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směrů a počet skupin.

Dr. Ing. A. P o k o r n ý, měř. komisař

min. fin:mci.

V poslední době je kladena otázka" zda by nebylo možno při pozorování
"Hlěrů v sítích nižšího řádu snížiti počet skupin tak, že na bodech II., III. a IV.
řádu místo ve 12, 6 a 6 skupinách by se měřilo v 8, 6 al 4 skupinách. Tato změna
vzbuzuje náš zájem. Byla by vítána vzhledem k tomu, že znamená úbytek práce.
Však není možno ubrániti se otá,zce, zda by se tím neznehodnotila dosavadní
přesnost jednotné trigonometrické sítě katastrální. Aby bylo možno odpověděti,
je třeba zkoumati, jaká je souvislost přesnosti výsledného směru a počtu.
skupin.
Přesnost výsledku pozorovaných směrů posuzujeme podle průměrné chyby aritmetického průměru M. Víme také, že přesnost výsledku, podle M posuzovaného, stoupá s druhou odmocninou z počtu skupin. To ovšem za předpokladu, že průměrná chyba jedno>tlivého pozorování m zůstává, konstantní. Vši·
mněme si, za jakých podmínek je tento předpoklad splněn. Průměrná chyba. rn
závisí na počtu a velikosti odchylek v a budeme je tedy zkouma,ti.
Pravděpodobnost, že v nějakém pozorování je chyba ?j, je funkcí této
chyby, vyjádřené známým vztahem
]J
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h

kde h je mírou přesnosti. Pravděpodobnost pak, že jistá chyba v zl1stane v určitých mezích + ~, je tedy dána výrazem
.
~

hf

2
P+a= -=
e-h'.v2 dv ,

Vn,
dt
v = t (dv = h'

-a

který přejde po substituci za h.

o

meze v; O a ~

= t;

O a h. o)

na známý Lapla,cellv integrál:

ft e-t'.dt=tf>(t).

+a 2
-a vn.o

P=,/_

Na tomto základě je možno přikročiti ke stanovení rozdělení chyb dle zákona teoretického. Pravděpodobnost možno položiti přibUžně rovnou relativní
četnosti, to je počtu případú přízniv)'ch 11, dělených počtem všech připadlI možných s.
11

- = tf> (t).

s

Tato rovnice nám dává možnost zjistiti,

jaký počet odchylek
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v je uzavřen

o,

v mezích ±
čili zjistiti rozdělení chyb *). :Míru přesnosti h, potřebnou provýpočet, si snadno vypočteme, jelikož známe její vztah k průměrné chybě m;
1

h=

m.Y:I'

Přistupme k číselnému řešení. Poněv3Jdž chyby kladné a záporné, absolutně stejné velikos.ti, jsou stejně pravděpodobné, budeme je vyšetřovati
pouze
po jedné straně pořadnice. Za příklad si zvolme měření provedené ve 12 skupinách. Počet všech chyb je tedy .12. Z nich je jedna polovina kladných, druhá,
absolutně stejně velikých, záporných. Za (J budeme tedy voliti čísla 1 až 6 a s
bude rovno 6. Tak dostaneme číselné hodnoty výrazu cp (t) a k nim najdeme příslušné meze h. O. Poněvadž víme, že při pracích ve II. řádu v ř3Jdě předcházejících let dosahuje m průměrné hodnoty 2'9", je tedy h
0'245. Pak snadno
vypočteme příslušné meze. Číselné výsledky na podkladě vpředu naznačeného
postupu provedené seřadíme přímo do tabulky:

=

P

= (J/s

cp (h

1/6
2/6
3/6
4/6

o)

h.

0'1667
0'3333
0'5000
0'6667
0'8333

5/6

6/6

o

0'1489
0'3046
0'4769
0'6841
0'9779

1-ססoo

00

o
0'61"
1·24"
1'95"
2'79"
3'99"
00

Výsledky tyto nám říkají, že jedna z chyb v je v mezích od 0'0" do 0'61",
2 chyby v mezích 0'0" do 1'24", čili jedna z těchto 2 je v mezích od 0'61" do
1'24" atd., až že jedna ze 6 chyb v je v mezích od 3'99" do 00.
Nám však nestačí znáti meze, ve kterých jsou tyto chyby (odchylky) 1)
uzavřeny. Nejpravděpodobnější
hodnotou z řady všech odchylek možných uvnitř
známých (stanovených) mezi hude ona odchylka, která bude tolikráte překročena, jako nedosa,žena,. Bude to tedy odchylka, odpovídající polovičnímu součtu
všech pravděpodobností uvnitř· známých mezí,. který obdržíme integrací, jak již
bylo vpředu naznačeno. Číselný výpočet provedeme zcela obdobně jako prve, a
to pro počet skupin (odchylek) 12, 10, 8, 6 a 4. Předpokládáme, že průměrná
chyba v jednotce váhy a tedy také míra přesnosti h je pro všechny body n. až
IV. řádu stejná, což při různých délkách stran vyžaduje různý výběr pomůcek
měřických. Výsledky pro přehled seřaďme. Kontrolou správného výpočtu bude,
že na zákla.dě vypočtených pmvděpodobn)Tch odchylek v vypočtená průměrná
*) Při čLse[ném řešení huď vyjímáme pot.řehné z vypo1ítených tabulek pro ~ (t),
neb ten1Jo výraz sami vyčislujeme~ V tom případě pro t <·1 provedeme vyčísiení tak,
~e ll"Ů'zvinouce
funkci e - I' v řadu, d0:5taueme po integraci pm výpočet, že

~ (t) =
Neb pro

t> 1,

v~ (t-
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kdy členy právě uvedené řacly nekOlllvergují dlO!stJrychle, položíme

fd (_!:.-
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dt
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a prolved,eme částečnou integrae.i. Pak pokračujeme dále s.tejným z,působem, až dojdeme
k výrazu
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chyba m musí se rovnati chybě m, kterou jsme pro stanovení jejich teoretického rozdělení použili.
Počet
skupin

Rozdělení chyb (pravděpodobné odchylky) při neměnící se
průměrné chybě m
-!-

0-9"

=0-4"

+-1-6"
::;:-1-1 "

+2-4"
:;::2-0"
+1-4"

~(}5"

~O-6'

=3·3"
+3-0"
+2-6"
:;::1-9"
=0-9"

..1.. 5-0"
+4-8"
+4-4"
:;::4-0"
±3-3"

Průměrná
chyba m
.L2-9 "

+ 2-9"

+2-9 "
+2-8"

±2-8"

Aby průměrná chyba m byla přil měnícím se počtu skupin konstantní a
abychom tedy mohli říci, že přesnost výsledného směru,- posuzovaná podle průměrné chyby afi,tm. průměru M, stoupá s druhou odmocninou poč,tu skupin, je
nutné, aby byla zachována stejná míra přesnosti. Tento požadavek má vliv na
rozdělení chyb, Hodnoty všech odchylek Ci extrémních) se musí při klesajícím
počtu skupin men&iti, čili musí se zúžovati dopustné meze. V předcházejících
výsledcích to máme pro případy, které uvažujeme, vyjádřeno konkre,tními čísly,
Kdybychom tedy předpokládali, že míra přesnosti ani při měřeních nižších a
nižších řádů nepoklesne, a že odchylky jsouce rozděleny podle teoretického
zákona, budou při nižších a, nižších řádech se patřičně menšiti, dosahovali bychom při měřeních ve všech řá,dech i při různém počtu skupin stejných průměrných chyb m a těchto hodnot (upla.tňujíce již číselné údaje z předchozího)
m
pro M= '/-8 v
Přehled 1.
I

+2-9"
±O'8"

+2'9"

±0-9"

+2-9"

::c: 1'0"

+2-9"

+2-9"

±1-2"

±1-45"

Ale tento předpoklad v našich poměrech splněn není. Podle našich předpisú
jsou dovoleny jedny a tytéž dopustné meze pro měření ve všech řádech (všech
počtech skupin) , a to + 5'0". Zkoumejm~, jaký to bude míti vliv na rozložení
chyb podle teoretického zákona a na průměrnou chybu m.
Jestliže jsme prve na základě známé průměrné chyby m (míry přesnosti
8 stanovili velikost odchylek (i krajních),
můžeme nyní
zpětně ze známé hodnoty krajní odchylky (+ 5'0") 31 počtu skupin vypočísti
průměrnou chybu m (míru přesnosti h). Jestli,že tak učiníme a vypočteme ještě
pravděpodobné hodnoty i ostatních odchylek, dojdeme k těmto výsledkům:

h) a počtu skupin

Počet
skupin
12
10
8
6
4

Rozdělení chyb (pravděpodobné odchylky) při neměnících
se dopustných mezích
+0'3"
+0-4"
::;:0'0"
+0'8"
=1'4"

+0'9"
+1'2"
::;:1'6"
+2'4"
±5'O"

+1'6"
+2-1
+29"
±-5'O"
II

+2-4"
+3'2"
±-5'O"

-\-3'3"
±5'O"

::'::5'0"

Průměrná
chyba m
+2'9"
+3-0"
+3'2"
==3"5 "
±4'3"

V předcházejících výsledcích máme číselně vyjádřeno, jaké je pravděpodobné rozdělení chyb, jestliže při měnícím se počtu skupin jsou dodržovány
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pro odchylky jedny a tytéž meze a jak klesá v důsledku toho pfllměrná chyba
m. V následujícím ukazujeme číselně, jaký vliv tento pokles má na průměrnou
chybu aritmetického průměru M.
Přehled 2.
Počet

skupin

rn

M

12

10

8

6

4

+2'9"
±Oíi3"

+3'0"
±O'95 "

+- 3'2"
±1'15"

+3'5"
±1-45"

+4'3 "
±2'20"

Tyto hodnoty jsme obdrželi výpočtem. Porovnejme je s výsledky získanými v praxi. V řadě předcházejících let docilujeme při měřeních směrů v síti II.
řádu průměrně M
+ O'S" až + 0'9", ve III. řádu M + 1'4" až + 1'5", a ve
IV. řádu M = + l'S", při čemž měříme, jak již bylo řečeno, ve 12, 6 a 6 sku·
pinách. Porovnání nám ukáže, že výsledky z praxe velice dobře souhlasí s výsledky vypočtenými, a tedy že naše výpočty odpovídají pravdě.
Je-li tomu tak, pak nahlédnutím do přehledu 2 bychom se mohli přesvědčiti, jaký pokles přesnosti bychom mohli O'cekávati, kdybychom při, měřeních
jednotlivých řádů snížili počet skupin, aniž bychom co jiného (dopustné meze)
měnili. A tu bychom shledali, jako odpověď na otázku, kterou jsme si na začátku
položili, že snížením pO'čtu skupin by nastal skutečně pokles přesnosti, a to při
snížení na příklad s 12 skupin na S zcela znaěn~-, na míru nežádoucí.
Výsledky všeho, co bylo řečeno, možno shrnouti v tento poznatek. Přesnost výsledného směru, posuzovaná podle velikosti průměrné chyby aritmetického průměru M, mění se nejen s druhou odmocninou z počtu skupin, ale závisí
také na průměrné chybě m. Tato pak je závislá nejen na počtu skupin, ale také
na velikosti chyb, což je odvislé od jejich rozděleni, určeného mírou přesnosti.
Nyní si ještě dobře vysvětleme pochyby, které by vznikly, kdybychom náš
výrok, .že by nebylo radno snižovati, počet skupin, svovnávali s předpisy stanovenými jinde. Nehledíme-li k jiným předpisům, došli bychom k nesouhlasu
i při významných dvou usneseních z poslední doby. Rozhodnutí přijaté Geodeti,ckou sekcí mezinárodní unie geodetické a geofysikální při 3. generálním
shromáždění v roce 1927 v Praze ustanovilo, že při doplňovacích triangulacích I. řádu může váha pozorovaného směru sestoupiti na 12 až 10. (Bulletin
géodésique č. 24 z r. 1929.) Dále zasedtíní německé zeměměřičské rady ze dne
29. a 30. října 1931 (Zeitschrift fiir Vermessungswesen,
seš. 22, ročník 1932)
navrhlo pro triangulaci II. a III. řádu, což v Německu znamená pro síť o stranách od 10 do 20 a od 3 do 10 km měřiti pouze v 6 a 3 až 4 skupinách, při čemž
se předtím dokonce ještě vyzdvihuje, že bylo pamatováno na to, aby bylo
možno výsledků takto získaných užíti i pro přesné práce. Nesmíme však při
srovnávání zapomínati, že není směrodatný pouze počet skupin, nýbrž také
že je třeba přihlížeti k zá,važnosti skupin. Musíme si uvědomiti, že jinde je
předpisován nižší počet skupin, poněvadž buď bylo měřp,l1o ve dvojitých skupinách, neb bylo použi,t.o dokonaleji vyzbrojených theodolitů (třebas s větším
počtem mikroskopli, nebo pohyblivým nitkovým
křížkem, jímž je prováděno
více odečtení), nebo že bylo dokonaleji provedeno signalisování. Výsledky sku·
pin takto získané mají pak přirozeně větší váhu nežli výsledky skupin podle
našich pojmů a poměrů. Pak ovšem takových skupin může býti menší počet,
aniž by tím utrpěla přesnost výsledného směru.
J u nás. kdybychom zpřesnili naše měření, mohli bychom přikročiti k přiměřenému snížení počtu skupin. Zda by to vedlo k zrychlení a zlevnění práce,
je otázka. Uva,žujme. Zpřesnění bychom mohli docíliti mimo jiné i zlepšením
signalisa,ce, tak jak je jinde již zavedena a osvědčena. Pevné signály jsou

=

=

1934/52

přípustné jedině pro vzdálenosti nejvýše do 8 kilometrů a pak ještě nesmí to
býti hranoly, ale černé záměrné desky s bílým středem, které musí býti v kolme
poloze k záměře. Zavedení záměrných desek není neoprávněné, neboť zaměřování na naše záměrné hranoly není dokonalé. Selhá,vá tehdy, když jsou takové
okolnosti. že jedna strana ,hranolu se leskne, :LneilÍ ji tedy viděti. Pak observátor měří na střed stěny, která je ve stínu, a, vzniká přirozeně chyba, která
při záměrné desce je vyloučena. (Nevýhodnýhranol
možno také ovšem nahraditi třeba dvěmi deskami, připevněnými nad sebou a natočenými do vzájemně
kolmé polohy, čímž by vážný nedostatek hranolů byl odstraněn. Samozřejmě,
že jsou ještě jiné cesty k nápravě.) Pro visury delší, než jak bylo prve řečeno,
se předpisují již výhradně signály světelné. To nutí pozorovatele při tak poměrně krátkých vzdálen.ostech používati clon látkových nebo clony Langovy,
která měření nejen umožňuje, pakliže jsou světelné signály příliš veliké a intensivní, ale je i zpřesňuje, a to asi 1'6 kráte. Zavedeni jak jednoduchých záměrných desek, tak svě,telných signálú by a,le mělo nutně za, následek zvýšení
signalisačních nákladů, a je otázka, zda by to vždy znamenalo zrychlení práce.
A i když by nastalo také vzhledem k zmenšenému počtu skupin určité zrychlení práce, přece by nebylo zaručeno, že z toho, vznikne celkoVý zisk. To proto,
že při těchto triangulacích nižšího řádu vlastní měřeni nehraje vzhledem k času
potřebnému k vykonání cesty se stanoviska na stanovisko a ostatním pracím
již tak důležitóu roli. Alé zejména pak ještě vzhledem k tomu~ že krátké časové zisky, roztroušené do jednotlivých dnů, by bylo možno stěží' vzhledem
k nynější organisa0i služby prakticky sečísti a tak zužitkovati. Ovšem mělo by
se teoreticky zde objeviti plus v tom, že měřič, nejsa tak unaven, byl by schopen lepších výkonů.
Dále nesmíme zapomenouti!, že je-li pocet skupin větší, je v)'konáno měřenív delším ča~ovém intervalu, což nám lépe zaručuje různé refrakčn{ podmínky, a tedy i příznivější vliv na výsledek, než při menším počtu skupin a
tedy kratší době pro měření potřebné. A právě chyby z refrakce jsou hejzávažnější.
Dále by bylo nutno šetřiti předpisů, které tam, kde jsou prováděna měření v menším počtu skupin, jsou dodržovány. Bylo by nutno značně omeziti
počet najednou měřených směrů na stanovisku. To by mělo za následek při
způsobu připojování u nás obvyklém vzrůst práce, který by úsporu času, vzniklou snížením počtu skupin, do určité míry pohltil.
Konečně by bylo nutno alespoň při měření v síti II. řádu prováděti oceňování viditelnos.ti bodů, což se doposud nedělo. Oceňování by vzhledem k podružnosti významu nebylo prováděno tak detailně, jako v síti I. řádu, ale bylo
by přece nutno signály rozděliti do dvou skupin, za.tím co zcela špa,tně viditelné
by přirozeně jako doposud nebyly měřeny vůbec. Aby pak výsledky pro všechny směry měly stejnou závažnost, měřilo by se na body ve skupině horších
vícekráte~ (Další zaměření, kdyby nebylo pohyblivého nitkového kříže, by S~
ovšem nesmělo státi hned po zaměřeni prvém, nýbrž vždy až po ukončení celé
řady a před započetím řady následující, poněvadž jinak bychom porušili vy1učování chyby z kroucení středního sloupu:)
Shrnujíce vše dohromady, můžeme říci, že bez splnění řady podmínek navrhované sníženi počtu skupin není možno. Poněvadž splnění těchto podmínek
by si vyžádalo zvýšené náklady, nelze od zamýšlené změny si najisto slibovati
nějaké celkové pronikavé zlevnění práce.
Prameny:
Prof. Dr. Ing. Fr. Č u ř í k: Počet vyrovnávací,Příbram
1922. V. L á s k a: poč.et
pravděpodoibnOlSti,Praha 1921. Dr. F. B r li n n o w: Leihrbuch der ,s'Pharischen Astronomíe,
Berlín 1871. Emanuel C z u ber: Thoorie der Beobachtungsfehler, Lípsko, 1891.
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Résumé. Lap r é ci s i o n des 1" é s u I tah
d e I> di rec t i O'II set
1e n o m br e
d e sc o u p les.
La préC'~sionde,s résll'ltats des directions dépendi du nombre des coup1es (séries)
et ders v3lLeUl1's
des écrurts. S'il y a des tolocancels connues (pour Les écarts maximaux en
direct~on, on peut dé~nruiner pour un nombre delS couples (séries) la spécific-ation des
éC3Jl'tsclooformémeDJta 13, ~oi thé<>riqueet aussi ffia prréJcisioode 131directioo définítive.
Les rpsultat.s des d,ivelrs solutions dans la pratique iJruLiquent131dépendence Dnmérique et a.insi on peut éV3lluer,le nombre dels,couples (lsérie1s)sous quelques condi,tiO'nsconnues afm qu'on puislse obteniJr la précisiJon demandée.

Scelování pozemků ve francii.
Ing. O. Kr č m ář.
Zákonem ze dne 4. března 1919 bylo umožněno sceleni pozemkového majetku ve
válkou zpustošených územích, zejména v departementu Somme. První desítiletí, uzavřené
r. 1931, poskytuje zajímavých dokladů o prospěšnosti tohoto zákroku na využití půdního
bohatství.
•
S celo v á ní pozemků má za účel znovuvytvoření souvislých celků z dosavadních
rozptýlených a přeházených parcel tak, aby nové celky, zbavené služebností, tvarem a
snadným přístupem ulehčovaly hospodaření. Nové parcely vytvoří se seskupením kol
parcely hlavní, aby jakostí i průměrnou vzdáleností od bydliště odpovídaly parcelám
starým. Může tudíž scelování míti úspěch pouze tam, kde majetek jednotlivců byl postupně roztříštěn v mnoho součástek k obdělávání nevhodných. Opakem tohoto stavll
je roztříštění majetku na mnoho majitelil drobných. Tento stav je "sociálnim dobrem,
zárukou svornosti a nejlepším prostředl_em pro upoutání selského lidu k půdě".
Nevýhody roztříštění majetku jednotlivců jsou známy: ztráty půdy v mezích. nemožnost samostatné volby střIdavého hospodaření, ztráty času, nevyužiti strojft, ztížení
pozemkových úpra\", zlll'ažcni výroby, majetková nejistota, 7.:t1,1'l.Cní služebnnstmi a spory.
Těmto ne\')'hodám lWJhli majitelé pozemků až do r. 1918 odpoifiáhad }3n 'I:yměňováním parcel dohodou, obecným znovuoh:·.'1lličeníma pod. s výsledky velmi skromnými.
K dokonalé odpomoci bylo nutno sáhnouti k řešení úplným přeskupením pozemkd novým rozdělením - scelováním.
Ve Francii po válkách Ludvíka XIV. byly majetkové poměry pozemkové tak
zmatené, že byly zřízeny zvláštní komise pro scelování pozemků, ve skutečnosti však šlo
obyčejně jen o znovuzřízení dřívějších parcel. První opravdové scelování pozemkd bylo
provedeno začátkem Xv:III. století v obci Rouvres u Dijonu, kde scelen.o 4000 kat. jiter
rozkouskované půdy 300 majitelů do 400 kusů. Jiné scelování bylo provedeno r. 1770
v obci NeuviIIe na Mosele, spojené se založením četných hospodářských cest, osazených
ovocným stromovím. Podobně dálo se v ojedinělých případech až do dnešních dob, zejména v Lotrinsku. Výsledky ovšem byly nedokonalé. chyběl jednotný zákonitý podklad. Ten byl zjednán zákonem ze dne 27. listopadu 1918, platným pro celou Francii,
kterým bylo umožněno zemědělcům tvořiti spol e č n o s tip r o s celo v á n í p o z e mk ů, obdobné vodním družstvům pro meliorace a zvláštním zákonem ze dne 4. března
1919, jímž upraveno scelování pozemků na územích válkou zpustošených, S celo v a c í
dr u ž s t v a. utvořená podle zákona ze dne 27. listopadu 1918, jsou buď vol n á, v nichž
ke scelování je zapotřebí jednomyslného souhlasu účastníků, nebo ú ř e dně
op r á vn ě n á, kde stačí souhlas vlastníků % výměry, nebo souhlas % držitelů s více než
Y. výměry. Účastníci nehlasující se považují za souhlasící. Poslední rozhodující instancí
ve sporech účastníkii je zvláštní komise, jejíž předsedou je smírčí soudce.
Zákon ze dne 4. bi'CIZllll.
1919 zařizruje utvoření ob e c n í c h k o m i s í, pověřených
provedením znovuurčení majetkových hranic s možností žádati nové rozdělení pozemků
scelováním. Komise obecní se skládá z 5. členů úředních: smírčího soudce okresu, starosty obce, zástupce důchodkového úřadu. zástupce zemědělskl> rady a zeměměřiče a ze
6 účastníků, z nichž 2 přespolní jsou jmenováni prefektem kraje podle návrhů 5 úředních členů.
Odvolací instancí je k o m i s e k r a j s'k á (departementní), složená z presidenta
práv znalého, kterého jmenuje ministr spra'\edlnosti, z 9 účastníků, z nichž 3 jmenuje
generální rada nebo krajská komise a 6 svaz družstev, z ředitele zeměd. úřadu, z inženýra zemědělské rady a z ředitele důchodkového úřadu.
Cinnost komisí je pružnější než družstev. Zkušenost ukázala, že v případech doporučení scelování nebylo vážnější oposice v dotyčných obcích a že práva účastníků jsou
dostatečně chráněna možnostmi opravných prostředků. V obcích na Sommě prováděly
všechny práce obecní komise a nikdy nebylo žádáno utvoření družstev.
Provedení
scelování:
1. zjištění dosavadního stavu pro každého majitele;
2. vyhotovení povšechného návrhu úprav a rozdělení nových parcel;
3. pridělení nových parcel účastníkům a vytyčení v přírodě.
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Obecní komise obdrží po ustavení se od zemědělské rady všechny potřebné doklady a v prvé schůzi určí, zda se má provésti pouze znovuohraníčení nebo scelování.
Rozhodne-li se pro scelování, vyloží na radnici dotazník, mapu scelovacího území a se·
znam účastníků po deset dní, ve kterých účastnící přímí í nepřímí zaznamenávají svá
vyjádření. Výsledek předloží se komísi krajské, na jejíž návrh vydá prefekt kraje rozhodnutí pro neb proti scelování. Je-li scelování přijato, provede obecní komise odhad a
ocenění pozemků, na jehož podkladě zemědělská rada provede výpočet ceny jednotlivých
parcel, která je směrnou pro příděl parcel nových.
Nové parcely tvoří se v síti cest, příkopů a pevných čar v přírodě vhodně volených, v zásadě tvořící čtyřúhelníky. Parcely musejí přiléhati aspoň k jedné cestě. Příděl
se děje podle směrnic obecní komise podle. hlavních zásad:
a) seskupení parcel kol parcely hlavnI; shrnutí parcel stejné bonity a vzdálenosti,
b) se zřetelem na polohu sídla účastníka, podíly malých blíže k osadě, dle možnosti příděl záhumenic, příděly přespolních při hranicích jejich domovských obcí,
c) seskupení náhrad členů jedné rodiny za účelem možností většího splynutí.
Po vyhotovení vytyčí se parcely v přírodě a návrh je vyložen po 10 dní k nahlédnutí, podání reklamací a námitek účastníků, o nichž obecní komise rozhodne. Není-li do
jednoho měsíce podáno z rozhodnutí obecní komise námitek, návrh se stává definitivním,
jinak o odvoláních rozhodne krajská komíse. Rozhodnutí je pak konečné vyjma případy
rekursu ke stá t n í rad ě výslovně jen v případech nepříslušnosti, zneužití úředDl
mocí a porušení zákona. P I' á vat ř e t í c h se přenášejí na nové parcely. N á k 1a d y
scelování pod[e z,álkon3Jze dne. 4. března 1919 nese zplna stát.
Právo na dobrodiní tohoto zákona mají všechny obce kraje Somme, které se Pf!hlásily do 31. prosínce 1922. Většina poškozených obcí se přihlásila před uplynutím
lhůty. S. pracemi se započalo 1. ledna 1928 po projednání přihlášek,. celkem 333 obcí.
z nichž do konce roku 1931 ukončeno 140. Pro pouhé znovuohraničení se rozhodlo 10
obcí. Výkon roční stoupá z původních 10 na 20 obcí ročně. Celkové výsledky dokonce
roku 19'31 jsou patrny z přehledu:
Počet
obcí

140

Rozloha
v ha

Scele- Účast
no ha níků

Počet parcel
před

94.765 76.621 21.778
" •.

I

po

Redukce

Průměrná
plocha parcel
před

po

67 49 469 79'86°/, 0'31 ha l'55h3
•

°1

Prl'1měrnýpočet parcel na
1 majitele
před
11'28

Celková délka
nových cest

po
227~

Ve skutečnosti je. však soustředění jei'\tě větší, neboť mnoho účastníků má před
povahy (lomy a
pod.), které zůstaly beze změny. Rovněž bylo nutno vyhověti přání mnoha účastníků,
kteří nechtěli náhradu v 1 neb 2 kusech, nýbrž ve více, což v obcích s pozemky různó
kultury a bonity je samozřejmé. O obeúné. spokojenosti s provedenými zákroky svědčí.
že ze 21.778 účastníků bylo podáno pouze 176 námitek ke krajské komisi a 5 rekursů ke
státní radě: v 86 obcích nebylo námitek \"lbec. Roční zisk ze scelování odhaduje se
střízlivě průměrem 300 až 500 fr. pro 1 ha pf-<1y.
Zajímavé jsou zprávy účastníků seelodní, kteří sami výhody nového stavu držhy
oceňují, tak ku př.: Majitel Je a n L i O n ve V i II e I' s - B ret o n n e u x, plocha 102 ha,
parcel před scelením 95, po 9.
Úspory v hospodaření po scelování:
7.500 f::.
1 kočí - mzda .
1 tříkoňský potah .
13.140 "
sezonní dělnici - mzdy
2.500 "
udržování nářadí
'
1.500 "
osivo .
1.000 "
hnojivo
. ..
.
800 "
3.()()() .,
zvýšení výkOlllloSti lidí a potahú
škody dříve působené sousedy .
1.500 "
i po scelování pouze po 1 parcele, také je mnoho pozemků zvláštní

30.940 fr.

čili okrouhle 300 fr. pro 1 ha.
K tomu další výhody: snadnost dozoru, lepší obdělání, faktické zvětšení osevné
plochy, majetková jistota, odstranění s{lorů mezi sousedy, svoboda volby způsobu střídání hospodářského plánu. Tyto výhody zcela vyváži nedostatky prvých 2 let po scelení,
kdy neni možno napraviti rozdíly po různých majitelích dřívějších převzatých části pozemků. Shrnuto: Ma j i tel si přeje scelení k dosažení většího výnosu, n á j e m c e k docílení lepšich výtěžků s menši prací a nákladem a stá t ze snahy po větší prosperitě
zemědělství a peynějším přilnutí majitelů k půdě.
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V celku jsou ve Francii poměry pozemkové držby v zemědělských oblastech velmi
podobny poměrům v Československu;
také způsob provádění scelování pozemků je téměř
stejný a rovněž dosažené výsledky. O tom POUČi jedíný pohled na přehledné
mapky
obcí z kraje Somme, v nichž znázorněn jest stav pozemkové držby před a po scelování
a které jako by z oka vypadly podobným ukázkám ze scelovací praxe v Československu.
(Ze zprávy Ing. A.Loirata,
Paříž 1931.)

Zeměměřičský inženýr do služeb Voj. zeměpisného ústavu.
v 11. čísle Věcného Věstníku MNO. ze dne 10. břelzna 1934 je uveřejněna výzva k poodá-vání žádostí na systeIllJÍsovlaná místa pro ~lužibu zem ě měř i č s k o u a top o g r a f i ck o u Ve Vo~eookém zeměpisném ústavu *). Pro pcr'íjetí na tato místa se mimo jiné vyžaduje
úplné středoškolské
vzděilání a studium na vYlOOkémučení techn~ckém, a to buď studium
zeměměřičského in!žen}'rství, nebo inženýrskélho staviteliství, nebo kldturní.ho inženýrství, ve
všech případech s předevsanými státními zkouškami.
Tento fakt v podstatě vítáme, poněvadž jej považujeme za, obrat k lepšímu . .vojenská
správa tOttíž, j,sOiUcpostavena před velký úkol, budovati
ve značném rozsahu Jednotnou
trig. síť iii sítě podrobné JPl'IO v10jenské a katastrální
měřeni, nesvěřovala
tyto p,ráce výhradně sHám odborným, nýbrž zvyšovala p'očet důstojníků pro tyt,o práce piíijímáním laiků,
z řad důstojníků zbrani. Pro ty paik zřívovala "greodetícké kUIl1l;y",kde je teprve školila.
S tím nelze so'Uhlasiti, poněvadž, to není ani spmlVné, ani hoopodámé. V kursu možno
sioo získat,i znalosti, jak mechanicky prováděti některé čáJsti výkonu zeměměřičské služby,
ale více nic. A t,O je příliš málo, než aby bylo zaručeno řád n é pl'Ovádění těchto velice důležitých prací.
NejzávMnějši
bylo, že školení těchto sil, nemajících orlborného vzdělání, si vYJŽadova~o zibytečnéoo finančního náklladu a že nebyli přijímání ti, kte,ří studiem na vlastní miklad získalí potřebné vzdělání. Dále bylo možno jeHě namitati, že důstojníci zbraní, kteří
byli povoláni k výc.viku do V. Z, Ú., byli na celou tu dolbu, to je 5 ~et, odejmuti řadové
~lužbě. Znalosti pak, ki()iIlané:ve spec~áIDí službě V. Z. Ú., mohli využiti po návmtu ke
zbrl:túi ,jen v nepatrném rozsahu. Voj!elllilká správa to vše asi uválžila a rozhodla se k jakési
nápTlWě.Y zájmu věci by bylo, aby se nez:tstavi1a po tomto prvním šťastném kroku a
aby postupně vš'echna místa tri,ang-ulátOl"Ů obsadila absolventy zeměměřič8ikého inženýrství.
Dřív~ předvállmu
snad moMi některé ěwsti technické práce konati absolventi kursů ve
V. Z. U. zřízených. Dnes ale, pO Iletechprudkého
r.ozmachu techniky
a válečné toolNMJky
zvlábtě, jé svěřo,vání měiřičSkých prací neodborným
silám ne,žádoucí. Vě,říme, že tyto
"geodetické kua'sy" jako přežitek minulosti zaniknou úplně.
Dále, jak prutrtno z výzvy na veřejnost interesorvanou, má vojenská. spráJva úmy~l odbomésílyUilllÍstiti
i ve slUJŽbě topogrr-afické. I to ,je dlužno s radosti uvitruti. V tomto oboru
měhcke služby, kte,rá se toilik Eiší od dfÍvějlŠího způsobu mapoování, se úplně up1a!tllÍ abslruventi zeměměřičského inženýmsf,ví. Vzpomeňme jen poo,zemnía letecké fotJogtrametrie, ďOP~IOvacího .měření (triaingulaee, a polygonisace) pro účely m3lIJIovací a děkJiSltřelecké, speciá1ll1Ích
měřických prací pro dě~oo.třetectV'o a leltectvo, vrstevnlÍJoorych plánů ve1kýCJh mě,řítek, tedy
řady úikoiLiiryžadujícíeh ·vzdělání na odboru zeměměři0ského
~enýrství.
Jen na tomto
p~kazu teoretické průpravy je možná, d'aJší zdárná práce a ooborné školení pro určité
úkoly V. Z. Ú. a čs. branné moci. Tuto skutečnost vY'stihli již před lety vedoucí říšskoněc
mečti činitelé. Veředně bylo konstatováno,
že topogn'amcké práce nemil~e dnels konati kdokoli", jaJko tomu ibyrlo dříve, nýbrž že topogrrafie Sltala se v dů,sledku vývoje techníky výhradnýmpolem
odborně školeného zeměmělřičského ÍIIlženýl'a.
JestJ.iže jsme v předchozím projevili souhlas s tím, že vojenská správa opouští Btal10U
pochybnou tradici, zbývá nám ještě dalši povinnos,t, a to konstatovati,
že náp[lava k levšímu není úplná. S podÍlVem totiž čteme, ž.e ú přijeti na vollllá místa jJIJ10službu zeměměi'ičskou a topografickou s,e mohou ucházeti mimo absolv,entů zeměmětřičského inžený,rství i
absolventi illlŽenýrského stavitelství a kulturního inženýrství. Vždyť přece jde o práce čistě
zeměměřič1ské, souvisící jen a jen se vzd:ěláním z,eměmocičského inženýra. A Pf{) tyto práce
má u nás odbOl1'né VlZdělání jedin.é zeměmě.řičský inženýr. Postačí nahlédnouti do studijních
plrog1ramů uvedených tří směrů inženýrských, abychom seznali, že jediné odbo'l' zeměměřičského inženýlrství vychovává doroslt k pl'lovMělIlí ~eměměřičskýchpraci,
které se ve Vojenském zeměpisném ústavu konají. Zeměměiřičské studium je vybudová[jo pro potřeby praxe
zeměměřiČJSkého inženýra, a studium stavebni a kulturní zase pro potřeby konstruktivněstavební a V'odohospodářské. Tyto speciální obmy si voli budoucí iruženýři již před započetím studií pod[e svých schopností a zálib. Neh,e t,edy u absolventů struvehního a kulturního inženýrstvi důvoo.ně očekávati ani odborné vzdělání a ba ani žádné ~vláJítní S<\hopillooti
a ~ál~bu pro konání zeměměřičských prací. V tom, že vojenská správa zamýšlí připustiti
pro zeměměřičs.Iwu službu i absolventy cizích technických směrů, vidíme pozůs1ta,tek sltaré

niků

*) Ve zkráceném znění je obslližena výzva ta,to v notic,ce ,,Rozmnožení počtu dilstojVoj. zeměpi,sného ústavu z povolání", otištěné v tomto čísle na 3. straně obálk,ové.
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tradice, ktel'á zeměměřiě~k{, vzdčláni ~Jlrávll(: lll'.;eellOvala. Ale ,lne~ již neni nwžno tento
mylný názor zastá,vat.i. Dne;ni naprol~to zmi':něn{) pomě'17 jej dá,vno uiiinily nell(lržiteln}'lll.
J souee vedeni ěi~tě vi'cn}'mi ~nahallli. dopol'Uěujeme vojenské správě, ah~' tyto s,t,a"é
předsudky vymýtila. neboť zem ě měř i ii s k o u s I už bum ů ž e k o n a t i řád něj e n
zem ě měř i ii. I'řimlouvámese
tedy, wby vojenská správa" hledá·li odbornó síly pro služhu
zeměměřiiiskou, volila IlCihazeiie z řad absolventů studia zeměměřičského, a ne oború chieh.
Ti ať se uplatni na poE, pro lIl:Ž mají 'lJiotřebné vzděhiní a schopnosti. .Je to ostatně 10'
g-ieké. A pak (lnešní stu<liium zeměměřičskó, jak ví t,en, kdo je zná a znáti chce, je tak oh~áhlé. že žádný z ab~olY8ntú zmíněnýeh teehnickýdl
směrú si v praxi nemúže nedostatky
,vého vzdě}ání doplniti.
Vojenská sprá,va měla by se tudíž fOIz,hodllJouti,že llUde pa'ijímati pro zeměměmři(;~kou a topografickou
,lužbu výhradně zeměměřiče', poněiVadlž tam, kde v zeměměřiČ5ikó
~lužbě se uplatnili výhradně zeměměřiči, bylo clJolsaženokrásných IVýlsledků. Není možno zde
VŠe uiVádHi, &tačí ale poukázati na vý~le.lky práee
t,riangulaělIlí kanceláře,
složenó iVýhrac1něze 'zeměměřičú, a hlavně vedené zeměmělřičem. Odtud vyšlo org-aniwvání práce na
moderním základě, vyhudoV1ání a sjednocení geodetícikých a karteg-rafickýeh základů našeho
,tátu. Jsou to jedny z nejvěMích toehnickýeh děl pováleěnó u,ohy. Měla by tedy vojenská
,p~'áva, opouštějíc staré eesty, povolat do služeb V. Z. Ú. p!l'O,speciální ~lužJm ústavu 'zeměme,r'íčské inženýry, jako jediné povolanó odborníky.
lMiířka.

Xehynoucí památku mezi kolegy a všemi, s nimiž přišel do styku, zajistil si svou neúmornou prací a svými osobními vlastnostmi měřičský rada Ing. Alois ~edělka.
Xarodil se 7. června 1883 ve Velké Losenici u Přibyslavě, studoval na reálce v X 0vém Městě na Moravě, kde v roce 1902 maturoval.
Státní zkouškou v r. 1907 ukončil
svoje technické
studíum na: české techníce
v Praze a pracoval v kanceláři úř. aut. civ.
g-eometra Ing'. V. Dvohíka v Partlubicích, naČe7.
17. srpna 1908 vstoupil do služeb zemského
finančního ředitelství v Praze a byl přidělen
kat. měř. úřadu v Náchodě.
.
Pro svoje hluboké technické znalosti, bezpříkladnou píli a svědomitost
byl pověřován
Hldením
dúležitých měřických
prací u kat.
měř. úřadú v Pelhřímově, v Mladé Boleslavě,
v Blatné, na Smíchově, v Hradci Králové a
od r. 1927 vedl správu měř. okresu v Chru·
dimi. V dohě od r. 1921 a 1926 byl úěasten
rozhraniěovacích
prací mezi čSR.
Polskem;
za kteréžto práce byl vyznamenán
pochvaln~'m uznáním úřadů našich i zahraníčních.
.
V každém svém púsobišti dovedl si získati nesčetných přátel a spolupracovníků
nejen v úřadě, nýhrž í ve veřejném životě. Byl
činným členem Spolku čs. inženýrů
a architekta, Spolku čs. inženýru
státní měřické
služby a mnoha jiných odhornýeh, kulturních
a vzdMávacíeh spolků. V úřadě i mimo úřad
byl pro své osobní vlastnosti všude vážen a ve všech spoleěenských
vrstvách těšil se
dobré pověsti.
Z těchto dúvodú byl volen na ěelná místa místních spolkú, zvláště pak v posledním
svém púsohíšti pověřen byl, mimo jiné. funkcí místopředsedy
Spolku pro zbudování Pippichova divadla v Chrudimi, kterýžto úkol svými technickými znalostmi a Hozenou svědomitostí vykonával tak, že bylo o něm mnohokráte
řeěeno, že byl spolubudovatelem
tohoto krásného a ušlechtilého díla. Činnost tuto výstižně ocenili projektant divadla Ino'.
arch. J. Freiwald, president Kitzler a okr. hejtman Dr. Malza ve svveh projevech na"d
rakví zesnulého.
•
Kol. Xedělka zemřel právě v pln(] práei pr'ed slavnostním
otevřením 17. února 193-1
\'e věku 51 let, byv raněn mrtvicí v místnostech
nového divadla.

a

Z ve~tibulu Pippíchova
divadla byl zesnulý doprovázen na své poslední cestě ne·
jJřehledným prúvodem občanstya z Chrudimi a dalekého okolí a všemi kolegy sousedních
měř. okrelsů. Za měříčskó úřednietvo a spolek českoslovemkÝeh
ínžem',ri'I:4átní
měřičské
,lužby rozloučili se s milým kolegou pánové Ing-. A. KOlJřivaz ChnHiími a Ing'. S. Suchánek z Prahy.
Cest jeho památce!
11'(,~ek.
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Posudky.

Technický slovník naučný - díl IX; naikl. Borský a šulc
Teyssler-Kotyška:
v Praze.
.
Devátý svruwk tohoto monumentáliního dHa ro~bírá 5386 hesel od slova Newtonit
až PedáJl. Uvádíme z přebohatého obsahu jen někte,ré pojmy: nive[ace, nižší geodesie, nonius, nomografie, ohraničování pozemků, ordinatograf, orientační úhly (azimuty a směrníky), otočení soustavy soui\adné (transliormace), pantograf, parcelace, parc. protokol, rparcelové hospodářství atd., zprruwvané autory: Bednář, Březina, Ůechura, Fiker, Hruška, KuHcili,Petřík, Pišl, Prok,eš, Semerlád, Špaěek, Tichý a mu. j.
F. S.
• Bulletin géodésique podává program jednání geodetíckého sdružení mezinárodní geodetícké a geofysikální Unie pro pátý sjezd v Lisaboně, konaný v září 1933. Kromě četných návrhů v jednotlivých vědeckých sekcích, jež mají býti projednány, jsou otištěny
také předběžné zprávy referentů některých komisí. Z jedn-ání komise pro tíž i na p o v r c h u zem s k é m podán přehled nejdůležitějších prací od založení komise, připojen seznam národních stanic pro měření intensity tíže zemské, které mají také tvořiti mezinárodní síť gravimetrickou-*). V Československu je uvedena stanice na vys. škole technické
v Brně, jež měřením Kladivovým připojena v letech 1926-1928 na Berlín a Vídeň. K projednání v Lisaboně podává zpravodaj próf. E. Soler tyto návrhy:
1. Které evropské a zaoceánské stanice mají býti částí nové mezinárodní gravímetrické sítě;
2. .Jaký způsob navázání sousedních s~anic se má 'odporučiti.
3. Která pravidla je třeba zachovávati při provádění výpočtů pro vyrovnání nové
Dále přípojen k zprávě referát W. D. Lambertův o novém vydání tabulek Cassiniových (prvně r. 1911 vyšlých) pro isostatickou redukcí gravitačních měření.
Uveřejněna také zprá,va lPIodkomise,určená ke zkoušení otázek předložených V. Bjerknesem, aby nadmořské výšky a mořské hloubky byly udány V souřad.nJicíýh potenciálních.
Komise nedoporučuje tento systém souřadnicový, poněvadž souřadnice bodu v horizontální rovině jsou vyjádřeny délkově a ve směru vertikálním by se touto novou úpravou zaváděly souřadnice docela jiné povahy. Také gravimetrické sítě jsou ještě málo husté.
Komise pro t r i a n g u I a c e ve své zprávě o pracích sděluje, že požádala laboratoře, které se zabývají etalonáží měřítek. aby udaly vždy průměrnou chybu určené délky
měřítka, aby srovnaly mezi sebou základy srovnáNací, upotřebené pro určení rovnic drátů
nab pá.sem a aby určily kooficient roztaživo!sti každého jednotlivého drátu.
Na programu jednání jsou tyto otázky: Rozdělení bodů Laplaceových, jejich upotřebení, zkoušky typů nových theodolitů, pomůcky měřické pro geodetické základy. ,lžití
rozložitelných signálů a zkušenosti s nimi, užití mezinárod. elipsoidu přijatého v Madridě
1924; zkoušky metod vyrovnávacích prakticky aplikovaných na celek sítí.
Ve zprávě komise pro pře s n o u n i vel a c i sděluje zprav>odaj J. Vig-nal, že od
r. 1930 studovány jsou příčiny různých systematických chyb při přesné nivelaci, zvláště
ve Sipoj. státech&evel'lOOmer~ckýoo a souMžně ve Španělsku. De Cifuentes a Gi! Lasantas
navrhli způsob, jakým možno zlepšiti ocenění system. chyb. Niethammer ve spise Nivellement und Schwere als 'Mittel ZUl' Berechnung wahrer MeereshOhen (1932) přispěl k zlepšení
výpočtu ortometrické korekce. V Casselu zavedena r. 1932 nová pomůcka, dovolu,iicí mechanické určení zlomku dělení na lati.
Na p11Og'tam jednáni př,ipraveny zvlá,štětyto otázky: Studium metod výpočetních
pro systematické chyby, jejich různé příčiny, vliv variaci směru tíže zemské na přesné nivelace v krátké nebo dlouhé periodě. studie o vztahu mezi středními hladinami Severního
moře při březích holandských, belgických a francouzských. studium vztahů mezi zvětšením dalekohledu, nejmenším dílkem na lati a normální vzdáleností latě od stroje a j.
Z prací komise pro ob 1 o u k p o led nik o v Ý v Africe z Kapska -do Kaira lze
uvésti toto:
.
Oblouk poledníkový měří celkem 6750 km, trigonometrické řetězce vycházejí doposud z 19 základen, z nichž nejdelší je Houťs River (34·0 km), nejkratší Port Elizabeth
(1,8 km). Základny měřeny většinou dráty neb pásmy invarovými; v přepočítání základny
Natal na ,jiných osm dosáhlo se největšího rozdílu 133 a nejmenšího 18 jednotek 7. místa
lop:ar. mantisy. Největší uzávěr trojúhelníkový
je 4'1", největší prům. chyba v pozor.
úhlech ± 0'75".
B i b 1i o g r a f i e. Geodetická literatura bude nyní vydána za roky 1928, 1929, 1930
v jednom svazku s příslušným obsahem v jazyku' francouzském.
V komisí pro in ten s i t u tíž e na m o F i má býti řešena zvláště otázka redukce
výsledků jednotlivých měřeni a to vzhledem ke geoidu i různému rozloženi hmoty zemské. V .druhé redukci, odvozené z názoru isostasie kůry zemské, má zvláště býti zkou-
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mán člen t. zv. redukce Bowieho, odpovídající zmenam geoidu; o něm má býti rozhodnuto, je-li žádoucno jej zaváděti neb ne (na základě práce K. Junga "Schwere und Geoid
bei Isostasie, Zeitschr. fUr Geophysik).
F.
• Dr. M: T o I ba: Neue Untersuchungen aul dem Gebiet des stereoskopischen Sehens.
Disertační práce předložena na vys. škofe technické v Curychu. Str. 63, vyšlo 1933. Cena
0'8 marek (1 šv. fr.). - Autor ve své práci teoreticky a empiricky vyšetřuje, za jakých
okolností vzniká nejmohutnější stereoskopický efekt při vzájemné orientaci snímků a
které vlivy rušivě působí. V prvé části svého referátu zabývá se anatomii a fysiologií
oka a matematicky odvozuje vztahy mezi vzájemnou orientací, provedenou podle jádrových (Kernstrahlen) paprsků (planigraf) a horizontů snímků (Wild-autograf). Při orientaci dle jádrových paprskl'\ vzniká menší výšková pamlaxa., (}OO je výhodné. V druhé části zabývá se rušením stereoefektu, jsou-li sndmky o nestejném zvětšenÍ.
Otázka tato byla předmětem časté dilsku&epři OIbhajováníplanigrafu a WHdQvaaultogmfu.
Torba tvrdí dle eIIl/PÍrie,ž,edobrý plastický obraz dostáváme ještě pIli zvětšeni jednoho snímku iVzbiledemk druhému v poměru 1: 1'25. Jsou ale namáhány oč.i, jelikož šil'hají při spojování obrazů o nestejné velikosti. Jelikož jest autograf Wildův opatřen serii okulárů o
různém zvětšení, možno vyloučiti tím nepříznivý vliv různé vé1ikosti snímků. - Mimo
to autor empiricky vyšetřil, jak se zhoršuje stereoefekt při otáčení prostorového modelu,
když jest jíž vzájemná orientace správně provedena. Dle jeho studii se zvětšuje nepřesnost v postavení značky na bod prostorového modelu, a to, v rozsahu od O o do 40o, přímo
úměrně sekantě úhlu otáčenÍ. - Dále stanoví, že nerovnoběžnost jádrových paprsků nemá přestoupiti hodnotu 8 o. - Pozorování pro tato studia byla prováděna na autografu
Wildově, planigrafu a autokartografu.
Tolbova disertace neobsahuje síce světltborných novot, ale těch několik důležitých
dat, ke kterým dospívá, vnáší zase trochu JJJOVého
světla. i do sporu planigraf - autograf.
Teoretické i praktické závěry činí dojem naprosté objektivity.
Na základě této práce i mnoha referátů jiných možno říci, že stroje z Jeny i z Herrbrugu jsou velmi dokonalé.
Ing. K. Tomsa.
Térképészeti Kijzliiny (Topografický věstnik - Zprávy maď. zeměpis~ého l1stavu).
Svazek I., sešit 4. Budapest, únor 1932.
První pojednání popisuje činnost skuniny kartografické. Tato zhotovuje mapy men·
ších měřítek (1: 50.000, 1: 75.000. 1: 200.000 a 1: 750.000), jimž za podklad slouží elabo
ráty polních prací v měř. 1: 25.000 nel)lo 1 :10.000. Kartografická skupina pozůstává z ve·
Iitelství, ze dvou kresliěských oddělení, z mtvrhového a evidenčního oddělení. Vedle sku·
pino.vého velitele jest zařazen kartotechnický vedoucí a kartografický instruktor. Dvě krel'ličská oddělení mají po jednom vedoucím a dohromady 16 kartografických úředníků. Ná·
vrhové oddělení (1 vedoucí a 4 úředníci) obstarává koncepci a evidenci turistických a
jiných zvláštních map. Službu evidenčního od dělení vykonává. ved'.oucí s 2. iíředníky a
1 písařem. Kartografové ,vedle svých služebních prací účastní se též každoročně pořádaného kursu pro další odborné vzdělání. V tomto kursu konané přednášky jsou pak vydávány pod názvem "Kartografické vědomosti". V tomto cyklu vyšlo dosud 10 sešitÍ!
s různým obsahem. V návrhovém oddělení byly zpracovány turistické (výletní) mapy
(9 listů), mapy zimních sportů (2 listy), lázeňské mapy (13 lisít'\), mapy měst (vesmě~
Budapest - 3 listy), mapy vodních sportů. (7 listů), mapy okolí měst (10 listů) a jiná
vydání (nástěnné mapy, propagační a pod.). Další stat pochází od t Dra A. F a se h ing a:
Historický vývin geodesie. Část IL Doba 1743-1820.
Dále G. Han k ó rozbirá výškovr
rozdíly při a,erofotog-rametrii, zkoumaje vliv výškových rozdílů na mapy, jejichž podklad
tvořily letecké snímky. Otázku řeší s ohledem na fotoplány a na stereosnímky. E.
Fa 11e r podáv~}lová žiV:~()Ili~~á_~ta d;v()rníqo komorního in~nýra a. arc,llJtEl~tl!<
__Sk
muela.M.J.1t()v ln ylu? Seslt tento zavá<h rubnku: Inventář nasicll archiVů map. V ní
hudou postupně 'uveřejňovány. seznamy map veřejných a soukromých archivů. V tomto
čísle uvádí archivář D. Gy i m e s h y zatímní seznam map archivu šoproňské župy. K.
Len d va y ve článku Topografie na 100 leté Ludovické akademii líčí dějiny topografie
na. této akademii, které byly na velkém 1000 stránko,vém díle sepsány u příležitosti
100. výročí jejího trvání, a prof. Frant. P i n z g e r vzpomíná památky největšího maďarského hvězdáře pátera Maxmil. H e 11a (1720-1793).
.
škpt. J. Jedlička.
Vyšlé knihy.
Prof. Jan Hro n e c: Algebraické rovnice a Ich použitie na analytickd geometrlu. Vydal Barvič a Novotnt Brno, ČesU. Stran 264.
Docent Ing. Dr. K. K o s tk a: Encyklopedie Inženýrského stavltelstvf vodobospodál'ského a kulturnflto.
Vydal Donátltv fond při České VYS. škole techn. v Bmě. 1933. Stran 77 li 11 tabulek. Krílmská cena 40Kč.
L'annualre de I'Vnlon des Oéometres-Experts
fran~als. Cena 10'45 fr. LiIle 1934.Zasllá: Monsieur
Guyomard, 3, Rue Saint Blaise, Lille - France.
.
Ing. Dr. Q. For s tne r: Ausglelchung uud Oenaulgkelt von Polygonzllgen lm weltmaschigen Drelecksnetz. Nakladatel Konrad Wilwer, Stuttgart 1933.
Dr. B. S a g a w e: OrundzfiR'e der Abschlltzungslehre. Vydal Paul Payer, Berlin 1934. Cena 17 ř. m.
InR'.A. K o s t i č a Ing. N. S v ě čni k o v: Oeodezija. Lilogr. vydílnl v srbské řeči. Bělehrad 193~.Stran 482.
Cena 15) din.
R. A b r a h a m: Surveylog instruments, thelr design, constrnctlon, festlng et adjustement. Stran 309.
Vydal Cassela & Co., London.
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Odbornú pojednání

v časopisech.

POzemková reforma. Č. I z 1934. Ing. B. B o I e h o v s k ý: O dilleži!osti scelováni pozemkú. - Význam
pozemkových úprav pro racionali.aci zemědělské výroby.
'
Techn!k, čis. !II. z 1933/34. Ing. E. R o st: Technické vědy a technické školství. Va: Inženýr zeměměřič
ve společnosti.
Lesnická práce, čls.2. Ing. B. P o I a n s k ý: Konstrukce výškoměrú a dendrometrú sestrojené v poslední
době a několik navrhú na zdokonalení výškoměrú. (Pokrač. z č. I.)
,
HDJ Mlttellungen, čis. 5/6 z 1934. Ing. F. H a I I e r: Bericht liber díe Neuvermessung der Stadt NeuTítschel".
Osterrelchlsche Zeltschrlft mr Vermessungswesen
črs. 12. 1933. Ing. R. K o ber:
Oas Kommatíonsverfahren, in Unl(arn. L, v. S c hru ~k a: Berichtigung (ku str. 121-126 z 1931 článku v tomto časopíse otíštěnem).
Przegllld mlernlczy 1933, \-ís. 10. We í gel: Theorie optického dalekohledu s koncentračnf čočkou jako
dálkoměrem, Autor ·probirá otázku optických dat, potřebných pro správnou konstrukci tohoto dalekohledu. L a tine k: Úpadek stlÍtního měřiéstvi a cesty k jeho nápravě. Rud nic k a: Sjezd stálého výboru mezinárodni federace mětičské v Rimě. Přehled písemnictví. Rúzné vědomosti.
.,'
Čfs. 11. We i gel:
Theorie optického dalekohledu s koncentračnf čočkou jako dálkoměrem (dokonč.)
Latinek:
Úpadek státního měřičství a cesty k jeho nápravě (dokonČ.). Ga warecki:
Normy za práce měříč~
ské se zJetelem k přestavbě v zařízeni polnfch hospodáfstvl. Přehled p!semnictv,í. Běžné védomostl.
Cis.' 12. J a s nor z e w s k i: Zjednošené schema algorytmu Gaussa. Autor zvláštní sestavou zjednOdušuje
toto schema tak, že jeho pomocí lze snadno a mechanicky řešiti danou úlohu (výpočet neznámých v normálnfch
rovnícich při vyrovnáni methodou nejmenšrch čtverců). S i e n k i e w í c z: Přestavba v zaffzení polních hospodářstvf V Polsku a zabudováni vesnic. S a w i c k i: Klasifi,kace v sití. Autor pojednává o zjišťování ceny pozemkú
při scelovánfČ;podle sondovánl na mfstě v rámci pravidelných obrazců (čtverc(i, pásiI). Běžné vědomosti.
1934.
fs. I. W are h a I o w s k i: 1933. Autor předvádí 'krátce minulý rok života polského měříčství.
W e s t e r s k í: Oesetíletl vydání zákona o scelovánf pozemkú. Tom a z e w s k í: Regionálnf plán Warszawy.
Autor pojednává o zajimavém projektu Ing. R6žanského o sestavenf plánu k postupnému vybudováni měst a
vesníc, vybudovánf komunikaci, zregulovánf polnfch a lesnlch hospodářstvf a podob. dalekého okruhu města
Warszawy. - Memorandum wolyňské odbočky svazu přisežných měřičú ye věci měřičských praci a odměn při
pracich agrárnlch. Přehled pfsemnictvf. Běžné vědomosti.
Ing. Cingros.
Joumal des Oéometres Experts et Topographes Fralncals, čfs. 161 (březen). C h ap pel e t: Courbes
da raccordement. F. O a n g e r: La p'euve de la propriété en matiére' immobíliére .
.Mernleclbas un Kulturtechitlk"as Vestneslil, črs. 1.-2.
z 1934. L u k a t s: Organísace pracfzeměměříč.
ských ve Velké Britanii. Z a r í n š: O práv ni ochraně technických povolán!. S t a k I e: Hlavní resoluce IV. hy~
drologícké konference v Leningradě.

Zprávy odborné.
Výkony odděleni pro nové měřeni v Praze v r. 1933. Kat,astrMní měřický úřad .-odděleni pro nové mělření v Praze provádělo v 11000 1933p<Jdrobné zaměřování katalstrálních ú?,emí: PJ'ažllké předměstí u Hradce Králové, Žatoo a Če;;ké Veleuice, za vedení Ing.
Ie:. Hli:vy se 4 měi'ickými úředníky (Pražské :Předměstí), Ing. O. Laciny se 4 technickými
úředp,íky, placenými obcí, a 1 llkcesiSltou pomocné služby tecJlnické (Zate-c). Kata.strální
území Za,tc-e bylo v tomto l'~e' domě'řeno a provedena pře,sná nivelacezastavěnéčásti.
V .Č€,ských Ve,lenicich řidil práce Ing. Fr. Vaceik 5 1 měř. úředníkem a, 1 ak0e'S,istou
pomocné sLwžby technické. Zaměřena. byla asi y,; celého území, určeného k .sestrojení mapy
v měřítku 1: 2000. Část zasuwěná a lesy zamě,řeny polyg. me'todou a vhodná poLni trať,
obnášející 2 seikce, zaměi'ena stolově.
V,kat. ú .. Pra-žské Předměstí zaměřeno' byLo rprolyg. meMdou 250 ha zastavěné pl,ochy,210 ha polní trati· a 110 ha melior. luk metodou po'lygonální s opt.i('Jkým zaměřením
vzdáleností v době 24 pracovních dnů.
,
V r. 1934 bude odděl,ení pro IlJové měřeni pokračovati v podrobném zaměřování kat.
Ú. ProlŽské Předm€lsti, Kukleny a Oeské Velenice. Oddělení aut.entifikační
bude pokračo~
wati v autentifiika,c,i' měřických prací, vykonávaných pro obnovení čáJst.í pození. kat. v území Písku a Lysé n.lL.
Měřické práce provádí úředně oprávnění civ. ge1ome-tři.a to: v Písku Ing. Ivo BeneŘ
z Brna, v Lysé n.lL. Ing'. J!an Černý z Lysé n.IL., a autentifika,cí je pověřen m. r. Ing'.
T. Klepáč.ek.

Zákony, nařízení a měřické normy.
Změna min. nařízení o civilních technicích byla provedena. vládním nanze,ním ze dne
února 1934, Č. 38 Sb. z. a n., kter~-m;;e mění min. nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77
i'. z., o civilních inženýrech a civilních geometrech *). Text je tento:
Vláda republiky československé
nařizuje podle § 27 nařízení státního ministerstva
ze dne 8. prosince 1860, č. 268 ř. z., kterým byly vyhlášeny zásady organisace
státni
služby stavební, schválené nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. října 1860:

n.

čI. l.
Ministerské nařízení č. 77/1913 ř. z. se mění takto:
§ 1, odst. 1., se mění a zni takto: Soukromí technikové, vládou oprávnění, budou
zváni příště ve svém celku civilnírd techniky li budou roztříděni v tyto kate"'orie:
a) Civilní in:Zen)'ři stavební (pro stavby.silniční,
vodní, mostní, železniční;
příbuzné
stavby);
b) cívilní inženýři pro architekturu
a pozemní stavby; eY civilní inženýři pro
stavbu strojů; d) civilní inženýři pro elektrotechniku;
e) civilní inženýři pro stavbu lodní
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tI pro stavbu lodních strojů;
I) civílní inžen)"ři pro kulturní techniku (meliorace půdy,
vodní a silnični stavby); g) civilm inženýři pro lesnictví;
h) civilní inženýři pro techníckou chemii; i) civilní geometři;
j) eivílní inženýři konstruktivní
a dopravní (pro
~pecielní stavební konstrukce, jež vyžadují složitých statických y)'počtů, z ka~dého materiálu a všech systémů, i pokud jde o stavby vodní a práce vodohospodářské;
pro veškeré stavby a práce - i s jejich zakládáním - silniční, mostni, železniční, včetně lanové
dráhy, stavby tunelové, práce hlubinllé s výjimkou prací vodohospodářských
a homických, t. j. pro veškeré doprav ni úpravy a přibuzné starvby); k) civilní inženýři vogohospodJá~ští a kulturni (pro veškeré stavby vodní a práoe ViooohospoWJské a vodoprávní, pro
stavby a !P!'á.cevodárenské, stokO'vací, zřide:lní a lázeňské práoe vodohospodáiské,
Pl'O veškeré stavby, práce a úp·ravy technického a hospodářského 7Nelebování půdy, zvláště meliorace VlŠeho druhu i s,oelování pozemků, vyjímajíc zeměměřičské práce při scelování pozemků nebo jiných všeobecných
úpraváoh pozemkové držby, dále pro stavby silniční,
tunelové, hluIlJ1nné, s výjimkou praci hornických
a příbuzné stavby);
Z) civilní in~enýři
zeměděliští.
§ 2, věta první se mění a zní takto:
Civilní ínženýři kategorií a) :lŽ g), j), k) v § 1 jsou oprávněni v oboru každé kategorii přiděleném:
§ 3 doplňuje se takto:
h) civilním inženýrům konstruktivním
a dopravním,' pokud jde o jednoduchá strojní
a elektrotechnická
zařízení, o stavby pozemní a vodní (s vyloučením úprav melioračních),
souvisí-li tyto staJvby a zařízení přímo se stavbami a pracemi inženýrskými
v § 1 j)
uvedenými a jsou-li jejich nezbytným doplňkem;
j) civilním inženýrům vodohospodářskvm
a kulturním, pokud jde o lanové a vlečné
dráhy, o stavby pozemní a mostní, o stavební konstrukce,
jež vyžadují složít~'ch statických výpočtů, z kaidého materiálu a všech systémů, jednoduchá zařízení strojní a elektl'otechnická,
souv,1sí-lli přímo se stavbami a pracemi ínženýrskými v§ 1 k) uvedenými
a jsou-li jejich nezbytným doplňkem.
Za § 5 vkládá se nový paragraf, kite·rý zní takto:
§ 5 a). Civilní inženýři zemědělští jsou oprávněni sdělávati a prováděti návrhy a
projekty pro zemědělskou výrobu (počítaje v to zemědělské
družstevnictvi),
prováděti
pro ni výzkumnictví, pokusnictví, rozbory a zkoušení výrobních prostředků zemědělských
(vyjímaje paliva, svítiva a mazadla), dále rozbory a zkoušení zemědělských a zemědělskoprůmyslových výrobků, pokud se dále technologicky
nezpracují
a nepoužívají,
podávati
dobrá zdání, posudky, prováděti bonitace a odhady zemědělských
podniků počítaje
v to odhady škod živelních na nich způsobených -,
kalkulace a statistiky, přezkoušeti
vy jmenované činnosti a vydávati o tom ověření, organisovati a říditi zemědělské podniky
a zemědělsko-průmyslové
závody, vyjma cukrovary, sdělávati hospodářské disposice a rozpočty pro jích zřízení a zařízeni a prováděti výrobní, účetní a obchodní revisi provozu;
projektovati
a prováděti
jednoduchá
zařízení odvodňovací a zavodňovaci pro jednotlivé
zemědělské podniky, a to jen v souvislosti s hospodářskou
meliorací, v téže souvislosti
úpravy pastvin, rekultivace
pozemku, vyjma zalesňování, a to bez jakých]wliv
úprav
toků a větších zařízení stavebních a pokud 8ouv~s,í-li 's provolZem a zanzením zemědělských závodů; projektovatí
disposičně zemědělské stavby pozemní a jednoduchá zařízení
strojní i elektrotechnická,
pokud souvisí s provozem a zařízením zemědělských a zemědělsko-průmyslových
podniků; raditi stranám, zastupovati
je před úřady a vykonávati
(o.innost znaleckou pro strany, úřady, soudy a korporace ve věcech svého oprávnění.
§ 10 *) se mění a doplňuje takto:
d) p I' o c i v i In í g e o m e t I' Y n a odd ě.\ e n í zem ě měř i č s k é h o in žen )- 1'S tví
n ě k tel' é t u zem s k é v y s o k é š k o Iy tec hni c k é h o s m ě l' u, II e bon
a
b Ý v. g e ode t i c k é m běh u ně k tel' é tec h II i c k é v y s o k é šk o Iy;
.
e) pro civilní inžen)TY konstruktivní
a dopravní na odboru inženýrského
stavitelství směru konstruktivního
a dopravního některé
tuzemské
vysoké
školy technického
směru;
f) rro civilní inženýry vodohosDodářské. a kulturní na odboru inženýrského stavitf>lství smeru vodohospodářského
a kulturního některé t~zemské vysoké ;koly technického
směru;
g) pro civilní inženýry zemědl~lské na oddělení zemědělského
inženýrství
vysoké
školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze,neb
na zemědělském odboru pražské
německé vysoké školy technické v Děčíně-Libverdě, nebo na hospodářském odboru vysoké
školy zemědělské v Brně.

č.I. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr veřejných prací
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností,. s ministrem
školství a národní
osvěty a s ministrem zemědělství **) ..
*) Pozn. redakce: ~ 10 min. J.lař. z r. 1913 jedná o průkazu od b o I' II é h o s t u dia .
••*) Pozn. reda;kce:' Poněvadž toto na ř í z e n í bylo
vy h Uš e no dne 1. b řez na
1 93 4 ve Sb. z; a n. částka 16, n aby Io t ud í 'ž p Ia t n o s t i tím t o dne m. Bližrší rozbor nařízení otiskne Z. V. v nejbližším čísle.
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Vyznačování
práva ke stavbě v pozemkovém
katastru. Výnos m1n. financí č. j.
139.559/33-1II/6 z 2. února 1934.
Ministerstvo
financí, provádějíc
ustanovení §§ 5, 25, 30 a 37 katastrálního
zákona
a § 28 vI. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. stran vyznačování
práva. ke stavbě
('st~vebního
práva) podle zákona ze dne 26. dubna 1912, é. 86 ř. z., provedeného nařízením ministerstva financí v dohodě s ministerstvem
veřejných prací ze dne 7. června 1912, č. 112 ř. z.,
a nařízením ministerstva práv v dohodě s mínísterstvem veřejných prací, vnitra a financí
ze dne 11. června 1912, č. 114 ř. z., stanoví v dohodě s mWs,terstvem spravedlnosti takto:
(1) Vyznačování použitého práva ke stavbě po stránce měřické jest upraveno ustanovením § 116, odst 8., Instrukce A pro katastrální
měřické práce. Značka stanovená
pro označení zastavěné plochy, na níž bylo použito práva ke stavbě (vy tečkované
S,
víz pol. A/46 přiI. č.. 50 Instrukce A), se vykreslí pokud možno uprostřed
kresby této
plochy. Sousedí-li však taková zastavěná plocha s pozemkem, jehož držitel je zárovefl
vlastníkem práva ke stavbě (stavebníkem),
vykreslí se značka tak, aby znázorňovala
zároveň spojení obojího majetku (viz parcelu č. 482 na přílohách č. 3 a 99 Instrukce A).
(2) V písemném katastrálním
operátu (parcelním protokolu a pozemnostních aršícll)
se vyznačí právo ke stavbě podle příslušného zápisu v pozemkové knize, a to pro udržení
souladu pozemkového katastru
s veřejnými kníhami bez ohledu, bylo-li práva již použito
či nikoliv. Vyznačení se provede v zásadě obdobným způsobem, jak je stanoveno ve výnosu ze dne 22. července 1931, č. 82.686/3HII/6, pro vyznaOování děil a prostoril. pod zemským povrchem. Na př.: V knihovní vložce č. 2643 pozemkové knihy katastrálního
území
Královské
Vinohrady
na role parc. č. 618/158, patřící
ústřední
sociální. pojišťovně
v Praze, bylo vloženo právo ke stavbě Obecně prospěšné akciové společnosti pro stavbu
domů s malými byty a pro zápis tohoto práva byla zřízena vložka č. 2666 téže pozemkové knihy. V pozemnostním archu Č. 2352 katastrálního
území Královské
Vbohrady,
v němž je pro držitele Ústřední sociální pojišťovnu v Praze zapsáno role parc. č. 618/158,
se v poznámkovém sloupci u této parcely pOznamená nápadným způsobem "Stav. právo"
a připojí další poznámka "zapsané ve vložce č. 2666". Obdobná poznámka se vykoná též
v parcelním protokolu u dotčené parcely. Pro právo ke stavbě se založí samostatný pozemnostní arch, na př. 2353, na jehož titulní straně se zwpíše jako držite,l vlastník práva
ke stavbě (stavebník) OIbooně~prospěšná akciová společnoslt pro st'3.vbu domů s maJými
byty a ostatni zápisy se vykonají stejně, jako v jiných púz.emnosfaúch :urŠí,·,h.Uynitř pozemHOIStnihoarcl1u se zlap,iše lpIfávo ke s.tavbě, jako se zapisují parcely, pli čemž sloupec pro
vepsání pa.rce,lního čísla se vyplní vodorovnou čaI1()Ua přes sloupce určené pro vepsáni výměr a k3Jta,stráJních výtěžků se z'apíše podle zápisu v 1. části listu A (liJstu podsM,íy sta-tkové) vlo~ky č.2666 "Prá,vo ke s,tavbě Ha dobu do 30. če'l'Vna 1976 na roli parc. č.618/158
na KráJovských Vinohradech, zapsaném ve vlo,žce č. 2643".
(3) Je-li na pozemku, na němž je vloženo právo ke sta-vbě, postavena budova (na př.
dům s popisným či,slem), vyznačí ~e tato budova v [lIairwlním protokolu u dotčené parooly.
jaJko by o práV'O ke st:wbě ani nešlo. V pozemnostním
archu]J1'o
dl1žit.ele pozemku se
všalk: budova nevY'Wačí vůbec, nýbrž jen v J,01<enmostním archu, zřízen,ém pm vlastníka
práva ke smvbě ('stavehníka), a to jak na titulní straně, jde-li o popisné (domovní) číslo,
mk i uvnitř pozemnos.tnibio arc,hu ve slorupci UI1'oenémrpn-oobecné označení nebo pojmenování nebo věnování pozemku.
(4) Je-Li vl3Ji'ltník práva ke stavbě (stavebnílk) v dotoeném katastrálním
úZClllÍ dJrži.
talem pozemku, ne,zřizuje fle prlo jeho právo ke sta~bě samostatný pozemnostní arch, nýbrž
toto právo Se zapíše do jeho ~ stávajicího poz,emnostního archu.
(5) Řízení pro odstranění nesouladu zjíštěnéllo pli Ipoll'ovnávání údajů ve,řejných knih
s údaji pozemkového katastru (§ 4:'1 k. z.) prov,ede se obdobně jako při dílech a prostorech
'Pod rLemským povrchem (viz odst. 7. shora. cit. výnosu).
(6) Náhrady podle ustanoveni § 94 kat. zák., pokud prucházeji v úvahu, předrpLsují se
vlastníku prá,va ke stavbě (8Itavebníku) a nikoli dTŽiteli pozemku právem ke stavbě obtíženého (§ 3, odst. 1., vyhlášky č. 189/1933 Sb. z. a n.)

Zprávy spolkové.
Zpráva o valné schůzi Spollm čSL zeměměřičů, konané d1lJe4. března 1934.
Předseda SJlIO'lkruIng. Krlimář zaJhaijuje schůzi vz(pominkou na kolegy zesnulé během
roku, Ing. M. Steinera, Ing. Ant. Řeřuchu, Ing. B. Haspru, Ing. J. Zahradníka, a ze'jména
vzpomíná nedávno zemřelého dlouholetého míSltopředoody Spolku čsl. zeměmm:. Ing. ZUIklÍJIla,
kOllSiŤJatujepak, že těžká doba ukládá nám, abychom se blíže stavovsky semkli, a to nejen uvniJtř státu, nýloo:!ži s kolegy ze zahl'aničí. Přilelžitost k tomu poskytuje V. kongres
Mezináll'odníbo svazu zeměměřliM, kteil"ý bude za.seda1Ji ve dnech 18.-21.
července t. r.
v Londýně. Slovo uděleno pak kol. štkp. B o g 11 S Z a k o v i, ktea'ý poje,dnaJ v zajímavé
předruíšce o novýeh topografický'ch ID3ipách čSR, Přednášku doprovodil oeltnými ukázkami
jak map l8,tarých, tak návrihů na mapováni nové.
Nato přikročeno k projednávání věiCÍspolkových.
Na návrh !roI. Prokůpka bylo od
čtooí zápisu o posledlllÍ vaJné schůzí upuštěno a. ptřiistoupeno ke zprávám činovníků: z p r áv u j e dna tel s k o u poda,l kol. Svec, ktell'ý připomněll, že v upJynulém roce byl vydán
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kalendář, zahájena akce proti zl1lšení zeměměř. oddělení na vys. škole techn. v Brně a vys'Mé školy spec. nauk v Praze, zakročeno proti .udělováIÚ státního občanství cizincům, že
byly vypracovány
přípominJky ke lmtastrálnímu
návodu B, s}ednána s Čes. Matici Technickou úmluva 'o vzájemném poskytov:áni publikací za olenskoru cenu, dále vyličiiL krátce
činnost odbočky Ihrněnské a sp'olllku posluchačů při české technice v Praze. Zpráva jednatelova byla jednomyslně
schválena.
Další z p r á v u, a to p o k 1a dni, podal kol. kp,t. Payer. Příjmy a vydání za uply·
nulý rok sestávají z těchto položek:
A. Prijem:
1. Hotovost na šekovém účtu ~ vklady u (;es. banky
2. Za mserci v.Z. V.
.
"
.
3. Č~eIlJSké přispěvky, předplatné
4. Tiskový fond, vrácené přeplatky
.
.
.
5. Úroky z vkladu u Pošt. spoř. a Čes. banky

Kč 6.703'"
"
"

4.904'50
32.740-85
564'50

"

212'35

Kč 45.125'20
B. Vydání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.

Tiskárna Polygrafie za tisk Zeměměřičského
Autorské hionoráře za příspěvky dio Z. V.
Odměny (redaktol'a, admJn.istr., pokbdníka)
Splátky na vydání zeměměř. 'kalendáře,
Odbočka Spolku v Bmě a admini&trllJCe
Běžné výdaje. redakce
.
Běžné výdaje pokladníka
'.'
MMipulační poplatky Pošt. spolř.

Kč 22.780'45
"
3.788'40

"

3.500-

"

4.500'-

"

2.720'--

"
4114'30
"
868'60
"
108'85
Celkem vydání
Kč 38.680'60
C, Rowíl součtů přijmů a vydání jako hotovost k 31. XII. 1933.
.
Kč 6.444'60
P,odle zipTávy re,visorů Ing. Rumla a Ing. Socho-ra byly účty shledány v pořádku.
Zpráva poldadní byla tudíž schválena, rovněž návrh na ll'orzpoče,tna ll'ok 1934 byl schválen.
Pak následovcla
z p r á v are
d a k ční. RedaJktor Růžička! vylíčil snahy redakce,
a,by v lI1ákladu na Zeměmě'ř. Věstník bylo docíleno úspor, vys,lovil přání, aby lIl'1adí ko~egové
se zúčastnili práce, na Vě'stníku, aby všichni projevorvali pozornost
věnovanou
časovým
otázkám (na př. norvým instmkcím) liteTárnimi 'Piř~spěvky, ruby podávali zprávy o práci ze
svých úřadů, aby projelVlovali více otevřenosti v Oif;á,zkMh stamvských
i odborných;
aby
pod:ávwi referáty o knihách, z,ejména z cizí literatury,
aby pmtpěli v oboru své působnosti, aby zvýš,iilIipočet inserujících v Z. V.; ke konci projevuje redaktor díky spoluredaktorovi prof. FiaJ1ovi, předsedovi Spolku čsl. zeměměř. a členům redakční rady Zla spolupráci.
Kol. Boooš opětuje výzvu I1edakce, aby kolegové ziskávali inscrenty p110náš odborný časopis a alby otevřeně projelvova1i svoje ruálzo,ry v Zeměměř. Věstníku, může-li tím být někde
dosaženo náprravy, poslé1Ul' děkuje redakci za vzorné plnění povinno~rt;í a vy~Ú'vuje přání,
aby redakce pokračovala
stejným zpŮlSobem i dále.
Z pr á v u ad min i str á t o r o v u přednesl za omluvivšího se Ing. Vrbu kol. HlLring-.
Po<He této zprávy vycháze~ Z. V. v 1100 exemplářích.
Členové spolku stát. měř. inž.
odebírali v prosinci 1933 ce~kem 475 číse~, členové Spolku čsl. zeměměř. i s pO'&lucbJaoizeměměř. inž. 514 čisel. Odběr Z. V. by bylo možno zvýšit zejména. mezi kolegy ve službě
stáltní a veiřejné v Čechách a na Slovensku. Kol. Klepáč.ek vyslovuje přání, aby Z. V. byl
rO'Lesílán nepřeložen, což bylo schváleno, rovněž
vprráva redrukoo a. administrace
byla
schválena.
P,osléze bykl, přednesooru kol. Pudrem zpráva
komise
pro
vydlání
zeměm e r. k a len dá ř e. Břediseda komise prrof. Petřík připojuje
ke zprávě. dOporrllěení, aby
kmegové pomohli zvýšit odběr kalendáře, a vysrvětluje těm, kteří nenašli v tomto vydání
kalendáře we, 00 v něm hledali, ž,e snahou komIse bylo vytisknout IZlLtÍm nové zákonné
předpiiSY, a. že celá řada za.jímavých námě,tťi je rese'rvována
'Pro příští vydání, konečně
ukazuj.e, že vy8'oklá cena je zaviněna tpi<lměruěmalým nákladem. Kol. Klepáěek
navrhuje,
aby bylo zjištěno, ko1ik exempLí,řů j.edil1'otUvéspolky odebrruly, a 31by na. podkladě seznamu
těch, kteří kalendář odebrali, bylo působeno na ty, kdož tak dosud neučini~i. Kol. Beneš
navrhuje snížení ceny kalend'áfi'e, aby byl zvýšen jeho odbětr. Předseda Ing. K!l"čmář vysvětluje, že o tomto postupu již jedn.
kalendářová
komise, a dopol1lčuje,aby
rozihodnutí
o náNrzích bylo přenecháno l\'omilsi. Zpráva komise jakož i Hávrh předsedův
byly pak
schváleny.
Pak přikročeno k vol b á m, jež byly provecleny na náVTlh kol. Prokeše aklamací.
Za vystupující Či1eny výboru byli zvoleni: prof. Petřík, Ing. KuTal; Prokůpek, PMeniček,
Dolezal, štkpt. Boguszak. Redakční vý1bort zvolen v dosavadním složení, doplněn jen volbou prof. Petřfka, redaktory zvoleni opět Ing. Růžička a prof. Fiala, administrlltorem Ing. Vrba,
delegáty do Svazu spolku zeměměř. inž. zvoleni opět Ing. Krcmář a škpt. Lukášek, za revisory
účta Ing. Ruínl a mjr. Ing. Sochor. Za předsedu byl výborem navržen znovu Ing. Krčmář,
který však žádá, aby nebyl znovu volen. Ing. Pudr oceňuje práci nynějšího předsedy a žádá
ho, aby ve funkci setrval. Nato byl kol. Ing. Krčmář zvolen znovu předsedou.
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Posledním bodem programu byly vol n é n á vrh y. Mora"Vlsiká
odihočka Spo,lku navrhuje, aby bylo uvažováno o splynutí všech zeměměř. spotLkův Zájmovou skupiJnu .zeměměřičskou při SIA. P11of.Petřik pooová výklad o vzniku l13lšich spolků, upozOll'ňuje,že
vznikly pro různost zájmů ru:tšich}ednotHvýchkategorií. Na dopOl'uooníIng. Růžičky a Prokeše byl pak náv11hpřiká,záJnvýboru k úvaze. Kol. Beneš vyslovuje ke konci přáni, alby
příště byla valná schůze v Z. V. nápadně1jioznámena, c,ož redwkce přislibuje.
Nato děkuje předseda' pI-ítomným za účast a konči schflzi.
Zpráva o ustavující výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne 12. března
Pi'edseda Ing. Krčmář zahajuje sclhůzi,dává čísti zápílSo pos'lední výboll'ové schůzi,
který byl schválen, a z.ápis o valné schŮJzi,který byl vzat' na vědomí. Kol. Boguszak poznameiI1ávák tomuto zápisu, že získávání inse,rellltů,se setkává II potí~emi. Kol. Dolelžal
sděluje, že mu nebude možno účastniti se pravide~ně schůzí, ježto dojíždí z Plzně.
Nato provedeny volby funkcionářů. 1. mistopředsedou hyl zVoWnIng. Pudr, II. místopředsedou Ing. KUTal,jednatelem prof. ;Ryšavý, jeho zástupcem ,štkpt. Ing. Bogusz3Jk,
pokladníkem kpt. Payer a zapisovatelem Ing. Fiker.
Kol. P~y,er, který omlouv~ísvou neúčast úředním zaneprázdněním, zalsílá zprávu pokladní, podle níž činí s'plOIl!kové
jmění k 9. březnu t. r. 4061'35 Kč, Sltav dlužných příSlpiěvkfl
Kč 4880'~. Zpráva byla Vlmm na vědomí. Bokhdník předikládá dále přihlášky nových
členů; Ing. Věry Klímové a Ing. BohumHaPospíšila. Oba hyli přijati.
mediseda oznamuje,ž,e Voj. zeměp. ústav post,oupil pozVlánírpořada.telstm V. mezinárodniho kongresu zeměměřičů na.šemu sporku se žádloStí,aby spolek kongJres propagoval.
Bylo usneseno odpověděti, že Spolek čsl. zeměměřičů i Svaz zeměměřičs.kýchspolků se přípravami· pro kongres zabývají a že oznámení kong1relSU
bylo jižotištěno v Zeměměř. Věstníku. Prof. Petřík 'Podává návrh, aby ministerstvo financí bylo PQlŽádáno,aby vyslaJ10 na
kongres svého zástupce. Náv11hschválen a doplněn návrhem pQ'edsiedovým,aby o totéž
bylo požádá.IlJoministerstvo zemědělství, železnic, veř,ejných prací, měs,to P,raha a mě;;to
Brno.
Zástupce spolku pos~uchačů zememěř. inz. oznamuSe, že spotek lP'osluchačůhodlá se
zasaditi o to, aby m,zElYúř. opráv. g'eometrů, který byli podržen i v nově vyišlém vI. nař.
z 9. února 1934, Č. 38 Sb. 'z. a n., byl změněn na ná,zev úř. opráv. civ. inženýr zeměměř.
Prof. Petřík podává vysvětlení, proč starý název nebyl pozměněn, a schvaluje úmyisJspd1ku
posluchačů; doporučuje, alby příslušné 'podání bylo předlož,ono IIlŽ. komoře, min. veř. praci
a min. školství.
Kol. Doležal upowrňuje na těžkou situaci, ve které 'se ocitají zeměmffiíičistá,tnícJ!J.
drah
tím, že při daném srtavu úředníků m1lJSejíplniti nové povinnosti, krteré.jim uIclJádánávod B
pro vykonávání kat. měř. pm.cí, a dQlJiOručuje,
aby výbor uva,žova1, jakým způsobem by
mohlo být k10legůmu stát. drah pomoženo.
'

Různé.

z novinek armádní mapové služby. Voj. zeměpisný Úistav předkládá veřejnosti nové
listy spec. marpy 1: 75.000 s .novým názvoslovím v černé bM'lvěZywiÍec.CukIIJJantla Neustadt i. O.-Sohloo.,C'heb, Karlovy Vary a okoU, VysQké Mýto a okolí, Lipt. Sv. Mikuláš.
Zelený nátisk lesů dělá poslední dva jmenované listy zvlášť přehlLedmým.
Ing. Ed. Jelínek.
Z Voj. zeměPisného ústavu. Velitel V. Z. U., brig. generál Rausch, budovatel a oru;aniJsátOl'tohoto technicky významného ústavu, odešel na odpočinek dne 1. dubna t. r. Pro
kvalitu osobnosti gen. Rausche je příznačné, že byl tWfleckouvládou požádJán,aby v Ankalře zorganisoval voj. 'Zeměp. ústav.
Zemřel: Ing. Jos. HOll'ešovský,vrch. měř. rada v. Y. hl. města PraJhy.
Ve stavu měř. úředníků pozemkového kat.
I. n a S 1'0ven s k u: 1. Při jat í za měř. koncipiiJsty;In~. Bohumil Pernica (Vel.
Kapušany) a Ing. F'rant. Mojžiš (Tmč. Sv. Martin, i. k. v.). 2. Pře 10 ze ni: v. kom. Ing.
Frant. Lysý z Tmč. Sv. Ma.rtina do Tornale, 100m.Ing'. Jiosef Llzállek z Košic do Turč. Sv.
Martina, a kom. Ing. Hubert Krča z Tornale do Bratislavy. 3. Zem ř e 1 smluvní měř.
úředník Feodo,r Vološin.
II. Na Mor av ě: Přelozen Ing. Jindř. Exler z Vel. Meziříčí do Kutné Hmy; j m en o v á n do 6. pl. stup.: Ing. Bedř. Ka1'as (1\1.Ostrava), Ing. Jos. HO!fák(Nový Jičin) a Ing.
Jos. Lupač (Brno).
.
III. V Č ech á c h : Měř. rada Ing. Fr. Tippl přeložen na sV'Ojižádos,t z Děčína ku
archivu map kat. v Praz,e; v Děčíne ustanoven v. m. kom. Ing. Zd. Richter. Vrch. m. kom.
Ing. V. Dufkapře10zen z Pwrdubic do LlbCll'ce.Jmenování:
Do 6. pl. stup.: Ing. J. Salava, Ing. VI. Krá,tký, Ing. V. Hořejší, Ing. O. Lodr, Ing. J. Melzer, Ing;. J. Fiřt, Ing. K.
SeldI, V. Řehák, Ing. K. Holý, Ing. J. Janele, Ing. J. PokiOfný,lng. J. Hora a Ing. .J.
Pšenička,.
Za redakci odpovídá Ing. Jo~. R1ižička. - Tiskem Akciové moravské knihti8kárny
Nakladatel: Spolek československých ~eměmél'ičfi v Praze.
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