ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
ČHSOPIS SPOLKU ČS. ZEMĚMĚŘIČU.

D~ubý valný sjezd Meziná~odní společnosti p~o
fotog~ametdi v Bedíně.
Jest to po druhé, co sejdou se ke spoleťnému sjezdu vedoucí světoví duchové a pracovníci v oboru fotogrametrickém.
Tam, kde za,stoupeny js.ou ke společné vědecké práci skoro
v;"tchny evropské i některé americké státy, nesmí ovšem seházeti Ceskoslovensko ; výzva k účasti na sjezdu z'e strany československých zeměměř:čů v poťtu co nejhojnějším neměla by
tudíž býti pouhým hlasem volajícího v poušti a nevyžaduje pro
toho, kdo sledoval význam fotogrametrie pro zeměměřict,ví,
žádného bližš_ho komentáře.
Po řad sjezdu v Berlíně v době od 22. do 2ti. b,;.topadu
v místnostech vysoké školy technické v Charlottenbmgu,
Berliw~rstraJ3e 170/72 a FasanenstraBe 87, bude následovní:
V pondělí dne 22. listopadu ~, 10'30 hod. dopoledne:
Uvítání a zahájení valného sjezdu, spojeného s přednáškou
prof. dra Doležala, presidenta .Mezinárodní společnosti pro fotogramctrii, a prohlídkou výstavy fotogrametrické, a to v hlavní
budově vysoké školy teclm:cké, Berlinerstraf3e 11"0.
.Mimo to v době od 22. do 25. listopadu konají se denně
llás12dujicí poradní schůze a přednášky:
Vždy dopoledne v 9 hod.: Schůze členů, odborné přednášky a referáty obsahu pro zeměměřiče vysoce zajímavého,
za,čež ruťí známá jména přednášejících dosud přihlášených, jako
Brock -- Fi!ladelfia, prof. Doležal ~ Vídeň, dr. Dock ~ Vídeú,
prof. Hughershoff -- Drážďany, prof. dr. Tich~' ~ Brno, prof.
Buchhotz. ~ Riga, prof. Cassini ~ Pisa, Finsterwalder ~ Mnichov, Miethe ~ Berlín, Ing. Schneider -- Jena, dr. Torroja
- Madrid, dr. Zaar ~ Brno a jiní.
Vždy odpoledne se konají prohlídky rúzných firem, zabývajících se fotogrametrickým
zaměřováním, kt'.:ré jsou pro
naše československé zeměměřičství velmi poučné, na p1'íklad:
fy. Hansa-Luftbild, G.m. b. H. (dříve Aero-Lloyd),
fy. Photogeodatik,
FasanenstraBe 87 (aparát Gas5erúv),
Reichsamt fUr Landesaufnahme a státní úřad pro fotogrametrii, Schinkelplatz 6.
Ve dnech 22. až 25. listopadu v 8 hod. I.:eá'l': Populární
př€ďnášky o fotogrametrii se světelnými obrazy, jež pronesou:
pplk. Boelke ~ Freiburg, dr. Ing. Ewald - Berlín, dr. Liischer
-- Mnichov, škpt. V. Z. Ú. Peterka ~ Praha.
Dne 26. listopadu dopoledne koná se prohlídka geodetického ústavu v Potsdamu.

1926/153

Výstava fotogrametrických přístrojů a prací, provedených
v jednotlivých státech, jest otevřeno ve dnech od 22. do 25. listopadu denně od 9. hod. dopol. do 4. hod. odpol. a nachází se
v aule techniky v Charlottenburgu. 'Tato slibuje býti zájemcům
velmi bohatým a, poučným zdrojem pro poznání toho, co fotogrametrická, technika, hlavně v Německu, dosud dokázala a last
not le~st dobrým příkladem pro nás, v Československu.
Cetná návštěva českých zeměměfčů dokázala by veliký
vědecký zájem o význačnou věc mezinárodní a byla by dústojným proj.evem vysoké úrovně československého zeměměřictví.
Veškeré dotazy o sjezdu vyřídí O. Koerner, Berlin-Halensee,
KarlsruherstraBe 1, tajemník německé sekce.
Škpt. V. Z. Ú. Josef Peterka.

Řecké a římské mí~y délkové a plošné.
J. Pe tř í k.

Hekové uznávali Egypt za zemi - jak vypravuje Herodot
i Strabo --, kde se od nepamětných dob prováJděla měření,
a praví, že užívali lokte královského, který byl roveň 7 dlaním,
a lokte obyčejného, rovného 6 dlaním. První loke,t nalezen byl
v hrobce v l\iemphis, popsal ho Joma,rd a určil jeho délku
525 mm, do Evropy přivezl ho Dovretti a ulo,žen je v Turině.
Champollion rozřešil hieroglyfy a zjistil, že patřil Amene·
mophtovi, který žil za krále Hora z 18. dynaistie asi okolo
r. 1600 př. Kr. Egypťané, Babyloňané, Syrové, Peršané i Zidé
užívali těchto dvojích loktú, kdežto v Řecku a v Římě zavládla
jako délková jednotka -- stopa -, hodnota menší.
"Člověk je měrou všech věcí !" vyřkl Protagoms.
Leč ovšem míry - odvozené z rozměrů lidlského těla -,
ač je člověk má stále při sobě, musely b~ti naneseny na méřítka,
tím jim dány určité neměnitelné hodnoty a mohly býti pak
uYáděny teprv s ostatnimi v jednoduché poměry. Z tohoto předpokladu vyplývá nestejnost a různost jednotlivých jednotek,
třeba ze stejného údu lidského odvozených. Z těchto jednotek
odvozovány dále míry plošné, pros,torové a z nich i váha právě
tak jako v modernim systému metrickém. Ovšem není vždy dosaženo oné pře,snosti jako u moderních měr a vah, což je snadno
pochopitelno způsobem, jak si je odvozovali. Kub-ická stopa" naplněná vínem nebo dešťovou vodou, udávala j,ednotku vahovou
"talent" a z toho 1/80 udávala libru. Vidíme jistě nepřesnosti
v tomto určení, poněvadž dešťová voda nebyla uvažována při
mě,ité teplotě a hustota vína se měnila ještě více dle krajin
a druhú.
V Řecku je užívána za délkovou jednotku 1) s top a, pro
menší délky užívána čtvrtina stopy čili d I a ň (palaeste), pro
ještě menší je prs t (daktylos), rovný čtvrtině dlaně. Jiná míra
odvozená z rozměrů těla byla pí ď, čili délka mezi rozepjatým
palcem a malíkem ruky, která rovnala s,e třem dlaním nebo
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12 prstům. Pro větší délky uživali sáh u (orgyia), čili vzdálenost mezi rozepjatými pažemi dos.pělého muže, kt.erý se rovnaJ
6 stopám. Délka pro měření polní byla "p 1e t hro n", stanovená délkou brázdy, kterou býk zapřa,žený do rádIa bez oddechu
vyorá, rovnou 100 stopám.
Pro srovnání je výhodný převod na míru metrickou.
1 prst = 19'3 mm,
1 dlaň = 4 prsty = 77'1 mm,
1 píď = 3 dlaně = 231'2 mm,
.1 stopa = 4 dlaně = 308'3 mm,
1 sáh = 6 stop = 1'85 m,
1 plethron - 100 stop = 30'S3m,
1 stadion = 600 stop = 184'97 m.
Pro vzdálenosti cestovní užívali st ad i o n, čili vzdálenost, kterou dospělý statný člověk proběhne bez zastá,vky a bez
oddechu. IsidoTUs připisuje s,tano'vení této délky Herrculovi,
zakladateli her olympijských, a Pythagoras uvádi, že tato vzdáJenost j,e 600 stop,
V době Periklově převládla stopa atti{',ká nejen v Ředm,
nýbrž i v Makedonii a pro definici její z,ř~zena byla. vzorná
měřítka - etalony -, jež ukládána, byla na, Akmpoli, tam
pf'ělivě opatrována a každol'očně předávána. Vedle tol1Oodalší
měřítka uložena ve městech Tholos" Peiraeus a Eleusis, o čemž
připomínky jsou již z r. 385 př. Kr. Nad udržováním spr~vných
měřidel délkových dbali v Athénách m e t r o n o m o v é, kteří
nejen že opatrovali vzorná měřítka" ale i vyraženou značkou
opatřovali obchodní měřidla při cejchování. DáLe p€čovali o to,
aby jen cejchovaná měřidla byla užívána v obchodu a prováděli
přehlídky vždy na začátku roku, zda kupci užívají správných
měřidel, neboť na užívání falešných a nesprávných byly ukládány tresty. Vedle uvedených měl' byly v Řecku používány
i jiné míry, jak se o nich mnoz.i řečtí autoři zmiňují, kte,ré byly
buď řeckého původu nebo přeja,ty od jiných ná,rodfl z obchodních stY'kfl.
Vzdálenosti m~'řili Řekové také časem a Herodot určuje
cestuuraženou za den 200 stadií, kdežto denní pochod vojska
na 150 stadií, dráhu vykonanou lodí za den na, 700 stadií, za
noc 600 stadií, kdežto za noc i den či za 24 hodiny pla,vby
1000 stadií.
Teprve později, když Řekové poznali římskou míli, stalo
se stadion pevnou hodnotou určenou na osminu ř'ímské mile,
čili 625 římských stop, kterýmiž úvahami zabýval f'e Polybios,
který kromě toho též porovnával řeckou stopu s římskou.
Přímé určení attické stopy provedeno v novém věku na
chrámu Minervy na l'arthenonu, který zbudoval Perikles a který
Athéňané zvali pětsetstopý. Dle toho údaje měřili L e R o y a
později S t u a r t, kteří vyšetřili délku attické stopy 136'66 pař.
čárek, čili 12'1375 angl. palcfl, což převedeno na. metrickou
míru, dává 0'30828 m. Poněvadž dle starých údajů byla attická
stopa o 1/24 větší než ř;mská stopa, byl tudíž poměr řecké stopy
k římské 25 : 24,
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Hovněž i v Hímě") byla obvyklou
jednotkou
s top a
(pes), která
je rovna
4 d I a ním
(pa.lm:us.), a. ta rovna
4 prs tu m (digitus). Toto členění stopy je užíváno v !tam ve
stavitelství,
při měření po(zemku a, v řemeslech, kdežto, prio
potřeby lidové užíváno je duodecimální
dělení stopy, kde stopa
je dělena na 12 u n ci í (unciae).
K romě toho užívána větší jednotka. d u p o n d i u s, rovna
dvěma stopám, a "p e s s e s t e rci u s", rovna 21/2 stopám. Nejménf
užíván
byl loket
(cubitus),
rovný
P/2 stopě čili
24 prstům.
Zeměměřiči a architekti
užívali I a t ě (pertica.), která, se
rovnala
10 stopám a proto zvána, "d e c e m p e d a" a byla
zákonitou jednotkou pro vyměřování pudy .
•Jako další jednotka pro délky při polním vyměřování byl
užíván actus, rovný 12 latím čili 120 stopám římským a stanoven
jako délka brázdy, kterou potah bez odde·chu vyorá.
Římské zákonodárství
agrární bylo velice přesné, neboť
směřovalo k tomu, aby počet us,ed.Iíku kteří nesli bř;mč
válečné - byl rozmnožen, proto podrobená obec musila vydati
obyčejně třetinu orné pudy, na. které vytvořeny
římské usedlosti rolnické. Co zhraní dobyli, získávali a zpracovávali i pluhem.
Římské zákonodárství
znalo několikeré
pusobení zeměmt'řiče a podle toho také měli několikeré pojmenování pro něj.
Ti, kteří takovou desetistopovou
latí pozemky vyměřovali, sluli
d e c e m p e dat o r e s, vedle nich byli f i nit o r e s čili určovatélé mezí, dále a g r i m e n s o r e s čili měřiči polí a konečně
m e n s o r e s čili měřiči.
Pro vzdálenosti větší užíván byl za jednotku d voj k r o k
(passus), dva kroky rovny 5 s,topám a vzdálenosti osad a měst
vyjadřovány
"t i s í c i d voj k r o k u" (milia pa,s,suum) nebo
krátce zvaných .,m i I i a" čimíle.
V tě.chto mílích osazovány
na
vojenských
silnic:ch
kameny
milníky
zvané
"Hl i 'Ii a I' i a".
Silnice
začínaly
u římských
bran
a teprv
Augustu.s zřídil "aureum milialium"
na Forum, kde' byl pak
počátek všech silnic, ale číelování milí od bran římských se
nezměnilo.
Zkoumáním délek hmských zabývali se zvláště v 18. století i Francouzové
i Angličané. Na. "Via. Appia" změřena byla
mile římská. rOVlla 1471'233 m a z ní odvozena. římská s-topa,
rovna , O'2H42 m, jiní měřili nchované
památky stavební, jako
sloup Trajanuv a Marc Aureliuv, o nichž známo, ž·e jsou 100 stop
Hmských
dlouhé, a z toho vyšetřena
délka stopy řimI3,k1é
0'2957 111.
Římská stopa byla státně
definována. a jako normální
iněřitko chována v chrámu Junony
(Juno Moneta) a zvána,
jak Hyginus uvádí, "p es m on e t a.I i s". Lucas Paetus znal
5 vzorných měřidel, ale jen 3 z nich byly prý shodné, proto
dal správnou stopu vysekati do hloubky do mramoru, a ta zvána
pak "stopa
Kapitolinská".
2) Hultsc.h: Gl'iec.hische und romische Metrolngie.
ROc.kh: Metl'ologische Untersuchungen.
Berlín
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Herlin 1862.
1838.

Vedle toho jsou zadlOvány stopy na 4 pomnících, na. 3 je
stopa dělena na dlaně, takže lze poškozené počátky doplniti,
třebaže asi tehdy nemyslelo se na to, definovati tak římskou
stopu.
Vezmeme-li stopu římskou, rovnu 295"7 mm, bude:
prst (digitus) = 18'5 mm,
dlaIi (pahnus) = 73"9 mm,
loket (cubitus) == 443'6 mm,
decempeda = 2'957 m,
actus = 35'489 m,
dvojkrok (pasEms) = 1"479 m,
1 římská míle -- 1478"70 rn,
1 stadion = 125 passů = 625 s,top = 184"84 m.
líímská míle rovná se přibližně pětině zeměpisné míle, od
níž se liší jen o 3'30 m.
Claudius Drusus, nevlastní syn Augustův, který byl místodržitelem v Germanii, zavedl stopu (pes Drus;anus) o 1/8 větší
než byla i'Ímská a která byla rovna, 332"6 mm.
Hecká mím plošná pro pozemky je p let hro n do č,tverce,
čili 1U.OOOčt,ver. stop, čili 950'4 m2, a plochy větší vyjadřovány
jeho násobky.
Daleko propracovanější jsou plošné míry římské; jako jednotka užívána čtverečná s top a (pes quadratus, 0'08746 m2)
a plocha ve stopách vyměřená na,zývána p e dat u r a. Vyšší
jednotka je č,tverečná d e c e mp e d a (decempeda quadrata)
čili 100 čt vel'. stop nebo též scripulum
(8'746 m2). Další
plošné jednotky jsou cli m a (314'86 rn2), a c t u s (1259"44 m2),
heredium
(0'504 ha), centuria
(50'377 ha) a, saltus
(201"5 ha), jich vzájemné poměry délek stran jsou:
scripulum clima actus heredium centuria, saltus
1

6

12

24

240

480.

Clima je čtverec o straně 60 stop čili 3600 čtvero stop.
Actus quadratus byl čtverec 120 stop ve straně a pokládán
za plochu, kterou lze zorati za půl dne.
.
Dvojitý aetus byl pra,voúhelník o ší'řce 120 stop a délce
240 stop (28.800 čtvero stop), byl hla,vní polní měrou a zván též
i u g' e rum (2518'88 m2) přibližně 1/4 hektaru, čili plocha" kterou
pár volů za den zorá. Tím dána možnost iugerum děliti duodecimálně. takže uncia čili 1/12 iugera má 24 scripulů.
Heredium byl čtverec o straně 240 stop, čili 57.600 čtver.
stop, čili 4 acty.
Centuria byl čtverec o' st,raně 2400 stop čili plocha 400 actů,
konečně saltus" čtverec o straně 4800 stop čili 1600 actů. Přehled spojitosti plošné je:
saltus . .
1
1
centuria '
4
100
heredium
400
200
iugerum .
800
1
400
4
actus ."
1600
16
4
1600
8
clima ..
6400
288
144
576
57600
scripulum . 230400
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Výpočet ploch na scriJpula,a stopy čtvero prováděn jen
ve zvláště přesných výpočtech, kdežto v bě,žném životě u~íván
actus a iugerum.
Všecky míry jsou čtverce, vyjma iugerum. K tomu je zajímavo připojiti srovnání se sunými měramič,eskými, předpoklMáme-li :
1 10 k e t pražský = 0'593 m,
pak dávají
2 i;ímské stopy a 0'296 m = 0'592 m,
sh<da zajímaNá.
Pro větší vzdálenosti užíván zem s k Ý pro' vaz e c 3)
(Landseile), který asi od konce 15. století byl roveň 52 pra,žským
loktům.
1 provazec = 30'836 m,
104 římské stopy = 30'784 m,
což by dávalo zase, dostatečnou shodu,
Porovnáváme-li s řeckými stopami provazec, dostáváme
ještě lepší shodu:
1 provazec = 30'&36 m,
1 plethron = 30'80 m.
Naskýtá se tu domněnka, zda zemský prova,zec nebyl snad
ylivem humanismu přeměněn, neboť byl také
zemský provazec = 42 loktům = 24'906 m.
Z těchto vztahii délkových dostáváme i zajíma,vé vztahy
pro plošné míry.
,f ednotkou plošnou pro polní míry byl čtverečný neb
p 1o š n)· I' r o vaz e c (Kreutzs.eil):
1 plošný provazec = 947'78 m2;
srovnáme-li s touto hodnotou plochu
3 clima, ft 314'86 m2 = 944'56 m2,
což bychom mohli pokládati opět za dosti shodné,
Podobné shody dostaneme při srovnání s měrami řeckými:
- 1 čtvero stopa řecká = 0'094864 m\
1 plethron = 10.000 čtvero stop, řec. = 948'64 m2•
Shod.a s řeckou měrou je ještě dokonalejší než při měorách
římských.
Ji t r o byla plocha o šířce provazce a délce 3 provazců
čili 3 plošné provazce:
1 jitro = 2852'58 m\
3 plethrony = 2852'92 m2
Shoda opět.
Lán ') (Landhube, nebo Qua..drat-Stallung) byla plocha o
šířce 12 provazcii a délce 16 prov~,
čili 192 ploš, provazci'!.
Lán= 192 plošných provazců = 18'1974 ha,
192 plethronů = 18'2139 ha.
Zase shoda, ač ovšem plocha lánů se různila ve starŠÍ době.
Z celé úvahy je nejzajímavěj,ší shoda zemského provazce
3) Fabian
Hradec

Svoboda:

Handhegriff

von der

Landmesserey.

Jindřichův

1732.

4) J, Lamač: A, Sedláčka "Paměti a 'doklady o st.ail'oče,ských mírách
a vahách", Zeměměř, Věstník 1925, str. 94,
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o 52 loktech s plethronem, pro jejíž vysvětlení historických záznamů není ").
Résumé.
L'unité dl' j,ongueur ha1>ituelle en GreCB et a Rome
était le pied, duquel -on décLuisait ses multilples et sOI\lB-multiples et
les unités de surfuce. Ensuite l'auteur mentionne l'hi"toire de la détermination de la longueur du piedJ entemps moderne.
Si I'on pose:
1 pied grec
= 0'3'083metres,
1 pied d'l' Rome = 0'296 metres,
on l)eut cOInduire une r.elation intéréssantl' dl'ces
unités de longueur
avee les mesures anciennes de Boheme.
1 (Luue dej Pragul' = 0'593 metres,
2 piedi dl' Rome
= 0'59'2metres,
1 <lorde du pays dl' Boheme = 52 l1unes = 30'836 metres.
1 ·plethr·on (100 pie.dJs greos)
. = 30'80 me,tres.
Une rela.tion semblable existe aussi entre les unités dl' surface :
1ca.rde dio Boheme carrée = 947'78 metres carrés.
1 plethron oarré
= 948'64 metres carrés,
3 dimes (clima)
. = 944'58 mětrescarrés.
On trouve intéréssan,t que l'a0cord des ml'sures
grl'cques ct
celJes tcheques existe en plus large mesure qu'nvec eelles de Rome.
Or, il n'existe du tout desdocuments
historiques. si cet a·ccord était
íai{ accidentellement ou a dessein.

Potfeba zavedení obligatornícb demarkačnícb
protokolů.
Ing. Frant. F a It a.

Denní úlohou praktických měřičů je ustanovení, po případě
obnovení hranic a jejich vyznačení v přírodě. Určení neznámých
či zašl'ý"chhraničn'ch bodů děje se na základě původního zaměi'ení tím, že figura v plánu zobrazená sestrojí se v přirodě
použitím buď měr or:giná,lnfch či měr z grafického obrázku
"odpíchnutých". Figura takto získaná, odpovidá relativně svému
zobrazení na plánu či katastrální mapě a ukončením práce v poli
končí i poslání měřiče v tomto případě, ať již se jedná o určení
hranice ve sporu či přátelské dohodě. Zápisů o t.omto řízení
měříč nesestavuje a neukládá obyčejně ani náčrtků, z nichž by
postup měření při vytyčování hranic byl patrný, a na základě
kterých mohlo by býti provedeno vytyčení identicky kdykoli
později a kterýmkoli odborníkem.
Pi;i zaměřování změn _uložena je pak rovn8ž úloha velmi
čast.á, obnoviti v přírodě parcelní hranici, jejíž demarka.ce buď
zašla, neb není jinak přesně a trvale zjištěna. Zvláště při: dělení
pozemků na nové části nutno tyto dílce odděliti od parcel sousedních, při transakci neinteresovaných mezníky a pod.
'-zakreslením
takového rozdělení do katastrální mapy, po
případě zobrazením hranice nově demarkované, objeví se velmi
zhusta., že nová fib'1lra neodpovídá původnímu zobrazení a že
je nutno provésti opravu lineamentu katastrální mapy.
Katastrální předpisy a knihovní procedura pamatují na
tyto případy, pokud ovšem měření a příslušný elaborát pro5) Žádáme kolegy evidenční i civilní, by redakci (či pHmo autorovi)
srlělili, shledají-li na svých cestách po venkově staní pojmenování pro míry
délkové, plošné i kubické - zvláště pro dříví.
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veden byl měřickým úr'edníkem, který o změně sestaví ohlašovací arch.
Má-li se však oprava provésti na základě plánů, sestav:"ných úř,edně oprávněnou osobou, vyskytují se nesnáze již proto,
že schází zde dokumentovaný souhlas sousedící a na operací ne:nteresované strany, v jejíž prospěch nebo na jejíž úkor provádí
se rektífíkace katastrální mapy.
:Minísterstvo spravedlnosti dalo výnosem ze dne 20. listopadu 1925 známé pokyny soudům, v nichž je poučuje, aby při
každém komisionelním ustanovení parcelních hranic byl sestaven demarkační protokol, doložený plánem, z něhož by vysvítal postup měření a jehož koty určovaly by vzájemn}' vztah
jednotlivých bodů. geometrické figury. Rovněž zdů.razňuje povinnost ornezníkování solidním způsobem, t. j. kameny, od~volávajíc se na katastrální předpis z roku 1888.
Takto provedené a spisem doložené ohraničení dá. se kdykoliv obnoviti, způsob a metoda provedení přezkoušeti a jeho
správnost posouditi, což důležito jest hlavně při obnovování
a pokra,čování sporů, kdy totéž rozhraničenísvěřeno' bylo novým
odborníků.m, po případě kdy původní značky odstraněny byly
úmyslně horkokrevnou proti stranou a hodí se konečně pro provedení opravy' katastrálního operátu. Tak pamatováno jest na
sporné í mirnosporné případy v kompetenci soudu.
Pro případy, kdy strany se, domluvily, aby hranice obnovena či vyznačena byla osobou oprávněnou, není jak v demarkačním protokolu, tak v demarka,čním výkresu ani předpisů,
ani usancí.
Nesnáze z toho vznikající a zde uvedené daly by se od·
straniti zavedením tohoto elaborátu. Oprávněný zeměměři(', co
veřejný org'án sestavil by v každém případě dokument o rozhraničení, jehož formulář zavedl by se cestou nařizovací, při.
pojil- by k němu co integrující součást kotovaný výkres. Ve
formuláři zapsal by, jakým způsobem provedl zajištění liranic
a vyznačil j:né důležité okolnosti, zjištěné při úředním řízení.
Strany podepsaly by spis a v případě potřeby přibralo by se
spolupůsobení obce, svědků atd.
Tento dokument uložil by měříč do svého archivu a vypracoval by pro strany příslušné e~edice.
V každém případě, kdyby se jednalo o opravu mapy,
postaral by se o to, aby evidence katastru byla s to provésti
změnu bez dalšího šetření, na základě předloženého zápisu.
Nehledě již k okolnosti, že zaved~ toto mělo by vzápětí
i určité zvýšení honoráře za práci úředne autorisovaných techniků civilních, zamezilo by se opomínání oprav katastrálních
map, odstraněna trapná možnost různých resultátů měř,ení,
provedeného v různých intervalech různými odborníky, zvýšil
by se zájem a utužila povinnost us,tanovování a solidního
označování majetkových hranic ne j d 11 lež i t ě j š í h o to
podkladu praktického zeměměřictví.
Byl by to konečně nový příspěvek k pozvednutí hodnoty
katastrálního operátu, vysokocenného ve své původní formě,
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znehodnoceného fušerstvím neodborníků a karabácnictvím rakouského points-systému.
Myšlenka není ostatně původní a způsob vylíčený praktikuje se podobně na př. na Hlučínsku dle pruské katastrálni
instrukce.
Résumé. L'auteur recommande de compléter les lois sur les mésurages
cadastraux par Ilne l'cgle, qui ordonnerait la rédaction du protocole,
contenant les d 3scription des travaux de la délimitation (point~fixes, la
_ méthode, bornage etz.). Dr, ce document, signé des partícipants,
facilitera
la tenue a jour des plans cadastraux, et on le pourrait user avec beaucuup
de succes pour les autres opérations suivantes.

Zp~ávy odbo~né.
Práce vyměřovad skupiny pfl stavbě druhé koleje trati
Zdlce- PlzeĎ.
Mil. B e n eš, zeměměřič Bltátních drah v Plzni.
Celá trať Zdice~PlzeňpmhíJli
územím 30 kata,strálníc,h ohcí,
v nichž zabí,ri ,pás 'V celkové délce 62 km. Doposud bylo jíž zaměřeno
30'5 km, ležících v 17katastráJních
obcích. Podle projektu budou se
..,-ykupovati pozemky alsi 600 majítelů IV celkové výměře kolem 62 ha, za
něž připad.ne okrouhle odhadnuto 2,5()().OOO Kč náhrad ,za půdu, přírůstek
a jiná odškoo'nění.
Pro vadný pŮovodní zá,kres železní,čního tělesa, ·do ka-tastrálního
plánu tylo nutno zaměřovati ,starou i novou hranici dráhy a přilehlé
území 'V takovém wz,sa.hu, aohy se mohly 'Vypracovati 1. 'žele'zniční ohraničovaci ;plány v měř. 1: 1000, 2. Y~~kt!'p[\íp<lány pro knihovní pořádek
v měř. 1: 2880.
To ':lJnamená, že kromě měi'ení Ipro spedelní že:le,zniční účely (ad 1.)
mns,í se ještě na,valzovati na pevnékatast~ální
hody, aby se mohla trať
správně zanésti do 'katastrálních map (ad 2.). Je,Uk,ož dráha tvoří úzký
pruh p.ozemk'u vinoudhose
hadovitě kmjinou, není zaměření tak snadné,
zvláště pak u ,stank, kde zaoStavěním nově,}šími o!)jekty jsou sta,ré pevné
hoďy zrušeny a nový 'zálkres ne 'vždy spolehlivý, takže se musi operační
území značně rozšířiti. Konečně jest zaměření ,ztÍoženo tE, 'že je mnohdy
sta,rá trať zan€,sena ,do kata.strálních malp vadně, tus menšími, tu i se
značnými odchylkami. Hluhokým,i výkopy a zastavěním podél želez:lúčního tělesa ve stanicíe,h je,st podstatně ztížen ,průhJeda celé zaměřování
tnpí (časově) vlakovou
frekvencí a nakUlpeným materiáJem (pražce,
stavební hmoty, uhlí, od,stavené vo'zy apod.).
.
K zaměřovacím pra!c.em přistUlpuj.e se 'po !provedení zemnkh Ipraci
v jednotlivých stavehnÍ0h úsecích takto:
V kanceláři si připraví měřícký úředník všechny pomucky úseku
určeného k' .zaměření, opatří kopie katastráJInÍ'ch IIliilJPoněch obcí, jimiž
trať iprobí,há, vyhledá 'V aI1cMvu 'Vyměřo'Vací ,skupiny ohraničovaci ;~otokoly dotyčného úseku ,s<taré trati a k těmto ~otokolům
zhotoví si
kopie originálu ohranič(wacích p,lánů, vyrozumí všec,hny ohce, kudy trať
probíhá., že se obnolví staré, výikU'pem pro II. k'olej neďotčené ,žele·zniční
hmnicll.".a 'VytýčÍ a om~Zillíkují ,~~é~ástižeIez~ičnís~
hra~ic~e
žádos~i,
aby obec'Vyrozumělla vsechny 7-a'.lemmky. Po teto pnpmve re:kognos1w.je
traťový úsek a podle ;pokrO'čilosti stavby vyžádá, si od ,s,tawyvedoucího
informace. pokud se kryje skutečný zábor pozemk.ů IS celkovou pot.řebou
pro 'stlllvební úč·ely, hledě ,k moiným úchylokám 'projektu a,ť 'z jakýchkoli
dl'lvodů. Seznamuje se 's terénem úseku, I1OIz'vrhnesi hned přibližně
podle jeho členítosti a ,průhledu pro ka1ždoukatastráJní
obec měříckou
síť tak. a,hy í je,dnotJivé obce hyily vzájemně touto sítí navá1zány.
Poté ohnoví nejiprve starou, 'vý1kupem nedotčenou hranici dráhy
podle ohraničov~c·íJlo Iprotokolu a ohraničo'V:OOÍhopláJnu tak. že ,zk.:ontroluje vŠHchny 'stojící mezníky, na,řidí okolpati u nkh okolní drn nebo
v
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křoviny a Rc,há,zející 'znova osadí pod:le měl' v u:ve,d.enYclh ohrani,čovacích
pomůckác,h.
Ča'Sto se ,sitá.vá, že jest mno,ho mmmÍ!kůzasylpáno,
a že se
odkryjí po zaměření k:opánim. Nato se vyko'iíkuje nová. hranice drá,hy
v místeeh, kde bylo třeba želelzniční těleso roz,šířiti zahráním sousedních
pozemků.P!ři
těchto '}Jlface'ch,které vyža,duj~ na délku úseku 5 až 10 km
několÍ!k dní, ,stáJe .si zeměmiJ.řič všímá okolí, uvažuje o volhě 'Případný~h
místních trigonome'trických
,sítí (hlavně v l'Oz,sá,hlýoh nádra'žíc,h) a polygonální,e,h tahů.
P1otom dá rozvésti žeJelzničnímvoúkem
me'zniky, jež
se uloží na žel.e7jniČn'm těle'se podle vykolHwvání"takže
's,e transport
mezníků provede !poměrně v krátké době. Když " se ta,k 8t&0, osazují
Je podle disiposk vždy dvodice doělní'ků. Silnice a polní ce,sty omezníkují
se obyčejnými, plochými. asi 50 až 60 cm dlouhými kameny
(úlomky),
které se nechají así 15 cm nad povreh země vyčnívati.
Je-li :půda 'suchá
a sypká. osadí is dopravou me'zníků ke kolíku dvojice dělník,fi za hodi'nu
5 až 7 kusů, je-li mokrá a ,hJinitá. 3 až 5 a v ,půdě tvrdé a skalnaté
osadí pouze 1 nejvíce 3 'mezniky 'za hodinu.
Me'zÍtKill zeměměřič
s jedlIÚm děllníkern vyiPledáváJ .podle kopie
kata,stráJní mwpy pe'vné body se z.řením, aby na každý katllJstrální lis,t
přiJpadlo pokud možno několik pevnýc.h bodů. JistÝ'ch ,pevných hodů
je na Ika,ždém sekočnim listu :velice málo, mnohdy se nenajde ani jediný.
Proto se doporučuje
pojmoutí do za,měř,ení 'co nejví'ce pevných hodů,
byť í to byly body. kte,ré neodpovídají
kriteriu identity, nebo pro které
není žádná místní .k'o,llItrola. PřJhá,zí se totiž velmí ča,sto, ž,e při zkusnémzanáš€ní
do malpy ;podle VýiplOCtUcelého zaměření 'se zjistí, že body,
které hyly pova,žová.ny jllJko [levné, jimi ve SJkutetČnos'Íi nejsou, kdež,to
ty, které nemají po pHp'adě 'Žádné místní kontroly, jsou s mapou identiciké. Nálvaa:né ,body u polních ce1st, 18,irrnic,lesa, na soumezí me'zí polem
a lou'kou, jakož í nově vyetavěné
d.omy aM. nedrsou vždy jf.Sité. Proti
tomu dohré ipe'vnébody
jsou k,řižujícíse
meze lwk, polí (hlavy parcel),
hran:e8o mezi dvěma obcemi, staré Hiže, sta'réchalwpy
aohjekty.
Po této :přÍipr3:vě v),hledá se 'základna 'P'ro měřkkou
siť. Jelikož
je rOoVná koJej nejpHznívější
pro pi'8osné měření mÍistní základny,
volí
zeměmělřičpraviderrně
taikovouto k,oJej v délc.e 500 až 1000 m pro její
měření.
VykoHkuje
tudÍiž začá,tek a konec volené základny
v ekvidistantě 2'25 a,ž 2'50 m od osy ,koleje a kolíky ,přesně promítne na nejhližší kolejnici, kde 'vyznačí místa ba,rervnou, do klinu seříznutou křídou
a sekáčkem udělá na ,hlavě kolejnice tJ1va.louzna,čku a měří pak přesně
délku této ;pienes,ené 'zákrradny 'po kolejnici.
Z této základny vyvine se
mMíc-ká síť IPO 'celé délce úseku, ktelJ'ý ,se, má. zaměřH.í. Vyskytne-li
'se
~ zaměřovaném
úseku je,ště ipří'hodná rovná kolej, pak ji pojme též d'o
sítě a f'Ovněž přesně ,změří jako kontrolu celé měřické sítě.
Za vrcholy trojúhelnírků p<řipadné místní trigonometri'cké
sítě použije pokud možno ji,ž vyhledané
!fl'elvne body. Není-li to možno, tedy
alespoň na něj:lké katastrální
hranici pa,rcerry (melzi) a t,o truk, alby-se
snadno mohly zaměřiti 'protímílním ane» Isměrem a délkou sousední pevné
body, bez zvláštního
pokládání 'polygonoových tahů k nim.
Když je tllJkto měřícká síť l'Ozvržena, změřena zá;kladna a polygonové délky, odlPowrují ,se všec,hny její horizontální
úhlY' a 'zaměří se
protínáním všee,hny Iz'bývajkí pervné hody. Pruk €e přikročí k zaměření
detailu.
Na poiIyg-onové tahy 1:180zaměří hranÍJce dráhy. v,šechnysouběžnéee'SiÍY a no,vě ,z.řizené 'c~sty. prop1is,tky" noojezdy. podjez,(lv, mosty,
strážní domky. stráržní SI1:anoviště', blork.v, v,š'e'Chny nádražní
,budovy a
ne méně pečlivě i 'osa ddhy
a stanOiViště .he,kt,cmetrových
kamenů.
Dovolí-li tomu poča:sí, doporučuje
se. aby figuranti ,po ,s,končené prmcí
ještě hned vše,chny mezníky řádně váJpnem nabílili.
Velmi často se při,hází, že některý
úsek se zaměřuje dříve" ne·ž
jsou hotovy všechny 'zemní práce' pOlkurd jde o př:eložené ,c,e,SI1:y.Ta,ková
mj,sta se pří podrobném
mě,ření vynee,hají, polygooáIní
hody v takové
části volí Ise na 'P,říhodných mj,stech, aby stavhou 'se uc:hovaly a pak
teIP'rve, když Je cesta neho kterýkoliv
jiný o,hjekt hotov, příslušné mí:8to
se doměří na 'polygoonové 's,trany.
Po všem tom hě,hání sem a, tam, lezení 'Po mazích nahoru a hned
o'pět dolů, ,shýhání a hne.d z;a~e vstáváni,
\po s,tá.lém duševním
napětí.
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je~ vyžaduj:e jak pofálce vym.erova:eí, její účelnost a org:misace, tak
i u~t:lIVičná pozornost na 'kolem jedoucí vla1ky, které nejenom ztěžují prád,
ale ohrožují i ž:rvot zeměměřiče a je,ho figurantil., propočítají se v kan·
cel:'Lří všec.hny zápis1ky,' využijí ,siki'zrzy,které 'byly pořízeny plři měření.
S mraivenči 'Pílí, o níž by se napsala dlouhá a dlouhá B,ta,t, koná zeměměřič
]}ráJcciv kance'IMi ,za cílem ,kone,ěmým, t. j. zanésti vý:s~Hdky ~vé namáhavé
robo1.y do katastrálních plánil. a 'zlpra.covati nové železniční plány.

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.
Die Photogrammetrie
und ihre AnwendunA' bei der schweizerischen
Grundbuchsvermessung
und bei der allgemeinen
Landesvermessullg.
8ammlung
vonReferaten,
gehalten
am Vortragskurs
des Schweizerischen Geometer-Vereins
am 7. und 8. Mai 1926 an der Eidgen. Te0hn.
Hochschule in Zurich. Objedná,vky vyřizuje p. Steinegg-er, GruildbUi~hsgeometer, Schaffhausen, Švýcary. Obsahuje 150 tiskových stránek s přiloženými ukázkami zaměřených území rÍ1znými fotogrametrickými
metodami.
Kniha jest sbírkou přednášek, pořádaných Spolkem šVÝ0arskýeh
geometril. ve dnech 7. a 8. května 1926 v Curychu a je velmi pěkně upravená a obsahově bohatá. Možno ji také považovati za učebnici o fotogrametrií, dává krásný přehled všech fotogrametrických
metod vil.bec.
f'děluje zkušenosti z pokusů ve švýcarsku
získaných, prok.lzuje hospodárnost
v určitých pHpadech. velmi dobře oceřluje použivatelnost
pro
mnohé účele technické a poskytuje dobrý návod pro další hadání veboru
fotogrametrie.
Obsahem jest rozvržena na čtyři kapitoly:
Kapitola 1. pojednává, o používání fotogrametrie' pří katastrálním
vyměřování ve Švýcarech.
Kapitola
podává výsledky stereofotogrametrie
ve švýcarech]
porovnává
terrestrickou
a leteckou fotogrametrU, hlavně co do přesnosti situace a vvšek.
Kapitola III. pojednává o letecké fotogrametrU metodou odkreslovací a o praktických
poznatcích, pokusy získaných.
Kapitola IV. dává celkový přehled o stereofotogrametri,~kých
snímcích ze stanoviska technického provedení, popisuje zařízení, jak polní.
tak i kancelářské, věnuje velikou pozornost
přístrojům
na vynMíeni
plánů, popisuje mechanické zařízení autografů, jich teoreti0ký podklad
a jich používání.
Spolek švýcarských geometrů dokumentuje
vydáním této sbírky
'předná,šek svou vysokou úroveřl odbornou, neobyčejný zájem a správné
vystihnutí
výhod
a použivatelnost
fotogrametrie,
povzbuzuje
členy
k dalším pracem na poli této novodobé metody zaměřovací, poskytuje
nezištně úřadům a i laickým kruhům materiál o výhodnosti a hospodárnosti fotogrametrie.
Je třeba, aby i u nás byla věnována větší pozornost fotogrametrii,
bylo vážně pomýšleno na její praktické použití tam, kde se jeví jako
jedině hospodárnou
a vzbudil se větši zájem v kruzíeh odborných a
úředních.
Kík.
Ing. Ant. Š tvá n: Fennelův teodolit typu XXV. Rozbor stavby,
-čištění a mkttifikace. Spisek napsán pro potřebu tr;allgulační kanceláře
,a vyd;íJl jako litografovaný rukopis reprodukčním Úistavem ministerstva
finall{'~
P.raze 1925. Účelu svému jistě vyhovuje dobře a úplně. Část 1.
(.staNha a pop'is Fennelorva teodolitu typu XXV) jest ~pecielní. Z části II.
I IlJ. můžeme čerpati
dobré poučení IPro čřštění, udržování a rektifikad
i jiný('.h strojil. geodetických.
A. Prokeš.

n.

Nové knihy.
JUDr. B. Pro c h á 7, k a: české vodní právo. Sušice 1925, stran 495.
Ing. Dr. J. K o n ě r z a: Stavba tunelu pod PolaMu.
'Cena 20 Kč mimo porto. NáJkladem vla;stnim. Piru'ha 1926.
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Ing. H. R o u s s i 1 h e: Etudes
sur les instrmnentes
géodésiques.
et Bur les résultats
de ta triangulation
cadastrale,
effectuée
dana
l'Aisne en 1924-1925.
Vyd:,:l 8ervice d'Etudes
du Cadastre
při min.
financí jako brožuru
strojem .psanou. Paříž 1926.
Ing. H. R o u s s i 1h e: Mise a jour rapide du cadastre
avec le
concours
de la photographie
aérienne.
Vydalo min. financí v dubnu
1926 jako strojem psanou brožuru.
Dr. H. L o s c hne 1': Uber die Genauigkeit
im Fallen von Ordi~
naten bei Koordinatenaufnahmen.
Vyšlo jako separát
ze Zeitschrift
fUr lnstrumentenkunde
č. 10, 1926.
O. Lei x n e r: Der Stadtgrundri8.
Ost. Bundesverlag,
Wien.
Dr. L. T e i s sl: Die Herstellung
von Kartenskizzen
natiirlicher
Hohlen. Ost. Bundesverlag,
Wien.
Geodatische
Woche. KOln 1925. Verlag' Konrad Wittwer. 8tuttgart.
École spéciale des Travaux publics vyd'l,la svým nákladem:
R. Dan g e r: Cours d'organisation
des Travaux
de géometre.
Paříž 1925.
P. J a I' r e: Cours de Géodésie,
Triangulations
cadastrales
et
c(}mplémentaires.
Paříž 1926.
Dr. Arvid Ode n c ran t s: Fotogrametrien.
štokholm
1926.
A. L. H i g g i n s: phototopograp.hy.
Cambridge 1926.
O. S c hlo mil c h : Fiinfstellil(eIOj{al'ithmische
und trigonometrische
Tafeln. Nákladem H. Eschlera v Liberci. Cena 15 Kč.
Odborné články v časopisech.
Geodesist (časopis sovětský)
1926. Č. 7/8. N. B 10 c h in:
O vadách, jevících se v odchylce horizontálné
osy u stroje Bambergova.
-R. Ž i v o t ov s k i j: Technika
a praxe nynějších
vzdušných
snímkú
ve francouzské
aviatice. (Část 1.) - N. B u l.a jev s k i j: Rekognoskování v horách Talasskoho
Ala-Tau.
(Část 1.) Č. 9/10. I s a k o w :
O navázání
trig. sítě na základnu.
- R. Ž i v o t o v s k i j: Technika
a praxe nynějších
vzdušných
snímků ve francouzské
aviatice.
(Dokončení.)
- A. K o že v n i k o w: Jak přiblížit body určené astronomicky k bodum určen$-m pomocí triangulace.
M. M i c haj 1 o w :
Zhotovení
hospodářských
snímků. (Část 1.) - Č. 11/12. M. Mi c h a j10 w: Zhotovení hospodá,řských
snímkú. (Pokrač.ování
dúle.) - n. E]'Š o w:
Automatícká
komora
Zeissova R. M. K. 18. - P. A k s e 11 o w :
Alhidada
.,Všeměříč"
plukovníka
franc. armády
Goulier. typu ~. O. M.
Bul a.i e v s k í j: Rekognoskování
v horách
Talasskoho
Ala-Tau.
(Dokončení.) - Č. 13/14. D. E rš o w: Základní myšlenky fotografování.
- - A. šl L r .i. a j eiw : Popis zařízení a uzavírání
automatické
komory
R. M. K. i ruční H. M. K. - N. A dam o v i č: Čtyřmetrový
komparator
hlavního úřadu pro míry a váhy. - M. Mi c h a·j 1 o w: Zhotovení hospodářských
snímků. (Dokončení.)
- Ing'. N. Ne čip o r e n k o: Některé
doplňky k nivelačnímu
automatu
prof. P. M. Leontovského. - V. U s p e ns k i j : K otázce speciálních potřeb pro topografické
snímky a mapy. G. Pe t r o w : Vojenská topografická. škola na letních pracích. - Č. 15/16.
V. Pop o w: K otázce zlepšení výpočtů při tacheometrii. - N. N e čaj e w:
Přenášení
vyobrazení
na vzdálenost
pomocí radiotelegrafie.
N. K.:
Přenos přesné nivelisace
přes řeky. - A. Bel a v in: Mapa Brjanskej
g·ubernie. N. T o I' U baj e w: Racionální
oJ'ganisace
pr:íee v provádění top0gTafických
prací.
Zeítschrift
fiir Vennessung~wesen
(říšskoněm.)
1926. Č. 1. N.ekrolog
Prof.
Hammera.
VY.
i e d r i c h:
Bestimmung
cines
Korbhogens
usw.
P.
L u c ke y:
Bemcrkung
ZUl' Abtcílung
zweier nomographi,scher
Vedahren.
- R a u: Die Verstaatlichung
des
VermessungswesenS.
Č. 2.
H o f mi a n n:
Díl'
vermcssungSr
technischcn
Arbeiten beím Ausbau des Murgwcrks.
- Dí e {l k: VervielfiUtigung
insbesonderc
Planumdrucke.
- Č. 3. H j a 1m a r A u c r :
Ausgleichung dUl'ch Anwendung
desarithmetischen
Mitrtels. - Prof. Dr.
A. Ha e r pf e r: Notiz zur RinghaIhmessungsungleichheit.
- Had e r t :
Ansdehnungskoeffizienten
und Tem:peraturnachhinken
der Besselsehen
Barsismdlstangen,
enechnet
aus dem Teils·treckenerg-ehnis
von Ra.sis-

"E.r
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llleStiUngen. (Pokmčování. ev. č.. 4.) - Č. 4. C I a u s s : Der ZusammenschluB
Hiddeutl>cher DreiockEmCltze mit den Dre;ecksketten
der preuBischen'
Landesaufnahme. ZUl'GewinnungeJnheitlicherr
geogr:lphisc,her Koo,rdinaten.
H e II w i e g:
Eine
neue
mehr,teilige
Nivellierlatte.
Č. 5.
H o h e n n e l' :Obe/r
,die Ptiifung
von SchraUibmikromete l1n, i,nsbesondere die Bestimmung
der iperiodíschen
Fehler
von Schraubmikroskopen an Theodoliten und ein neues híerzu díenendes eínfaches Hilf,smittel. Prof. D e u b e I: Ober Wedsermittelungen
im bayerischen
Flurhereinigungsverfahren.
Č. 6. M a u r e l' : Bel&c1hrei-hung e'ner
Hilfstafel flir halbgraphis,che Flachenberechnung,
Weg&chni:ttdreiecke und
Winkelhalbierende.
- Des c h: Verstaa,tlichllng des Vermeslsungswesens.
- Se h t i c .JI I ing:
Der freís·c,haffende preuBislche Landmesser. - Č. í.
Dr. H. L ii sc her:
Die Verwendung
des Luftbildes
ZUl' Gewinnung
gToBm.aBstiiblicher Schichrtenli!lJďenkarte in hochwertigem
Flachgellande.
- Stadteb~ugesetz und Umlegung·. - Č. 8. N. G. K e II: Die Anwendung
E'tereogTaphischer Netze ZUl' Bestimmung der iiuBeren Orientierung von
Aerophotogrammen.
- A. Bot t: Ober Wertsermittlung
im bayerischen
Flmbereinigungsverfahren.
- Č. 9. R. Mo nt i gel:
Genau;gkeitsuntersuehungen iibe'r F>lltchenbestimmungen mit dem Planimeter
Č. 10.
Prof. Dr. F. Se h i II ing:
Die geomet,rische 'I11eorie der mechanischen
Entzerrung
von ebenen Fliegwaufnahmen.
(Konec v č. 11.) G u rI i t t: Die Bewegungen von Tu,rffil?,pitzen. Č. 11. Ivar Jun g: Einfaehe Formeln fiir Koordinatenhereehnung
bei VO!rwiirtseinschneiden.A. N ii s se:
Die Hamburg,is,ehe Ausstellung
fiir La:ndesvermessung
192G. - O. 12. Lan rl g l' a f: Feinwiigung. zur Bestimmun~ van Ausgangspunkten
fiif befgbauEohe Senkungsbeobachtungen.
- S c h mel z :
Das Baugese',z flir Wlirttemberg.
- H o i n z ma n n: Feinnivellement
uber moorigen lJntergruud.
- O. 14. Se her mor hor n : Bestimmung
uer Hohenlage ,dol' Insel Terschelling.
- C. Uo hl e der:
Stiidtebaugesetz. Fliiehenaufteilungsplan
und Umlegung.
Zprávy veřejné služby technické.
Č. 18 a 19. Ing. Dit t l' i c h :
Historický vývoj st.átní služby stavební do roku 1918.
Časopis československých
inženýrů. Č. 18. Ing. Sní ž e k: Autograf Wildi'lv.
Pczemková reforma. Č. 5/6. Dr. J. K o tě:
Obsah niroku vlastníka zahraného majetku na ipone,chání ploch podle § 20 zákona ze ,dne
30. ledna 1920. Č. 81 Sb. z. a n. - A. P.: K otázce pozemkové reformy
v POlfku. - Č. í/8. Po k Y illY pro úpravu měřick~'ch ela,borátll apl'o
Výplatu splátek a účti'l za měřické práce.
(Konečně pozemkový úřad
vydáv;í" jakousi instrukci o technickém provádění dilčí-ch plánků, která
má ,sjednocova,t práci civilních geometri'J. Mys1ime,že
už je to hodně
pozdě. Ko'legové v S. P. C., jichž uznání a význam 'poměry ,si vynutily,
mohli teprve v posllední dohě účinně zasáhnout pro dobré provádění
pozemkové reformy v katastr. operátech.) - Č. 9. V části "úředních
instrukcí,
vyhláiiek a pokynů"
jest uveřejněn
vzor smlouvy
mezi
S. P. O. a civilním technikem v přídělové akci. Poněkud pozdě, ale přece.
Věstník vysokoškolského
svazu vřele tímto doporučujeme. V článcích referuji i naši kolegové (kol. Guldan o mezinár. kongresu zeměměřickém v Paříži).
Věstník pro vodní hospodářství.
Č. ~./9. Prof. Ing. H I a v i n k a :
Regulace reky Váhu.
.
Mitteilungen des Hauptvereines
deutscher Ingenieure.
O. 6. Dr.
Ba c h: Der Stadtebau, seine Wege und Ziele (konec v č. í). - O. 8.
Dr. K ti l' S c hne r: Ober ein einfaches photochemisches
Reproduktionsverfahren.
Schweizerisc1te
Zeitschirift fUr Vermessun~wesen
und Kulturjchnik.
Č. 8. Ing. W. Lan g: Schwerzer geographtsche
Koor-dinaten. -A. A ns e l' m e t: Du ,caleul ďune triangulat:on
dans le voisinage de
l'origine descooordonnées.
- Dr. H.. F I uc k: Berechnungdes
Wertes
von Ohstbiiumen. Die Ausbildung de,r Kulturingenieure,
Vermessung$~
ingenieure und Geometer in Schweden. (Dokončení v č. 9.) O. n.
Z o II y: Ergebnisse
der Triangulation
IV. Ordnunl,\' im Scarlthal. C hal' I es: Le niveau Wild. Č. 10. Ar l' e gel' : Der DoppelbildTaehymeterkern.
l
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o vzdělání zeměměřičů ve Švédsku pojednává stručně K. Malmberg
v 8. a 9. čísle ,.Schw. Zeitschrift fUr Vermessungswesen
und Kulturtechnik", 1926. Jeho referát stojí za zmínku:
Autor v úvodu praví, že práce měřické provádějí ve Švédsku:
úřad katastrální,
zeměpisný ústav, úřad námořní, geologický, hydrografický, kulturně-technický
a stavebně-inženýrský
(státní to ínstituce)
a městští úředníci. Pro službu zeměměhčskou a katastrální je předep.,áno
s pec i á 1n í v y s o k o š k o 1s k é s tu d i u map
r a x e. Na vysokou
školu pro zeměměřičství a katastr, řízenou Královským ústředním úřadem
zeměměřičskýrn,
přijímají se maturanti,
když odbyli první praktický
jednoroční výcvik ve službě katastrální
(po dobu teto zkušební praxe
dostává se kandidátům
náhrady cestovného). Hlavní přednášky na vysoké škole sestávají z těchto oborů: matematiky,
geodesie, nauky o
katastru, právních věd, polních cvičení apod.
Po dvou letech skládají
se zkoušky, a ti, kdož obstáli, nastupují další výcvik, a to opět v praxi
(dvouleté) u okresních zemčměřičských úřadů. Poté znovu studují rok
na vysoké škble, a to nauku o zemědělství, odhad pozemku, lesnictví,
kulturní techniku a výstavbu mě'st a konají zkoušky závěrečné.
Švédský zeměměřič-úředník
potřebuje tudíž š e s ti 1e t é průpravy,
aby připuštěn byl k samostatnému
provádění odborných úkoniL Máme
tu doklad, jak severský stát, kde otá,zky pozemkového vlastnictví nejsou
tak komplikovány,
jako u nás, se stará o dorost zeměměřičský daleko
lépe ne~ čs. republika, kde zeměměřičství má svou velkou tradici a
kde v současné době kladou se naň zvýlšené po~adavky, Jak události
nasvědčují, bude čs. republika p o s 1e dní
ze států, které pochopily
význam hlubokého odbnrného vzdělání zemřměi'iěského. PH tom o všechny
kategorie vysokoškoláků je však dobře u nás odbornou výchovou dorostu
postaráno. Vidíme na př., jak z mnohem mladšího studia kult. inženýrského, je~ bylo tříletým kursem, vytvořil se odbor čtyřapůlletý, jak ze
t.říletého studia obchodních věd, zřízeného několik let po převratu, stává
se odbor čtyřletý, jsme svědky toho, jak jednotné čtyřleté studium
strojního inženýrství rozpadlo se na tři nové čtyřleté odbory strojněelektrotechnické
:::.td.
Jen o dokonalé reformy v zeměmě·řičství se směrodatnť~ kruhy
nestarají, a kdekdo ze silných jedinců je volán na pomoc proti snahám
slabého stavu zeměměřičského. Sbírají se Ii c h é důvody proti reformě
na osm semestrů, ministerský
tajemník c h v á Ii v časopisech pouhé
teoretické
studíum šestisemestrové.
profesor vysoké školy technické,
který stojí opodá.! praxe zeměměřičské, dává pro s vou o s o b u návrh
dokonce
na pětisemestrovou
"reformu", veřejná
instituce
technická
prohlašuje, že osmisemestrové
studium zeměměřičské nelze doporučiti
z toho dlivodu, že stavitelství inženýrské, mající pj'ebytek dorostu, by ",ískalo
konkurenta I! N ě k o Ii k o s o b n o stí sc exponuje proti 1'lí dné reformě
studijní a jich vliv dosud rozhoduje, Ille vol~ní cel é h o stwn zeměmčl-ičského, c101Jro,,,dání Il. stRnovisko čeekých akademick.'~ch nčiteh'i dorostu
zeměměřičského, manifestace zeměměřičů za účasti technických korporací a resoluce tam usnesená se s pohrdáním přehlížejí. A dosavadní v~'sledek:
český zeměměřič přestal býti schopným pro své nedokonale
organisované
studium
zúčastniti
se činnosti -mimo hranice republiky.
Nemůže v cizině na dlouhou řadu let odvolávati se na svou prťIpravu
vysokoškolskou,
neboť i balkánský stát reformoval studium zememčřičské dávno již na osm semestrů. ~
československé vysoké školy technické nebudou bohužel již vzorem cizině, která ve výchově geodetických
pracovniků je před8tihla. Smutná to billlncc!
Slouží takov~to činnost nepřátalf.m řádné reformy zeměměřičského
studia v našem prostředí a před cizinou ke cti? Prospívá státu a. české
vědě? Nikoli: souČIlsný stav věcí zeměměřičských v evropských státech
mrllvne popravil tyto snahy, jak vidime i na švédském pHkladu, kde
kandidát zeměměřičství prochází š e s t i let o u t e o ret i c k o - P I' a k t i ck o u pr&pravou.
fr.
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Zp~ávy spolkové.
z Jednoty úředně Rllltorisovanýoh civilníoh geometrů. Jednota
konala dne 4. září 1926 ohvyklou měsíční řá,dnou schůzi pracovního
výboru v Praze (obecni dům) za přítomnosti těchto kolegů : Ftirsta,
Fri>tsche, Bukače, Zuklína, PmkŮJpka, Škody, Černého z Lysé, Černého
z Nuslí a Krejzy, z Mmavy Janče a Šíra.
Schůzi zahájil piředsed.a koleg.tt Ftirs>t a referoval
o různých
s\:wovských záležitos,tech, mezi jiným o zá,k'oně o civ,. teClhnicich, který
má v dohledné době vejiti v živ,olt, o studiu, o ro,zmn'ož'o,vmi plmů atd.
Kol. Kr,cjza pOiv·Šechně se zmínil o návrhu zákona o stavEbnich živnostech se stanoviska civil. geollletrll. Pr0ti návrhu zákona nebylo námítek.
KoL Pro,kůpek připomněl, aby nebylo zapomenuto intervenovati
u prof. PantoflLčka aJ byli pověřeni touto záležit,osti kol. Zuklín a Krejza.
. Rovněž por-01kováno bylo o novém tarifu na prá,ce ,komasační,
kterýkomo,ra
urguje a kot; Prolkůpek pOlvěřen tarif komoře zaslat!
v tom znění, jak na,vrhuje kol. Talaš.
Projednány něk'tc,ré případy ka,ndidátů pro autmÍsaci geometrovskou a stanoveno, aby doha praktická hyla posuzo,vána případ od případu.
Některými ko'legy poukázáno bylo na okolnost'., že StMní p·ozemkový 'Úřad dává kontrolorvati plány civilních geome.trů kulturním inženýrům, kandidátům bez autor;sace
a dokonce hez; státní z;koušky na
vysoké :",kole technieké.
Rovněž na druhé straně poukáz,áno bylo na tu nesro,vnalost, že
kOollJtwluplánů Státní pozemkový úřad provádí a p.řes .t,01si ponechává
5 % zálohu; když skutečně kontrolu plánů stá:tní Pozemkový Mad již
pro'vádí, nemusel hy si ponechávati žádné zálohy. poněvadž stejně vyplá,cí se kvota za měřický elahorát po kontroJe' jehol. Ve věci této
nehyl kolegům dosti jasný postup stáltního Pozemkového úřUiWU.
Kol. Zuklín se zmínq, že 16. května 1928 hude tomu 20 let, kdy
Jednota byla založena a umeseno, připraviti k tomuto datu slavnustní schůzí.
Kromě kolegů Zuklina a Krejzy, kteří hyli zvoleni jako experti
do Paříže na mezinárodní federac.i zeměměřickou z.a Jednotu, zvolen
byl ještě jako Ueltí expert kolega Černý z Nuslí a kolE,ga Janč z Mo'ravy.
Inženýrská
komolra. k tomu sjezdu pak vysílá kol. Ftirsta jak,o
svého oficiálního zástupce.
Nato povišechným l'o'zhovorem o různých
sta,v'ovských zákžitostech byla schůze skončena o 9. hod. večer.
Ing. J. Krejza.
Z ústředí I'lpolku státních měřických úředníků. Jak již bylo v minulém čísle "Zeměměřičského Věstníku"
oznámeno, podniklo ústředí
kroky, aby všichni členové našeho spolku dostá,valí nově vycházející
měsíčník "Věstník Vysokoškolského
Svazu" přímo na jejich adresy.
Ježto výzva na odbočky, ahy zaslaly nejnovější seznamy členské,
zůstala nezodpověděna, dodali jsme Svazu v poslední chvíli vlastní,
možná již méně správné členské seznamy. Individuelní dodání "ebylo
v.šak jíž pro krátkost doby z teéhnických důvodů možné. Zásilky poukázány tudíž po starém způsobu důvěrníkům Vysokoškolského svazu, aby
je organisovaným vysokoškolákům rozeslali.
Vzhledem k značným nedostatkum organisační sítě, obzvlátitě na
Slovensku. Pod karpatské Rusí a i ve Slezsku, je jistě celá řada našich
členů, kteří "Věstník Vysokoškolského
Svazu" neobdrželi. Úst.ředí požádalo přípisem všechny pp. kolegy, ahy se dožadovalí "Věstnílm" 11
tamního duvěrníka, dokud nebude umožněno individuelní zasílání, což
stane se pravděpodohně již při nejblíž,šim čisle. V sekretariátu
Vysokoškolského svazu zbylo ješt~ značné množství výtiskú, stačí tedy, aby
kolegové o zaslání čísla požádali.
Upozorňujeme, že spolek náš přispívá značným penízem na v~'dávání tohoto jediného, všechny vysokoškolské organisace pojícího měsíč.; níku ; je tedy každý člen našeho spolku předplacen. Bylo by škoda, kdyhy kolegové netěžili z cenných zpráv, jež nový měsíčník hude přiná:íetí.
a pomíjením časopisu přivedlí ústředí našeho spolku k smutnúmu poznání. že marny byly značné oběti, přinesené ve prospěch kolegt"1 a
k účelu uplatnění našeho stavu v řadě ostatních vysokoškolských
organisací. (Eventuelní reklamace huďte,ž řízeny přímo na Vysoko~k()lský
svaz, Praha II, Vojtěšská 11.)
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Dále žádáme pp. kolegy, aby nám zasílali výstřižky článkl'l z rllZných časopisů a pod., pokud se našeho stavu dotýkají (s udánim data
a čísla).
Gd.

Různé zp~ávy.
Referát o Mezinárodním
sjezdu zeměměřiěském
v Paříži možno
uveřejniti pro obsáhlost látky teprve v čísle prosincovém neb lednovém.
Bude tím možno zhodnotiti lépe jeho význam pro stavovský rozmach a
vědomí, poukázati na usnesení komisí pracovních, oceniti činnost jednotlivých delegací a jejich členů. Poznamenáváme
jen, že příští kongres
konán bude ve švýcarech, případně v Polsku. Čeští účastníci sjezdu nemohli hájiti myšlenku svolání sjezdu do nejvhodnějšího
střediska Evropy
- do Prahy, stísněni byvše vědomím, že nedostatečná
organisace našeho
studia působila by na hosty z ciziny dojmem skličujícím. Vinu ovšem
za tyto poměry češ ti zeměměřiči nenesou, ale přes to musilo jim býti
vítaným, že při rozhodnutí o příštím sídle kongresu
ne byl a. Praha
vzata v úvahu. Zato polští delegáti mohli se sebevědomím zváti kolegy
z ostatních států do svého středu, zrovna tak jako to učiniti mohli švýcarští kolegové:
jim bylo již přáno pozvednouti
odbornou výchovu
k výši nejnutnější
a postaviti činnost zeměměřičskou na širokých základech moderních disciplin geodetických a věd s nimi spjatých.
-ka,
Článková
a řeěnická soutěž posluchačů vysokého uěení technického v Praze, Americká jednota čs. inženýrů v Chicagu vypisuje pro
posluchače
vysokého
učení technického
v Praze pod protektorátem
J. M. rektora inž. J. Petříka, druhou článkovou a řečnickou soutěž o šest
peněžitých cen. I. cena 2250 Kč, II. cena 1500 Kč, III. cena 750 Kč a každá
ze tří čtvrtých cen '150 Kč. Soutěže mohou se zúčastniti u oborů A-E
a G (V. Š. O.) všichni letos zapsaní posluchači, kteří složili první státní
zkoušku, i kdož byli zapsáni ještě v letním běhu školního roku 1925/26;
z posluchačů
vysoké
školy
speciálních
nauk
mohou
s e s o u 1. ě ž e z li č a s tni 1. i v š i c hni
1e t o s z a p s a n í. Kandidáti
soutěže, příslušníci českoslovenští,
musí odevzdati do 1 5. 1i s 1. o ~ a d u
t. r. po řad a tel i s o ut ě že, inž. dru techn. Jos. Schneiderovi (Praha
II. Trojanova
13), trojmo na stroji opsaný kra,tší článek, zabývající se
jakýmkoliv
thematem
technickým,
technicko-hospodářským,
technickosprávním
a· technicko-politickým,
vedle krátkého
curriculum
vítae a
současně předloží svůj index.
Očekáváme,
že dorost
zeměměřičský
pochopí význam
aktívní
účasti na této soutě,ži. Jest jistě dosti vážných, důkladných a hlollběji
založených posluchačů v jeho řadách a bylo by proto vítaným, by kandidáti stavu zeměměřičského
odvážně připojili se letos k ostatním posluchači'lm vysokého učení technického k zápasu, jenž sleduje cíle velmi
ušlechtilé.
Několik cifer o státních
zaměstnancích
uvádí letošní Vést-ník
vysokoškolBkého 6va·zu v č. 3 a 4. Státní správa zamě:stnává 114.319.
státní podniky 228,500 osob. Příslnšníci
skupiny A činí 5'5 %, s k uP i n y B 0'2 % ,slkupiny
C 7'2 %, skupiny D 9'8 %, skup'iny E 3'3 %
z počtu všech zaměstnanců.
Pokud 'se tý,če 'Pouze úřednidva,
jeví se
poměr tě,c.hrtoElkupin následovně: A - 21'2, B - 0'7. C - 27'5, D - 37'9
a E - 12'7 pmcent. Pak se nedivme, že kdyk<lHv jSlllle poškozeni úpravami - což je pravidlem -, že výmluva zní: Na vás .se zapomnělo. Tím
spíše je tiřeha nalší účallti v organisacích stavov.ských, abychom získali
zájem o na,še požadavky a p,ochopenf /pro rpot.řehy celého ,stavu.
Proto kolegové pozor pl"i nové s y a tem í s a c i míst. Vzpomeňte,
že v Rakousku je mezi zemřměřiči asi pět dvorních rada (V. hodno tř.)
a u nás je jen jediný v podobné hodnostní třídě. Také šéf "Rundesvermessungsamtu"
je o jednu třídu výše než n<Íš nejvyšší úředník v mě.
řické službě. Pozor i nll. rozdělení míst dle platových stupňa, ať s k ut e č n ě
se státním zeměměřiěfull-J1ll,sfane toho, co zákon platový měl přinésti:
Matečnč zlepšení materielní, když ne plné hod~oCflní dle pr:íce a dle Slib1'1
a vyhlášek bývalého rakouského min. financí. Spatn~ systemisace, znamená
pro n~ís další materielní a mravní útisk.
7.a redakci zodpovidá Ing. Jos. RlIžička. - Tiskem Polygrafte v Brně.
~aklad:ttAl:
Spolek če,;Jroslovenekých z61l·ěměfoičft
V Praze.
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