekcích
kuželových i azimutálních, o týchž projekcí ch ekvidistantních, o projekcich válcových,
perspektivních, o stereografické projekci jako inversi koule, o kruhovém konformním
zobrazení Lagrangeově, o nepravých zobrazeních kuželových i válcových o mnoho-
kuželovém zobrazení (hlavně Grintenově) atd.

Závěr slovního. textu shrnuje podstatné znaky, podle nichž odborník na prvý po-
hled poznává na mapě druh zobrazení. Kniha je obohacena hojným citováním cizí odborné
literatury, látka je doplněna častými příklady a 99 obrazci, z nichž velká většina je zcela
originální; možno ji co nejlépe doporučiti.

*) Náprsní skizzovaci stolek dodá firma "Praktik", Brno 14, Bendlova 9. Cena
Kč 100'- bez plátěné schránky.
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K objednávce poslouží adresa vydavatelky: Redbaza Goskartotresta, Moskva-
centr., Iljinka, pro Vladimírova 6, SSSR. štv.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 95, No. 1, obsahuje za-
jímavý článek S. K a w a s a k i ho: Note On the Observation of Latitude at Greenwich.
Autor podrobně diskutuje pozorování astron. šířky, konané v Greenwichí a ukazuje na
korelaci mezi směrem větru a výsledky pOzorování šířky. Podle jeho šetření je možno
vyložiti t. zv. člen Kimurův "z" zmíněným efektem větru. J. P.

Vyšlé knihy.
JUDr. G. S c h I é e: Stavební řAd pro Cechy. Stran 554. Cena 63 Kč. Vyšel v Praze 1934.
"radeusz Tolwinski: Urbanlstlka. Warszawa.
Van D eur e n: Le~ons sur le Calcul des Probabllltés. Namur 1935.
Dr. Ku r t S c h wi d e fs k y: Theorle und Entwlkelung der Umblldegerlthe. Verlag Wichman. Lieben-

werda Sachsen.
A I ber toP i c c i n i ni; La pratlca del Catasto. Hoepli, Milano.1
VolI a-P o r r o: Photogrammetrla aerea negll usl clvlll e mllltarl. Hoepli, Milano 1932.
For tun a t o F I o ri o: Logarltml a JO decimali e valori naturali delle funzioni trigonometriche. B. Pele-

rano, Napoli 1934. . .
Le Recuell des textes législatifs au Regime foncier des Etats de Syrie et du Liban. - La Regle des

Travaux du Cadastre et ďamélioration fonciére. Beyrouth-Liban.

Odborná pojednání Sl éasopisech.
Pozemkovi reforma. Má I e k - P a vel - S v o bod a - Z a t I o u k a I: Kolonisace v čsl. pozemkové

reformě (díl I.).
Zprivy veřejné služby technické, čls. 10. Ing. Aug. Hra c h; Scelovanie hospodárskych pozemkov na

Slovensku. Ing. K. I{Yk r: Reambulace pozemkového katastru na Slovensku a neustálené držebnostni hranice.
Věstnik Inženýrské komory pro CgI{. čls. 10. E. Faltus: Mezinárodni kongres geometrú v Londýně.
Oeodezlst č. 9-10 z r. 1934: Ou b k in: Úloha sovětské geodésie v soudobé geodetické vědě. G u b k in:

Význam geodetické služby při socialistickém budováni. Bar a š: Patnáct let sovětské geodésické služby. Č e-
bot ar j o v: Zeměměřičské vzdělánl v SSSR. za patnáct let trván! sovětské občanské geodésie. Prof. Kr a·
s o v s k i j: O základnlch astronomicko-geodetických pracl v SSSR. Cvět k o v: Sovětská kartografie v prvnlm
patnáctileti. M a I j a v k in: Hypsometrické práce ústředn! eeodeticko-geografické státnl správy (GGGGU). Ra·
b i n ov i i:: Přehled podnikáni pro technickou rekonstrukci geodetické výroby v GGGGU za patnáct let. Dr o b y-
šev: Problém stereofotogrametrie v SSSR. L a r i o n o v.: Stanoveni délky finských invarových !lrátú na moskev-
ském komparatoru. Ko s o u r o v: Helhoneova práce. S i lov: Letecke fotografováni v noci. S i lov: Výpravy
akademie věd SSSR. v r. 1934. K.

Izvěstlja spolku ruských zeměměřiči v Jugoslavll č. 1 a 2: Obsah se týká internich věci spolku. K.
The south afrlean Survey JournaI, čls. 32 (březen) 1935. Wh i t t ing d a I e : Willem Cornelis van der

Sterr. (Pojednává o dile a životu Cornelise van der Sterr, organisátora jihoafrických trigonometrických měřeni
z II. obdobi 1919-1933). H. S. le S u eur: Vytýčeni železnii:nich obloukú. V. J. Ho Iz e r: Užiti měfického stolu.
N. G. H.: Nové typy poi:itaclch strojú. Vev.

Mernleclbas un Kulturtechnlkas VestneslS, čis. 1-3 z 1933. j. Z.: Přehled činnosti spolku lotyšských
zeměměřfi:ú za 15 let. Dr. A. B uch h o I es; O 4. mezinár. fotogrametrickém kongresu a výstavě. A. M.: Po·
známky k detailnlm pracem katastrálnich (dokonč.).

Journal des Oeométres Experts et Topographes Fran~als, čls. 174(duben). E Mi c h e I: Révision et
conservation du cadastre - Livre foncier. R. Ma r t in: Coup d'oeil ďensemble sUr la Photogrammétrie aérlenne
et terrestre (pokrač.) M. L i on: Contestations ďenregistrement. - Le théodolite répetiteur Wild TI et ses
dispositifs de mesure de distance; č!s. 175. K i II i c k: Pátý kongres zeměměřičú v Londýně L. Hra b y na:
Guilaume le Vasseur de Beauplan et son invention dans I' hIstorie cartographique de (' Ukraine. - Les aměll-
oration lonciéres en Syrie. R. Ma r t in: Coup d' oeil ď ensemble sur la Photogrammétrie aérienne et terienne.

Zprávy stavovské.
Pariové u zemského úřadu v Brně. Letošního roku odešli do výslužby v. m. rada

Ing-. R. Freude a m. rada Ing-. J. Reichel, prvý zařazen do 4., druhý do 5. pl. stupnice.
Je tedy Ing. Reichel již druhým ze sedmi měř. úředníků zemského úřadu, který uzavřel
svoji kariéru skutečnou honosnou hodností vrch. měř. komisaře, tedy úřednickým stup-
něm, který získal za starého Rakouska i mnohý bývalý feldvébl bez vyššího školskélio
vzdělání. Ing. Reichel nedosáhl ani 4. pl. stupnice, kterou platový zákon s důvodovou
zprávou přiznává jako normální postup úředníkům 1. služ. třídy, tedy i zeměměřičům.
Příčina tak trpkého údělu je přirozený důsledek protizeměměřičské tendence, kterou li
bý;v.moravského zelDfikéhovýboru zahájil první zemský stavební ředitel české národnosti,
známý silniční odborník, žijící v představě oněch dá v n Ý c h let, kdy stavební inženýr
byl odborníkem pro všechnu technickou službu. Zodpovědní právníci a předseda zemského
výboru JUDr. J. Pluhař této tendenci se nevzpírali a ji ochotně převzali; tak se stalo,
že za Ing. G. Dostala, JUDr. J. Siebera a JUDr. J. Racka prosazena systemisace země-
měřiče rozdrcující a tito vyloučeni z postupu normálního pro služ. třídu I C.

Oba jmenovaní právníci od r. 1928, kdy zrušena byla samospráva zemí, neměli pří-
mého již vlivu na věci osobní, ale jejich cesta, budovaná technikem, byla použita pří
resystemisaci, provedené zemským úřadem a ministerstvem veř. prací. Důsledek resystemi-
sace byl v Z. V. - pokud vím - zmíněn, ale nyní je příležitost uvést i nejnovější její
silný reflex: Kolegové: L Ing. Reichel odešel na odpočinek v 5. pl. stup.; 2. Dr. techn.
J. Růžička po skoro 30 letech započitatelne služby teprve letos byl povýšen do 5. pl. st.,
ač po celá 2Y. léta bylo místo v "pětce" volné; 3. Ing. R. Puhony při více než 31 letech
služebně započitatelných je stále bez jediného povýšení v 6. pl. st. ve věku 53 let a Ing.
K. Bolan při 27 letech započitatelných a ve 54. roce svého věku rovněž v 6. pl. stupnici.
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Není známo, že by tito kolegové se kdy dopustili něčeho, což by mohlo býti považo-
váno úředně za provinění. Příčina tkví jedině ve způsobu, jak zemský úřad s min. veř.
prací určil resystemísací míst zeměměřičských a pak bohužel i v tom, že jmenovaní kole-
gové nemohli zabrániti stárnutí, i když je "omladil" zemský úřad odnětím hodností, do-
sažených jmenováním za zem. výboru moravského a redukcí platovou. (Rozdíl platů zem-
ských a státních zeměměřičů odpovídal asi jednomu platovému stupni 6. pl. stupnice.)
A tak tedy nastal v Brně u zemského úřadu paradoxní stav: Staří, vysokoškolsky vzdě-
laní měř. úředníci, kteří za nemnoho let odejdou do pense, zůstávají buď nepovýšeni vů-
bec, neb získají místa v 5. pl. stupnici, jež u téhož úřadu už po léta mají i a k t u á ř i
(II. služ. třída), k t e ř í j s o u a ž o 2O let fy s i c k y a až 12 let s I u ž e b něm I a d-
š í než uvedení kolegové (právníci zpravidla dosahují této stupnice po 6-8 letech).

Jsou tyto poměry zdravé, jsou oprávněny, jsou opravdu žádány platovým záko-
nem? Není v nich zobrazena makavě stá I á, přímo nepřátelská tendence, usnadňovaná
silou úřední posice účastníků v resystemisační komisi, kteří měli míti pocit zodpověd-
nosti ve všech směrech? Tak se ptáme zodpovědných činitelů a technické veřejnosti od
komisaře po odborového přednostu. Zeměměřičský stav celý je na nápravě interesován
a jestliže jeho časopis této otázce věnuje pozornost trvalou a zachovává tak příštím
generacím d ů k a z k v ě č n é pam ě t i, jak zemský úřad v Brně s ministerstvem veř.
prací nizounko (pod význam II. služ. třídy) oceňoval činnost zeměměřičskou, pak není to
jistě věcí efemerní, ale velmi vážným apelem na celou rodinu technickou a zvlášť její
nynější representanty v úřadech.

Odstraňte příkoří, napravte finanční újmy, buďte spravedliví a nezaujatí. - h.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čsL zeměměřičů, konané dne 23. března 1935. Po

schválení zprávy o poslední výborové schůzi byla přečtena zpráva o valné schůzi a pak
byly provedeny volby činovníků. Prvním místopředsedou byl zvolen Ing. Jar. Pudr,. dru-
hým místopředsedou Ing. V. Kural, jednatelem Ing. V. Boguszak, jejž se uvolil v době
nepřítomnosti zastupovati prof. Dr. Ryšavý. Pokladníkem zvolen Ing. J. Payer a zapiso-
vatelem Dr. A. Fiker. Dalšími členy výboru jsou prof. J. Petřík, prof. Dr. Jos. Ryšavý,
prof. Dr. J. Fiala, Ing. L. Doležal, Ing. K. Klega, Ing. Jos. Páleníček, Ing. J. Souček, Ing.
Jan Švec a Ing. F. Prokůpek.

Pak podal kol. Payer zprávu pokladní, dle níž má spolek na hotovosti Kč 3983'75.
Dlužné příspěvky činí 4986 Kč. Za nové členy se hlásí Ing. Miloslav Rybníček z Brna,
Ing. F. Helsner z Brna, Ing. Jar. Kmínek z Prahy, Ing. VI. Mizera z Prahy a Ing. Mil.
Schwarz z Prahy. Jejich přijetí bylo schváleno.

Předseda dává pak čísti dva dopisy, určené Spolku inž. stát. měř. služby a jeden
dopis odbočce Spolku v Brně. Znění dopisů bylo schváleno.

Zprán. o výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 29. dubna 1935. Po
schválení zprávy o poslední schůzi podal kol. Payer zprávu pokladní, podle níž má
Spolek na hotovosti Kč 6201'80 a na pohledávkách 11.297 Kč, z čehož připadá na dlužné
příspěvky členské 10.097 Kč. Pokladník sděluje, že po 1. dubnu rozeslal upomínky čle-
nům, kteří dosud příspěvek nezaplatili a další upomínky rozešle k 1. červenci. Dále
oznamuje, že za nového člena se hlásí Ing. Prokop Basel z Třebíče. Jeho přijetí bylo vý-
borem schváleno. Dopis Ing. Karbuse, v němž oznamuje, že je ochoten ročníky 1913---1934
IZeměměřičskéhoVěstníku přenechati zdarma redakci, byl vzat s povděkem na vědomí.

Předseda čte pak dopis Odbočky Spolku čsl. zeměměřičů.v Brně, v němž Odbočka
žádá z usnesení své mimořádné valné schůze,konané dne 13. dubna 1935, aby výbor Spolku
čsl. zeměměřičů v Praze zastavil podle usnesení § 7 stanov Odbočky její činnost a odů-
vodňuje svou žádost takto: "Odbočka Spolku čsl. zeměměřičů v Brně soustřeďovala člen-
stvo země Moravskoslezské, zaměstnané jednak u úřadů a podniků státních a zemských
- které tvořilo převážnou většinu -, dále úř. aut. civ. geometry a konečně úředníky
úřadů autonomních.

Tomuto složení členstva odpovídalo i poměrné zastoupení výše zmíněných katego-
rií ve výboře Odbočky. Prakticky převládal názor, že každý zeměměřič, který odbírá
přímo nebo prostřednictvím své stavovské organisace "Zeměměřičský Věstník", jest auto-
maticky členem Spolku čsl. zeměměřičů v Pr'aze a tím - pokud má sídlo v zemi Morav-
skoslezské ~ i členem Odbočky čsl. zeměměřičů v Brně. Jakmile tento předpoklad - pro
který nebylo opory ve stanovách Odbočky a který ani zamýšlenou změnou stanov nebyl
právně dosažitelný - odpadl, členové, organisovaní ve Spolku inženýrů státní měřické
služby, na své funkce ve výboru Odbočky dne 20. března 1935 resignovali.

V důsledku tohoto kroku nebyl výbor schopný činnosti. úkolem mimořádné valné
hromady bylo provedení nových voleb přeSně dle znění stanov. Členstvo však dospělo
k jednomyslnému názoru, že bude v zájmu zajištění spolupráce všech složek zeměměřič-
ského stavu v Erně, když nové volby výboru provedeny nebudou a Ústředí bude požá-
dáno, aby ve smyslu § 7 stanov Odbočky zastavilo její činnost.

Prof. Petřík vyslovuje politování nad 'tím, že nejstarši odbočka Spolku čsl. země-
měřiěl"1se rozchází, ale doporučuje jejímu přání vyhovět. Předseda Ing. Krčmář, podo"
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týká, že zrušením odbočky vyjde se též vstříc snahám moravských kolegů po zjednodušení
spolkových poměrů. Výbor se nato jednomYSlně usnáší vyhověti přání Odbočky vyslove-
nému mimořádnou valnou schůzí konanou dne 13. dubna 1935 a ve smyslu ustanovení
§ 7 stanov Odbočky její činnost zastaviti. Usnesení bude sděleno podle přání Odbočky
Ing. Ant. Prokešovi a Odbočka bude požádána, aby aktivni jmění, protokoly a spisy byly
zaslány předsedovi Spolku čsl. zeměměřičů v Praze.

Kolega Pudr upozorňuje pak předsednictvo, že nadešla vhodná doba pro intervenci
u primátora hl. m. Prahy ve věci obsazení místa přednosty měř. úřadu. Prof. Petřík ozna-
muje, že v r. 1936 bude se konati v Cambridgi kongres Geodetické a Geofysické Unie a
žádá kolegy, aby práce, jež by mohly být kongresu předloženy včas připravili.

Z Jednoty čs. úř. autor. civilních geometrů v Praze. Schůze pracovního výboru Jed-
noty konala se 4. května 1935 za přítomnosti 9 členů. Nepřítomnost omluvili 3 členové.
Po zahájení schůze referoval předseda Ing. Fiirst o osnově unifikačního zákona o civilních
technicích, již rozeslala Inženýrská komora členflmpředstavenstva. Po delší debatě
přikročeno k pořadu schflze.

Jenáno o sporu dvou kolegů při vytyčování hranic a usneseno, aby pracovní sekce
Inženýrské komory zaslala záležitost referentovi k podání posudku pro event. zavedení
čestného řízení. U p o z o r ň u j e mez n o v u k o leg y, aby při vy tyč o v á ní hra nic
pro str a n y p o s tup o val i vel i c e o pat r n ě. Upozornění toto bylo naposled uve-
řejněno v Zeměměřičském Věstníku ze dne 5. listopadu 1934 a ve Věstníku Inženýrské
komory ze dne 21. října 1934 ve zprávě o schflzi pracovního výboru Jednoty, konané dne
6. října 1934. - Ve třech případech oferování resp. účtování prací pod tarif požádána
pracovní sekce Inženýrské komory o vyžádání si spisfl ku podání posudkfl, zda dopustili
se kolegové porušení vážnosti stavu a zda mflže býti proti nim zavedeno čestné řízení.

Kolegové na Slovensku a Podkarpatské Rusi se upozorňují, že veškeré stížnosti a
žádosti, zaslané pracovní sekci Inženýrské komory v Bratislavě, jsou zasílány k vyjádření
členu představenstva této sekce kol. Ing. ,Ročákovi do Trenčína, který referuje o těchto
záležitostech též na schflzích pracovního výboru Jednoty a kde po uvážení je usneseno,
jaké kroky podniknouti.

Druhý místopředseda naší Jednoty a zároveň zástupce kolegů v zemi Moravskoslez-
ské, kol. Ing. Janč, nemohl se pro nemoc zúčastniti posledních schflzí výborových ani
valné schflze a zastupoval ho kolega Ing. Faltus. Bylo usneseno, aby jménem všech kolegů
bylo mu projeveno přání brzkého uzdravení, abv mohl co nejdříve dále tak obětavě
pracovati ve prospěch stavu, jak pracoval až dosud.

Dále bylo usneseno upozorniti kolegy na oběžník ministerstva veřejných praci ze
dne 26. března 1935, č. j. 25 b-868/9-16-474 ai 1933, týkající se výkladu § 14. odst. kata-
strálního zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. jenž byl uveřejněn v Zeměměřičském Věstníku
Č. 5 z 5. května t. r. Mimo to usneseno požádati Věstník Inženýrské komory o uveřejnění
téhož oběžníku a rozhodnutí nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 1932, Č. 14.350,
v celém rozsahu.

Vyřízeno několik záležitostí důvěrných a po přednesené zprávě pokladní kolegou
Ing. Kuralem a po volných návrzích schůze skončena. Ref. Ing. Vlk.

Jednatelská zpráva zájmové skupiny měřické při odboru S. I. A. v Brně. Ve
správním roce 1934 byli zvoleni do výboru obou spolků tito kolegové: Pře d sed a: Ing.
J. Brychta, mís top ř e d sed a a d e leg á t d o v Ý bor u S. I. A.: Ing. A. Prokeš,
j e dna tel: Ing. Haring, z a p i s o vat e l: Ing. Pavlík, p o k 1a dní k: Ing. J. Vrba,
k n i h o v n í k: Ing. K. 8Jvoboda (po jeho odchodu Ing. Pavlík).

Další či e n o v é vý bor u: Ing. V. Ma,řík, Ing. V. Syrovátka, Ing'. L. Kožoušek,
Ing. A. Arnošt, Ing. E. Faltus, Ing. Peňáz, Ing. Dr. J. Růžička a Ing. J. Vrba. N á hra d-
11 í ci: Ing. Fr. Čtvrtlík, Ing. V. Vilímec, Ing. Fr. Fuksa, Ing. prof. VI. Filkuka, Ing. R.
JaI,!§. R e v i s o ř i ú č t ů: Ing. O. Vičar, Ing. L. Kostelecký (po zemřelém Ing. V. Vilímec).

Činnost odbočky obráží se v 7 výborových schůzích s průměrnou účastí 9 členů,
což svědčilo o velkém zájmu našich kolegů o naše časové otázky (st:wovské, administra·
tivní, správní věci, přípravě přednášek).

Dále byly konány tři členské schůze, spojené vždy s přednáškami, a to: 1. Při mi·
nulé valné hromadě dne 28. ledna 1934 přednášel Ing. J. Peňáz na thema: "Regulace men·
šího města" (Kyjova), 25 členů. 2. Dne 27. listopadu Ing. E. Faltus: "Zpráva o kongresu
zeměměřiČ11 IV Londýně" (30 členů). Tato přednáška byla první, která byla pořádána
v brněnském odboru S. I. A. skupinou měřickou. 3. Dne 20. prosince přednášel Ing. J
Peňáz: "Vývoj regulace města Brna". Tuto velmi zajímavou a poutavou přednášku na·
,štívilo také 18 členů z jiných zájmových skupin (hlavně ze skupiny a,rchitektů), 48 člen~,
Většina našich výborových schůzí byla soustředěna na naše zájmy stavovské, orgaru·
sační a odborové, a to:

Právě tak, jako minulý rok, také i letos našlo živý ohlas zrušení zeměměř. inženýr-
ství v Brně v našich schůzích výborových. Byla vyslána čtyřčlenná deputace k J. M.
prof. Dr. R. ČUprovi, aby se informovala IV jakém stavu se tato, pro nás velmi dflležitá
věc nachází. Dále byla ži,vě projednána druhá důležitá otázka, zrušení Vys. školy spec.
nauk v Praze, vyvolaná z důvodů "úsporných" - dle návrhu úsporné parlamentní
komise. Dnes je na Vys. škole spec. nauk zařaděno: a) odděl. zeměměř. inženýrství, b)
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odděl. pro pojistnou matematiku, c) odděl. pro kandidáty profesury středoškolské pro
matematiku a deskriptivní geometrii a fysiku.

Podle návrhu Úsporné parlamentní komise má se přenésti odděl. zeměměř. inženýr-
ství na vys. školu inženýrského stavitelství.

České ;vys. učení techn. v Praze jest jedinou technickou školou v republice, na které
jsou všechny obory technické práce zastoupeny, kterou podařilo se po převratu sjed-
notiti, takže se bliží přání Národního shromáždění, že české vys. účení technické v Praze
bylo vybudováno jako vzorné v republice. Ale sotva se tomu začínáme přibližovati, již
chvátá samo min. školství a nár. osvěty, aby toto budování nepochopitelným způsobem
rozrušovalo a tříštilo.

Z těchto jednání bylo zasláno memorandum podepsané zástupci Odbočky Spolku
čs. zeměměřičů, Spolku čsl. inženýrťi. stát. měř. služby, moravské odbočky, Měř. skupinou
při odboru S. I. A. a Jednotou civ. geometrů na ministerstvo školství a nár. osvěty
min. financí, min. veř. pra.cí, min. obchodu a fin. nár. obrany.

Zůstává doposud znovu nepropracována otázka sloučení .všech našich spolků a
takto sloučené uvésti do S. I. A. Bude ustaveno komité, které se bude touto věcí de-
tailně zabývati. - Aspirantský zákon byl též projednán.

Dne 17. května 1934 zesnul dlouholetý člen obou našich spolků kol. Kostelecký. Za
naše spolky rozloučil se se zesnulým kol. Mařík. Účast členů pro pokročilou jarní sezonu
velmi značná.

Členů měř. skupiny odboru brněnského S.' I. A. jest 29 oproti 722 členům celého
odboru.

Členů spiolku čsl. zeměměřičů, odboč~a Brno, jest celkem 89, z toho 38 úřed. opráv.
civ. geometrů a jejich· asistentů. .

Končím zprávu, by naši členové, hlavně přednostové, propagovali členství v našem
spolku u kolegů, kteří členy doposud nejsou. Ing. Haring, jednatel.

Dotazy a odpovědi.
Poznámka k článku "Ohraničování pozemků" od Ing. V. Hlav&"T.V nadepsaném

článku z' Č. 1/1935 Z. V. je řeč v oddíle A. o stanovení pruběhu hranic a o odstranění
sporných hranic cestou mimosoudní a soudní. Není v něm ale učiněna zmínka o zvlášt-
nÍIn případě sporných držebnostních hranic, kdy totiž držítelé sousedních pozemku ne-
přistoupí na zprostředkování a kdy také žádná ze stran - cítíc, že by nesla soudní
útraty - nepožádá o soudní zjíštění hranic podle § 850 obč. z. Takový případ stává se
pří původním nebo novém měření při komiSích podle § 9 k. z. dosti často.

Podle odst. 3. § 12 k. z. sepíše se o každé sporné držebnostní hranici zvláštní po-
drobný protokol a zašle místně příslušnému knihovnímu soudu, aby zavedl - jak dí
zákon - příslušné řízení. Ve smyslu odst. 1. § 15 vI. nař. č. 64/1930 zavede soud o spor-
ných držebnostních hranicích, oznámených katastrálním úřadem, řízení jako o oznámené
změně (§ 42, odst. 2. k. z.). Soud tedy nemuže bez návrhu a žádosti strany zavésti
řízení za účelem zjištění sporných hranic podle § 850 obč. z. Stalo se proto také, když
soud v některých případech zavedl takové řízení na oznámení katastrálního úřadu o za-
hájení řízení ve smyslu ustanovení § 12, odst. 3. k. z., a $I 15 vI. nař. Č. 64/1930, že
krajský soud jako soud rekursní zrušil usnesení s odůvodněním, že nemil.že býti pochyb
o tom, že oznámení k. m. Ú. o sporné držebnostní hranici patří do evidenčního záznamu
a že soud bez žádosti jednoho ze sousedů sporné hranice o obnovení nebo opravu hra-
nice podle § 85{) obč. z. nemil.že příslušné řízení zaváděti.

Soudy samy nejsou si dobře jisty, jak v takovém případě postupovati. Některé
soudy v místech s platnou pozemkovou knihou nutí strany pokutami na základě ustano-
vení § 3 zák. č. 82/1883 ke knihovnímu pOi'á,dku (je sporná hranice předmětem knihov-
ního pořádku?) a k podání návrhu za účelem zjištění sporných hranic podle § 850
obč. z., jiné zase nechávají oznámení měřičského úředníka nevyřízeno. Tím se stává,
že nerozhodnou pravoplatně o sporné hranici do skončení měříckých prací v katastrál-
ním území, nebo že o něm vil.bec nerozhodnou a že je pak třeba sporné hranice za·
kreslovati do mapy jako takové, čerchovanou čarou.

Poněvadž však takové případy jsou pro výsledek zeměměřičovy práce nežádoucí,
obracím se k čtenářstvu o sdělení vlastních zkušeností, zejména pak:

1. je-li zde nějaké východisko, když v určitých případech na sebe narazí svéhlavé
strany, jimž ani soudní vybídnutí, ani pokuty nepomohou, aby požádaly soud o zjiš-
tění hranic, které by uspokojilo naši potřebu nemíti sporných hranic po skončení mě-
řických prací v katastrálníJ+l území;

2. jak postupovati v takových územích, na která se zákon z 23. 5. 1883, č. 82 ř. z.,
nevztahuje;

3. má-li nově zjištěná držebnostní hranice při katastrálním řízení (§ 9 k. z.) a nově
omezníkovaná podle § 12 k. z. platnost již hned od doby, kdy byla omezníkovaná,
anebo teprve ode dne, kdy nabyl platnost také operát, vzešlý z původního nebo nového
měření po reklamačním řízení? Č. Jurek.
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t Ing. Maxmilian Grieszl. Dne 24. dubna t. r. zemřel náhle vrchní měřičský komísař
Ing. Maxmílían Grieszl, přednosta kat. měř. úřadu v Pelhřimově. Narodil se 10. října 1887
y Horaz(Iovících. Po středoškolských studií ch na české reálce v O. Budějovicích, kde

'ykonal maturitu 18. července 1905 a po studiích na vysoké
~kole technické v Praze, kde složil v roce 1908 státní zkou-
šku, vstoupil do prakse k civilnímu geom. Ing. Vendelínu
Dvořákovi v Pardubicích, u něhož byl zaměstnán do31.pro-
since 1913. Od 1. ledna 1914 byl přijat k evidenci katastru
daně pozemkové v Hradci Králové a po vykonané jedno-
roční vojenské službě vrátil se znovu k svému úřadu. Ze
světové války vrátil se jako dělostřelecký nadporučík. Dne
24. dubna 1919 byl jmenován přednostou katastrálního
měřického úřadu v Pelhřimově. Svému úřadu a technické
práci věnoval se s láskou a nadprůměrnou pílí. Podřízeným
úředníkllm byl vzácn)Tm příkladem, rádcem i milým učitelem.
Svoji šlechetnou a přímou povahou pak všem dobrým ka-
marádem. Jako vzorný přednosta a oblíbený člen Sokola, kde
zastával vždy význačné funkce měl veliké množství odda-
ných a věrných přátel. Byl též členem mnoha dobročinných
spolků. kde ve volných chvílích nezištně pracoval. Byl to
muž vzácné povahy, přímý a čestný.

Zdravotní dovolenou měl od 4. října 1934, ale i v ne-
moci docházel do úřadu a zajímal se o řádný chod služby.
Nikdo nemyslel, že jeho nemoc bude tak vážná. Pohřeb

jeho měl ráz velmi pietní. Při pohřebním loučení promluvil za spolek inženýrů státní
měřické služby měřičský rada Ing. B. Foltin, oceniv jeho zásluhy o úřad a obětavou
práci spolkovou. Další projevy učinili zástup ce Svazu čsl. důstojnictva a starosta místního
Sokola. Za zvuků hymny odjížděl z města pohřební vůz a mezi jeho přáteli a známými
nebylo oka, které by se nezalilo slzami. Pohřbu zúčastnili se pp. kolegové z Tábora,
Jindřichova Hradce, Kamenice nad Lipou a z Německého Brodu. Dne 29. dubna konala se
kremace v Praze, které byli přítomni zástup ci zemského finančního ředitelství i minister-
stva financí. Oest budiž jeho světlé památcel

Rektorem vysoké školy zemědělské v Brně byl zvolen řádný profesor geodesie Ing.
Dr. techn. Alois Ti c h ý. v

Doktoráty zeměměřičů. Doktory věd technických byli prohlášeni na Ceském vysokém
učení technickém v Praze kolegové: Ing. Pavel l' o tuž á k, vrch. měř. komiBař služby
katastrální a docent fotogrametrie letecké na vysoké škole speciálních nauk v Praze a
Ing. Jos. B 6 h m, měř. komisař při novém měření v Opavě. Dr. Potužák předložil diser-
taci z oboru fotogrametrického a Dr. Biihm z kartogra.fického zobra.zování.

Kolegům srdečně blahopřejeme!
Doktorem přírodních věd byl prohlášen dne 14. května 1935 na Masarykově uni-

versitě v Brně štábní kapitán J os. Je d I i č k a, přidělený zem. voj. velitelství v Brně.
RNDr. J. Jedlička je znám v zeměměřičské veřejnosti jako přispěvatel do našeho časo-
pisu v otázkách topografických a recensent novinek z odborné líteratury maďarské. -
Blahopřejeme!

Z katastrální měřické služby:
Oe c h y: Jmenováni měř. koncipisty: Ing'. IL.Porkert, Ing. Miloš Stehlík, Ing: Fr. Vlk,

Ing. Jar. Cvak, Ing. Jan Andres, Ing. M. Viták, Ing. V. Heršt, Ing. R Friedl, Ing. Hubert
Chowanetz.

Mor a va: Přeloženi: Ing. R. Horny do Krnova a Ing. Jos. Skopal do H1učína. Jme-
nováni měř. koncipisty: Ing. St. Jelínek. Ing. Gerh. Rohrich, Ing. VI. Brázda (do Mor.
Třebové), Ing. Fr. Janíček, Ing. Jan Cucla (do Litovle), Jindř. Langer (do Uh. Hradiště)
a Ing. Jar. Boudný (do M. Krumlova). Jmenováni do 6. pl. stupnice: Ing. Fr. Hrabovský
(do Slavkova) a Ing. K. Blecha. Přijati za měř. aspiranty: Ing. Oldřich Dostál, Ing. Otto
Zeisel a Ing. Lad. Bouška.

S loven s k o: Přijati: Ing. Jos. Chrpa za m. aspir. (Dol. Kubín) a Ing. Václ. Ingr za
smluv. m. úřed. (Dol. Kubín). 2. M. kom. jmenováni: Ing. Ludevit Sponner (Vel. Kapuša-
ny), Ing. Karel Bartoš (Dol. Kubín) a Ing. J os. Košař (Tornala). 3. Přeloženi: Ing. Eduard
.Telínek do Galanty, Ing. Ivan Majorský do Košic. Ing. Jindřich Pschorn z Ban. Bystríce
do Chebu v Oechách a Ing. Alexandr Ivanův do Bratislavy (nové měření). 4. Ze služby
vystoupili: Ing. František Skála a Ing. Mirosl. Vondrák. 5. Zemi'el: Ing. Fedor Krivenko.

l' o d k a I' pat s káR u s: Přijati měř. aspiranti: Ing. Hub. Švábík (Volové) a Ing.
K. Letocha (Užhorod).

Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřiřského inženýrství na české vvsoké
škole technické v Bmě složili dne 9. května 1935 tito pánové: Konicar Jan z Brna, šíl-
han Jan z Vídně, Hložánek Karel z Brčka, špaček Jos. ze íidenic, Kubinec Tibor z Vrů-
tek, Mlčoch Josef ze šumperka, Gál Pavel z Bratislavy, Legerský Frant. z Dol. Datyně,
Honig Norbert z Rohatce. Šmíd Leopold z Rzeszówa, Zahálka Josef z Vitoraze, Zavřelová
:YIarie z Brna, Jachan Vilém z Bezděčí, Rýc Rudolf z M. Ostravy a Řihák Alois z Tečovic.
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