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Dne 2. října t. Ir. zemřel neočekávaně
v Karlových
VaJrech po kra,tičké
nemoci
v 47. roce svého věku Ing. Ant. K I' á t k ý,
měř. Tada Stát. pozemkového úřadu v Ernč.
NarOZ{1ll 15. :března 1885 ve Vhovicích
v okresu holešovském,
vystudoval
s vyznamenáním reálné šk,oly v Kroměříži, nače'ž se
věno:vla,l studiu zeměměři,čskému na něm. vys.
škJOle technřciklé v Emě. Dne 1. ledna. 1907
vstoupil do státní služby a :působil nejprve
jako elév v Emě a Rllis,topečíeh a lJ}iozději
jako sp,rávce evidence katastru
da,ně pozemkové v Rodonině a Emě III.
S bohatou pmksí přestoupil pak v poce
1921 do služeb Stá,t. pozemkového
úi'adu.
Nejprve byllpřirlěloVým ,komils3Jřem v Blansku;
v roee 1924 <byl trvale přidělen do Ema, kde
vynikl ze'jména Ip,ři pravá,dění přídělu pťldy
dle tak zv. malého proglJ'aJmu. V poslední době zaujímal vůi(Mí místo pH revisíe!h měřiekýeh
,elaborátu, v kterÉlžto funkei se znameni1ě osvt'děi1.
Eyl činným v úřadě, ale znám v celém slpolečenském životě v Emě·. Ja,k!o předseda
moravskoslezskéodbočky
Spolku čs. ínženýru státní měřieké služby, pokladník Národní
jednoty, jeden z prvníeb, kdo se stali předsedou Měl'ické skupíny pH SIA. v Brně byl vzorem
svými orga,n~'Sialč,nÍimisehopnostmi
a svou cílevědomou, usilovnou
praeí pro lepší příšti
.českoslověnsklé:ho zeměmě'ř. inženýra jak ve veřejné služlhě, tak i ve spole'čenském pOlsltaNení.
Eyl to muž jemného zrna" bezvadného společenského
vystupování,
člověk dobJ'ého
STaCe, jenž m!firnil a uklidň<ovalprotivy
nálzoru, jestliže ohrožovaly dobré jméno zeměmi'řičského s.tavu, ikt,erý však nemeškal se p.o<Stavit,ido prvníeh řad tě:ch, kdo se sna,žili poW"znéfltijméno a význam čs. zeměměřiče na poli odborném i národnim. :Měli jflme ho všicbni
rádi, upří:lll[):ěTádi!
Proto t,aké ta veliiki účast při je!ho po hřbu! Nel.i'en z okolí brněnského
a z Morav~·.
ale i z Čeeh p,řijeli jeho přátelé a známí (jeden dokonee přiletěl z Prahy letadlem!, ab~'
se s Ing". Krátkým rozloučili. Zástupci orlboJ'll)'eh ;,polků (kol. Faltus, ~Ia,řík), Zást.llpri
úřadit v. m. rada Krejear, přednosta
obvodové úřadovny S. P. Ú. Klofera
a předseda
IX. odboru Nár. Jednoty v Drně Dr. Pallier
vzdali hold zesnulému
proslovy
u jeho
rakve.
Oči mnoha přítomnýeh
se zarosily při posledním loučení s tělesnými ostatky
mrtvého.
Ing. Klrátký byl vzá,eným člověkem, úi'ednlÍkem a k1oleguu. ž,elíme jeho předča,snóho
skollu a jest na nás, ahyehom v intencíeh jeho pokra,čovali (hUe a jeho světlou památku
ctili f'tavo"skou snášeHvoBluí a IÍČia,s,tive spolkovém i veřejnrm životě.
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Mezníkování.
J. Pe tří k.

Melzníikov'álli pozemků jeví &0 nutným o[l~tl'enim pil"OvídJitelné ozna,()eni
drž:blYa-majetku. PTOt() shledJáváJme již v: nejstarníclh dbháJch popisy omezníkKJvanýJch hranic měst, obcí i soukromél půdly. Dalši d'ů:lletžirtostinabývá 1lllellníkování půdry pro měfické ZilláJzomění poz,emlk.ů. Je zfejmo, že trvaJié a účelné
ud~lování výsledikfi měrení aznáJzorněni na ma[Jě je nemežné be,z mezníkování
či stabilisováni hr:anic. V diŮJsI,edkutoho zápisy v pO'zemlko,vém katastru a v:e
k!llihách veřejných, kt,ell'é tvoří podk[.ad úvěrn!úch 0pl8,rrucí a TŮzných jednání
v obolflelchsprárvy státní, ztrácejí na významu, není-li mezníkoválli provedeno.
Právně a hlospodářsky je dr~ba poz,emková zaibezp'eČiena bez,vadným, trvalým
a pochybcrmsti vyluču:j~cím omeznlÍkováním.
BohUlž·el nelze často p'l1OrvélsH
mezn~kování dobrovo,lné, nýbrž bývá, potřebí za,váděti "melZník:orvání nuc,ené", poněvadž bez zákonem předepsané povinÍllOBtimezníkorva,u nebylo by často možno m0zní>kÚivá!nívůb!e1c provésti. Pře:",
to, že toto stanoviS\lm bylo prakti'Clky hájeno, přes to, že sprá,vCl1osttakového
p<Jf!,tu.pu byla v úřednírch lrruz.íclh uz.návána, nebyrla v Rakousku dúsledně prováděna, vyjm~ při scelování pozemků a při želez,mcích 1), kde byly předpisy
lllIe1Znikova,CÍ
vydá.ny.
:DáJbe, me'zníkování, které předc-ház.í měření, za.ručuje neměnitelně poměT(Y
d~tní',
olbdrifunie z.áiMllčooě& přírodou souhlasné zohraz.ení v plácrlech a
v operátech, na nich wJo~en'ÝClh.Poněvaaž melZilllíko;v:ánístojí peníze i práci,
hlWíka.ždý méně pe;člivý držite,l mezníkorvání odsunouti.
.
Často vycl1á~vá se ze zdánlivě správného předpokladu, že mezníikování
pozemkllnet:v'Oří pods,tatnJOu SIOuMst vyměřování a že úplně pO'3tačí, jsou-li pozemlky vyměrované oznaoony kolíky.
N3.lpi'oti tomlUi mložno tvrdliti, že pro ·držbu pOllemkovou má podstatný význ.am nejen spolehlivé a přesné vyměření, nýbrž i řádné, účelné vycrne,zníkování, j~zl lze dlos.iiCitrvalého odis.trrunění spoTŮ po'zemkový'clh a při ztrátě meznJkťtl i je,j~cihpl\elSné znovuzřízooÍ. Tím ovšem zaSle,z,vyšuÚe se význam celé evidecr1ceop'erá,tu měřičského, odSltraiíují se mnohé citelné závadlY katastráLních
ma,p a vlŠie'cihopelrátů, na nich založených.
Prohlížime~li, jak piíedpisy katastrální
zařizorvaJy ohraničování poz.emkú,
vidJime, že instrukce 2) z, r. 1824 v § 206 a § 207 předpisuje:
§ 206. Aspoň 14 dní před početÍ!ID.podrobného měření vyzve krajská k'omise obce,
aby hra.nice držby byly meznikovány.
§ 207. OmezníkOlVánJÍ
budiž :provedeno držiteli podle povahy krajiny, ko<ly,kameny
a jinými ZlOOČka.mi.
Kromě toho § 105 zavMí indikátora. lndikátorr je určen k tomu, alby dával vysvětleni goometrovi o hranicích obce a jednotlivých ipo~.ronků,o jménu vlM~tníka, o druhu
kultury a pod.

Instruk'oo 3) z r. 1865 stanoví v § 133:
Komíse má vyzvatietarostu, abv oznámil osadníkůlm,iže mají ohranLčiti své pOlzemky.
Dále v § 139 praví:
•
"Totooooočenď má jen ten účel, individuelnÍ držbu pro s.ebe označiti."
Klromě toho v § 140 se praví: "Oznaěení hrank má se státi kameny. koly. hrůbky
(mohylk3JIIJi)nebo 1 stopu hlubokými a 2 stopy dlouhými pi'imopy, jámami (i'e:t.vinami}.
Konečně v § 205 se praví: "Obec opatří bezpla,tné mdiká,torry, které volí z .poctlvých místních poměrů znaJ.ých mužů."
1) VOO'schriftfiir ille Bestimmung dm' EinlĎSUllglSgrenzen,der Verma,rkung, Darstellung und Berechnung des Bahngrundbesitz,es. W1en, 1910.
Gese.hMtliche uud technische Instruktion fiir die Durohfiihrung aigraricher Operationen. Wien 1!lO~.
~ Instruction zur Ausfiihrung der zum Behufe desallgronleinoo CM.asters a.ngoordneten Land·es-Vemmssung. Wien 1824.
3) Instruotion ZlU Ausfiihrung der a.ngeordnetJen Katastro.,l-VermeBswng. Wien 1865.
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Instrukc,e 4)

Z

r. 1907 uvádí v § 68:

"úředník měřioský má držite1e pozemků Ulpozorniti,lŽe výsledky vyměřování budou
míti trvalou cenu jen tehdy, jelstli hudou pozemky řádně vymezníkOiVámy,a že je v j<ejich
zájmu, aby lIlle,zníkiovalipřed počátkem vyměřováJú:. Ohraniěení maji provésti soulsedé společně kameny trvanlivými, oobo v mokrých lukách koly, které OIpatřeny jsou k,otvou:'

Instrukce 1) pro agrární operace z r. 1908 stanoví v § 40:
MezIlÉk.y- zvláště otesanéka.meny, buďtež oMzeny 'tak, aby jimi byl dán směr hranice. Hrubé kameny obílí se vápnem, aby byly zřetelnější. NelZdá-lise ozna,čení kamenem
dosti piíesná, je dovoleno vysekati do něj křížek.

Co je pozemek? Pozemek - podle zásad katastrálního zákona 5) - je část přirozeného povrchu
zemského, která je oddělena od sousedních částí
trvale viditelným rozhraničením, hranicí správní
nebo držebnostní, nebo od nich se liší vzděláváním
neb užíváním. Pozemek geometricky zobrazený v pozemkovém kat astru nazývá se parcelou - stavební
neb pozemkovou - a označuje se číslem parcelním.
Předpokládejme daný pozemek (obr. 1.), označený mezemi. (Mez je úzký pruh, travou porostlý,
jedno pole od druhého dělící, něm. Rain.) Pro zaměření musíme si tuto prostorovou úlohu zjednodušiti. Za přítOIllJlosti sousedů odhadneme střed meze
A a označíme jej kolíkem. Podobně provedeme pro
body B, C, D, E.
Není-li námitek, nahradíme kolíky mezníky 6),
a tím jsou lomové body A, B, C, D, E stabilisovány
a pozemek ohraničen. Tímto způsobem je pozemek
nahrazen prostorovým mnohoúhelníkem, jehož strany
tvoří hranice. Pomyslný prllmět a, b, c, d, e tohoto
mnohoúhelníka v horizontální rovině zobrazujeme
Obr .1.
v určitém měřítku zmenšení na plánu (na situaci).
Máme tudíž:
a) pozemek - ohecná: plocha,
b) náhradlllý mnohoúh>8ílnikA, B, C, D, E, prostorový obrazec vytvořený
hmnic:emi,
c) pomyslný průmět v horizontální rovině a, b, c, d, e tohoto mnohoúhelníka"
d) lmne,čně, obra,z - plán, sHuaiCi, tohoto horizontálního průmětu, (parcelu) sestrojený v měřítku 1: M. Tyto rozdíly pojmové se v obecném životě
zanedbávají, ale jsou nutné pro pochopení dalších úvah.
Z t,o<11o
plyne, že mezníky stabilisujeme hranice, čtili strany náihradného
mtnohioúhelníik~A, B, C, D, E, dále neměříme pole, nýbrž. určujeme délky a
úhly prům~tu a, b, c, d, e, v horrizontálné flovině, ro,vn.ěžnevyšetřuj.eme plochu
pole, nýbrž výmČ'ru horiwntálného průměitu a, b, c, d, e.
Z těcihto úvah plyn,e: poně,v,adž me'z,ese mění dobou, měnise i náhradiný
mm,ohoúh.ehúk, dostá,válIlle jiný průmět a jinou výtmlěru. Jakmile j,e pTOivedeno
ll1IelZnilwvání,je 81tabilisován nMuadný mlllohoúheJník, ale zůstá.vají nevyhnuteh1!é chyb~ při měrelIlÍ diélek a úhlú pro průmět ru1hradnéhro mnohoúhe'lníka,
roteré se ob~le~ nevyhnutelno'll odchylkou vre.výimJě'řeplošné.
4) Instruktioo 'Lur Ausfiihrung der Ve.rmessung6DIIIlliÍt
Anwendung des Meťlt~SCih",s
fiir die Zwecke des Grund.steuerkatasters. Wi 00 1907.
5) Zákon ze dne 16. prosince 1927 o IPOzemkovém ka1lllJstrua jeho Vledmf (katastrálllá
zákon). č:ía. 177 Sb. zák a na,ř.
8) Mezník je 'ZIIla.menIÍ,
které od jednoho IIliadruhé- uikaauje a. po mezách jest Uisazeno.
Mezník mil.ž,ebýIDikámen (něm. Markstein. Grenzstein, FeldSteiIn),lIleb jiné znamení.
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M,e'zníkování bude dále záviseti též na 1ll'ě,řítku plánu čili na obra,zu horizontálné pfOijleiklc,e
v měří<t,k,u1: M. Strany DE-EA mrU1žemenanralZlOvati stranlou DA potud, pokud: strana, tato nevyboč,í z, rozls,a:humelze, nebo když vyboč,í,
pak musí býti EE' tak malé, že nebude lze znázorniti na mapě ee', sestrojené
v měřítku 1 : M. Jako meznou hodnotu pro plán, kterou lz,e vyjád'1'iti graficky,
mložno brá,ti 0'1 mm - pro odipíchnutí nebo pro odečtení na vynál&ecím pravítku
s noniov}'1ll trojúll8'lníkem.
Sesta,víme-li dle toho ta,bulku, dostávámE' hodnoty pro tyto možné odchylky EE' od přímky.
Měřítko 1 : M
1: 500
1: 625
1: 720
1 : 1000
1 : 1250

0'1 mm, vyjadřuje
1: 1440
1 : 2000
1 : 2500
1 : 2880

délku v:
14'4 cm

0'4 cm
6'2 cm
7'2 cm
10'0 cm
12'0 cm

20'0 cm
25'0 cm
28'8 cm

J estlí mezníko,vání 7) znamená trvalé označov:áJllJí čili stabilisaci bodů
vrcholo,vých náihradného mnohoúhelníka, pak se mrů~e díti rOZimlruuitýmzpů~obem,
J.elčpředpokláJd~, že po'zemek je, venlm v přírodJě nesporně označen. Označení
bývá pro:vte:deIllOmezí (něm. Grenzra,in), roz vorem n~b bráizdlou (něm. Gremfurclhie), plotem, zdí, živým plotem neibo příkopem (něm. Grenzgmben). Stahilisow:Íiní děde: lse krum~ll1emi(něm. Grenzmal, Gre>lllZstein, Feldste1in, Mark&t:elin)
v nelj8iršími význrumu, kůlem (něm. Grenzpfahl), stil'Omy (liz 8), li'zník) (něm.
GI1enzba.um), hraničními Iwpe1čky čm hrubky IlJeb mohylkami (něm. Gmnzhiigel),
nebo jamami (jezvinami, rovy).
Katastrální zákon 5) zná a uvá,dí výs,lovně mezníky, ků'lya hraniční kopeoky.
Leč, máme rozmanitá pojmenování v různých končiná,ch re:pQllbliky uží·
vaná, na které mohlo by býti přihlíženo snad! pří podro'lmých předpíse:ch meznílwva:eich. Na Mělnicku, na CeskobudějOivicku a, v západní Mora,vě je užhráno
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pojmE'IIlJo:vánísádpro kameny neotesané, obí1:ené: (otbr. 2., 3., 4.). Pro otesané
kameny (obr. 5., 6., 7.) je pojm'enovánÍ' hraničník, na, Moravě hranečník.
Piři kůlech (ohlr. 8.) užívá, se nejen o:p~lováln[ spod!ního konce, nýbrž i podzemní kot.vy (obr. 9.), což jlSou dvě dřeva v pravém úhlu se křižujicí, spojená
s kůlem, aby bylo ztíženo vytažení kůlu zle,země. Hraniční kopeČ1ky čili hl'ůbky
(obr. 8.), nebo větší, nlOhylky, zabezpečují se té~ kůlem, nebo kůlem s kotvou
(obr. 9.). Konečně někde: užíva,F hraniřních jam (jezvin, rovů).
Pro podzemní O'zna,čení, kdyby se ká<mernztraitíl, užílvá se podsáclku, který
s,e ukládá pod kámen, to j,sou rozmanité věci, ktelré nejsou v nejbliž,ším oikolí,
j2.ko střepiny skleněné nebo hrnčířské, rum z budov, Istruska, rozmanité ná~
7) Mezníkova.ti

neb mewíky kláelti.
8) Líza je vrub neb záře'z
stromě hr aničn'm.
lizník (Jungmannův
slovník). Javor lizovaný.

na

kt!"rý se jmenuje
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podle toho liz neb

doby, láhve, něikdiy hrnce u:hlían naplněné, různé pfedměty jiné, jako mince,
drenálž!ní trubky na stoja,to' nebo deskorvité kameny (obr. 3.), které někdy bývají
opatřeny též vytesaným křížkem, někdy přikládají s!e pod zemí dva kameny,
(svědkové), umístěné podle sádu neb hranečníku (obr. 4.).
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Obr. 8.

KataiSltrární zákon 5) uwádí

povinné meznákorvánía předpisuje v § 12:

"DržiteMI pozemků jlsou povinni nesporné dTŽebn()lltní h1'l3mice svých pOlZem:ků.!před
jejich 20ištaválnim omezníkovati.
Nesporné hranice
dl1žebnostní, ktJeiré nebyly
dostaoočně
OII1JelZlruíkovány,omezm1kuje měřičlský úředník na náklad sm-an. O sporné hranici sepíše se
podroibný protokol a zašle knihovnímu soudu, aby za,vedl plřísllušné řízelllí."
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9) Vládní

24 C .......••

9.

oolřízení ze dne 23. května

~

Nařízení~) v § 13 obsahuje
velice podrobné předpisy k těmto
zákonným ustanovením. Nařizuje:
Nesporné hranice omezníkovati
kameny o rozměrech 12X 12X50
cm, na horní straně otesanými,
tvrdými (žulovými a pod.).
Hranice méně cenných po..
zemků může býti omezníkována
kameny neotesanými, lomovými
přiměřených tvarů a rozměrů.

1930, čís. 64 Sbírky
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zák. a nař.

V území, kde je nedostatek kamene, lze použíti mezníků umělých (železobetonových),
nebo železničních kolejnic 50 cm dlouhých nebo železných trubek aspoň 6 cm silných
a 50 cm dlouhých. V bažinatém území lze použíti kolů z tvrdého dřeva 10 cm silných
a 1 m dloruh)"cih. Hranice na skáJe lze {)Zill3JčiitiklřížikOOl,
vytesaným na opracOVlané skále v rozmffi'ech 12 X 12 cm. Přímá hranic,ei budiž omezníkiová;na
taikl, aby bylo vidlěti na oha sorusedlli m1elzníky, při čemž vzdálenost mezníků
nemiáJpřekr3JČiova,ti200 m. Důležité hraniční body biuďtež zajištěny p o diZle m n í
z nač k o u (p o s á d ke m).
Pozemky, ikt,erré,se d:otýkají státní hranice, musí·
býti mezní:koválliy 2 m o:d! stá,tní hranice.
Pod11obinějl&piie~pisy o mezníkováníhrbc
vydIáJ min:istelrst,vo filllancí
v dohod!ěs ministerstVleIDspravedlnosti.
Dále v nařízení 9) v § 43, od~t. D., b):
vány

"Na plánu civilního
a jakým způsobem."

geometra

budiž potVl'IzeDlO,že hranice

byly v !přírodě omeznríko-

Zák!oo 5) v § 35 přeidiepisuje:
Obiecni[ úřady j'sou povinny dodávati kataS1trálrnmu úřadu měřičSlkélInu každoročně
seznamy nově osaz.em.ýlch, z,rušených nebo přemístěm.ých mezm.íkŮJna ihranicich veřejných
cest, jakož i veře'jného sl:I:1tJkua obecního majetku.

Zá:kon 5) dále v § 68, odst. 1., přediepis:uje prr-ovedení katastru:
"Nová hranice
kataSltrállll.ÍlIl1u.
"

držebnosrtní

musí býti omoonríkována,

má-li

býti

podrOihena

říz.eni

V pře'cihodných ustan,oVlenich z,wkona5) je ještě v § 105 ustatnJOivení:
"Obec je povima vyzvati
obc1e podle § 12 zákona."

veškelré držitele,

aby omelZ[lJJkovalisvé hramice v obvodu

Konečně v na.řÍ'zení 9) v § 86 jsou uved:eny úlevy pro Slorvernsko a Podkarpatsk'Ou Rus při mezmkiorvání hmnic v odist. 4 a), b), znějíc,í:
V kraji, kde hy me(lníkovární podle § 13 naHzenÍ 9) bylo, náJkla.d:né, užije
se umělých me,zníků, plynoV!odlních llteh podlobnÝ'c!htrubek as1poň 50 cm d[ouhých a 5 cm sUnÝ'ch, neibkl,kloNku z, tVrdého dřeva 50 cm dloruihycih a 8 cm
silných, a kdle je to ohvyklé, hra.ničních klopeč1k:ůi.
Jak z textu vyplývá, jsou předpisy v z,álkoně i v naří'zená veHcle pod[ooibné
proti starším předlpisům a zavádí jimi diosu~ neobvyklé "nucené m'ť'zníkování".
Možlno oiČ1eíkárvati,že tímto způiS.obem dOSipějlemezvolna ku v,šeobe'Cnému
omezníkovální Ipoz,emků 3Jspoň Vihistorických zemí'CJh.
Ke kionci vyslovujie přální, .aHy pálliové, půlslohí1civ TŮ'zných končinách
republiky, shírali náz,vy, ohvyklé prro m1ezníkovací znaičiky, a mrně j,e, nebo reda;Wci Z. V. zasílali.
Resumé: P Ia n ta t i o n des bor nes. L'auteur mentionne les principes fondamentaux
pour la plantation des bornes, pour la délimitatioll des terrains privats, contenus dans les
instructions, pom' les travaux cadastraux en considerant la nouvelle loi de 16. décembre 1927.
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VýlSJeidlklY
podrobnétho měření, provedeného prravoiÚhlými souřadnic,emi, vynáJš,íme TŮ~nými pomůcikami, k tomuto úoolu zvliáJště s,estrojenJýlJ1lri.PoUlk:azuji
m. ji. na sloustavu Trefného
a výbO'rllJéposuvné wojúlhieiln:í!kyKorse,l tovy,
po!psarné v Zeměmlěřičsk,ém Věstníku r. 1922 a 1923, jakož i na konstrukci
Zvolského, uveřejněnou v Zeměměřičském Věstníku r. 1927.
Vi tomlto referátu Mlbude pojed'náno () typu novém, púvodnÍm. S~tém
"PafPIP" má; hlavně výhDdu v IlliOŽnOs,tÍnaJIJ.lá4šeti
j.edním ustavením. základIDho
pravítka úsečky a pofa,dnice a to velmi rychle a přesně. Poloha bodlu se nei
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propíiCillluje, nýbrž stanoví 8e prů<tÍill.áIllÍm
krá,tkýoh tužikiových čar v. místě daného x a y.
Pop i s pří s t roj e a j e h o u žit í. Pří'StrojSlestá:vá ze zálcladního prayítka M obvyklélho tvaru a z posuvné č{lIsti P podoby lichohěžníka <Re obr.
1 (t. ZálkladJni m'Y!šlenku šikmých žieibírek (transVlersálnich měřítek) vys.větluje
nejlépe otm. 1 b) 1). ln1JeíVVal15 mm na svi:sJJélInměřítku I je rozlož,eln na šikmé
měřítko o délce 106 mm, jak ze zmenšeného vyobrazení patrno.
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Postup práce'; N,a,stavovatCi značku 01 na hraně II a nulov:ý bod O
měřítka. na hraně I pnložíme na měřicklOU přímku a pOSlunováIÚm p'řistroje
podél pravítka př€lsvědlčíme se o spil~álVnostitohoto postav,ení. DOIporučuje se
další kontrola tím zpiŮ;sobem, že bliže počátku, pruk asi VJestř1edua ku ktond
přímky vyrýsujem'e podlél hrany I nebo II u nastavovacích zn:ac.~k k,rátké čáry,
které pak při krytu s nwovými body šikmého dělení d nebo d protínáme krá,tkými čarami. J'e-li ;přís1troj8lplrávně nastaV1en, le'žti tyto. tři kOntrolní zna,čky
(jejichž y
O) skutečně přesně na přímcte, oče:m1ž se lupou přesvědrnllue. Pak pl'ÍloM sé hrana I na počátek měřické přímlky a pravítko M Ste posunuje,
až jeho nulorvý bod se kTyj,e s nulo:vým biOdJelInnonia" na,cházejícího se na
doLní hraně rámu P. ÚSlEllčkyode'čtou Se lprá:vě jmenovaným noru,em na, pra·
vítku M a kTáltkou čatfOU a podél hrany I v~nač:í Sletpomocí tam lill1iÍistěného
měřítka přibližně -+- y hled.aného bodu. Posunováním přístroje P vlevo podél
pra.vítka M dlocílíme řelzu přís,lušného· čt8'llÍ (neb intervalu) na šikm}'ch měřitkádl d nebio d s č,a,rou a. kteTOlu k1rátkJou čamu b podlél šikmé hrany protneme. Tím způsobem se pokračuje a vy:ruiJší se všechen d1etail,zaměřenýna
měři'ckou přímlku s krajlnými hodnOltanů y
-+- 30 m (pro soustaNu v měř.
1 ; 1000), aniž I by byl výkres přeplněn c1elými.čaTalmlÍpro kolmé míry; tím se
docílí i větší č:ílstoty plánu.
Pa,ppův přist,mj lze též upo,třebiti jak10 obyě-ejný naná'šecí příst,roj v kombinaci s trojúhelníkem podle l\f a j z i k a (obr. 2). K tomu účelu je na přeponě
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trojúhelníka nonius pro měřítko, umístěné na spodní hraně přístroje P. Pappem prováděti lze i odečtení měr
z plánů jedním nastavením (max. 60 m
v měř. 1: 1000) velmi přesně takto:
Pravé konce šikmého dělení (rovnoběžně s II) přiložíme na přímku a nastruvítrnlena j,eijí počátek na pŤ. čt,ení 30
na měřítku d. Pak přístroj posuneme
podél př.íložriJku neb trojúhelníku
až
Obr. 2.
konec přímky se kryje s některým dílklem šikmého ž,ebírka d, na př. 17'80 až
17'90 (odhadem 17'87); celková délka přímky jest tedy -17'S7 m.
Přesno-st
příst roje.
Us:ečky vymálši Sie s pře,sností 5 cm (1: 1000),
pořadnic,e vyznačí se dle zběMosti v odbadlnuU j'edlnolho10 cm intmvalu s p1řesností 2 cm. Tato nest,ejnoměrnos,t s,počLV'áIv rozdílu zlvěMlolv:áníměřítka pro
úselČJ~ya pořalť:lh~Cie:Pro úsečky z.ůstávál měŤÍitklol113J přístroji v poměru 1 : 1
k plálIllU;kde1žto pro pořadnice zvětšuje se tento poměr na 1: 7'06. Tím jest
docíleno dosud ne:jrvětJšího z,většelllí meřítka při nálstmjích běžné po,třeiby. U jil11ých soustav, na. př. u Z v o l's k é ho, zť1:stává pro x a Y zlvětšiení v poměru
1 :1, u trojúhelníků dociluje se zvětšení měřítek až d'VIOljnálsOlbinéllw
neW jes.t
měřítko plánu.
PO'Ulk.'l,zujijelŠ:tě na, zastaralý způsoh us;p:olřádiánínonia základnÍJho pravítka
lla Paplpově přístroji. Nonic:klá,dife,renc'3 5 cm jest velmi malá, dělení husté a
měřítko l1epřeMedné. Již v roce 1907 pojednal o podobné nevýhodé Ze!itsc:hrift
HlI' Vermessungs:wesen velmi obšírně,2) a dlo:ká'zána neúč:elnolst př'eplněného dólení měíitek vůhec. U nás na př. K o r sel t o v y trojúhelníky z dílny geod\etického ústavu č,eské te:chniky v Brn(; vyznamenárvaj,í s!e jedllliodiuchým a, pi~hledlným uSipúď'ád~,nímpro obě souřadnic,e. Lze pro,to dúrpomčiti, aby firma, vyráhějící Pa,ppovy přistmjle, (opt. mech. dílny Stiss N., akc. spol., v Budapešti 1.) v tomto ohledu zdokonalení provedla.
IIis to r ick é p o zná m k y. MyšleDlk~ Papporva přístroj'e j;elStva:ria.cí již
dávno užívaného měřického klínu a úpravy trans:ve~sáJního mě,řítka,. V po~
sledtní době vyu'Žil u nás Ing. V o's,á hlo při svých l1IanWšecíchčtyřúhelnících
(Zeměrměřiciklý Věstníik 1929 a Zprávy verejlllé služiby te~hniciké 1930) tento
způsob zvětšování dělicích jednotek. - PappůiV pnstroj lze odvoditi též z· klonstrukc:e Fried'e,richo1vy,
o- níž stručně uv'ádíilIli:.Chtěj.e zl.elpšiti polární měHtkiO okr. z,ermeměličel Rot hera
(Zeits,chr. mr Ve'r'mlelsslung18rweslen,
1884, str.
58), sestrojil mech~ik Carl Friede<fÍeh sylolje měřítka' pvo kolmý a šikmý řez.
Obšírný návod a. popis těchto měříltiek s'epsal sátrn!3) a Z. f. V. pfine8la zprávy
o nich v r. 1887 v sešitu č,í8. 22, a Z. d. Ba.yr. Geolll. V. 1898 na, sk 205,
a 1899 na str. 57. Příst:mje vYl'áhě>lC. Frieldlerich sálm,; zemřel mlád. Někte'ré
zMhovalé e~em'Pláiře jsou v Něm:ecku ještě v užívání a dle z:p.rárvtamnějších
odbornílků se dlolbd'eu;pla,tňují.
Pappův pfistl10j spoj:UJjev sobě výhody nanáJšecichsoustav
dosud u nás
užívaných. Jedním nastavením dociluje se vyznla:čení húdnort x a, y v obvyklých rozměl<ech (viz Zvolský) a to bez pikýfOivání vynes.elllých bodů (viz typy
různýc.h vynášecích tflojúh elníků).
1

~ K umm,e r: MiHeUung von Beobachtung'oorgebIIJ1Bsen
uber die Schatzungsmel
Ka:rtierungsgenau:i.gkleit
an MaBstaben um} Kartiemngsgeratoo.
1907 - seiŠit 22 -24.
3) Grundprlnz1pien,
Anwendung
und VOl'teile der v:on Cad Friedel'Íeh in Simooch am
Jnn ikoIIJstrui:rtten mathem. Jnstrumente
zum Messen, T1heHen, Vergrt\Bem
nnd Copiren ·3,tC.
\''On Linien, PHtne<n etc. Vyšlo v říjnu 1885, 21 st,ran formátu 14 X 22 a 1 pří!. s 22 vyobr.
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Knihovní

měření ve švýcarsku

+).

Na pokladě č 1. 950 š v ýc a r s k é h o ob ča n s k é h o z á k o n í k u z r. 1~)1 2 provádí se sySltematicky v ctlém SV~'clJ,rsku jednotné vyměiiOlVání, majlcí v prvé řadě za účel
doplniti pozemkové kruhy jednotnými, přesnými ma.pami, vyhotovený'IIli na základě úředního
zaměření. (KnihOlVní měření.) DaJ.ším účelem j-est získání bezvadného podkladu pro vešk0rá
podniká-nlí rálzu teclmického\ zClJI1ědělsko lesnického, finančního, přírodověde1ckélho a dopmvně-turistického
ruku v ruce se zlepšováním stavu pozemkOfVé držlhy, obz,vláště scelováním
pozemiku.
Měření, jehož se zúčastní srtát, kantony, obce i majitelé poz€lmlku s piřimi3řeně rozdělenými úlohami í povinnostmi, zadává se téměř Ibe'z výjímky eivilnímzeměměřičům,
k,teří
nabyli k tomu opravňujwího pat e n t u (Grundbuchgeomete,r)
odborným studíem na vysokých šJkolách v Ziirichu (Iooclmllm) a Laus,anne (unive~s.ita), příp. složellJím přísné zkoušky
před zvláštní komis,í jmenovanou EiplolkOlVou
radou. NYII1í má švýcarsko
660 knihovních
geometru, z nichž 170 je ve službě veiíejné, 270 oivilnich, 30 u soukromýlc.h ipodniků, 60
v oizině a 130 j1inrukč,inných.· V civilních kancelářích jsou služebni poměry upraveny spolkOVlOUnor má 1n í s m 10 u vou. Civilním geome,trůilll' může hýti svěřena i €ividenlce měřických děl.
VýlDhodiskem ,~eškerého měření je jednotná &tátní tríangulační
síť. RuznotváJrnost zaměiiovaného územívymllMla sli použlití různých měři~kých metod podle terénu, kter:<- mz·
vržen ve 3 ka,tegorie a pro každou z nich byla vydám zvlá,štní měř i c k á i n str u k c e :
I. s !požadavky zvýšené 'plřesnosti pl'O pozemky velké ceny, 7.JlthrnujiCJí3% zaměřovaného
území; n. s požladalv'ky normálni přeS1Ilúlstipro ,"zděláva'llIou pudu, místní tratě a horSlká
údolí, zahrnujkí asi 7:í zaměřovalllého území; III. s po,žadaviky zme,nšené přesnoE4i ,pro Ie.sy.
p:1stviny a hory, zahrnující a,si % zaměřované:ho úlzemÍ. Neměří Ee: jezem s plochou přes
10 ha. ledovce, s.káJy, náspy a pevnostní ;pásllli'" Užívaná
mě,řít,ka jsou od 1: 250 až
1 : 10.000 pod[e hodnotyzaměřovaných
ohjektú.
Od il'. 1920 provádí se měření IJ{ldle pevného plánu, takže bude skonč,eno r. 197ft
Průměrné nákla,dy
měření
jsou: Trig. bod IV. řádu 105-140 fr., ohranÍ-Č€ní a zaměření 60--90 fr. pro ha v cennýoh. 10 fr. PTO ha v mélněcenných územích, evidence 0"65 fr. pro
ha. Tyto ook:latdy se stanoví přÍJpad od připadu pod1e tarifu,sP,staveného
na 'zákJadě zkuše·
ností z prakse zálSitupoi státu, kantonů a spolku geometrů.
Náklady nese z největší části stát. t. j. 60-80%,
zbytJelk pak kantony, obce a Imljiltelé.
takže stá,t bude vydávati až do r. 1946 3,800.000 fr.. v letech 1946----1976 3,000.000 fr. ročně
na mělření a na evidenci nyni 1 000.000 fr., IJ{l r. 1976 2,000.000 fr. ročně.
K úhradě nákladů měření by;! ustaven vy měř ov a e í f o TI d.. dotovaný každoročně
z budžetu sumou odpovídajíoí .prreliminovaným měřiekým prac,ím v p'nslušném roce.
Zároveň se zdolánÍJm vyměřov:acích pmc,í snaží se švýcarský stát od po IlI1o 'c i š pat·
n Ý m p 10 m ě rum v :p'o zem k o v é drž rbě' rozkouskOV1anosti a r0i7\ptýlenosti pozemku,
nepříznivému tVllJt1L.D€lpřístupnosti, nevhodným 1lIraniCJima 'ZIatÍJ~emí
služebnostmi. Tyto vady
nejen že znehodnocují pozelffi!ky ztěžOlVámímhospodařeni" nýbrž způsobuji i nemožl1OEt nového zaměřenffi. iponě",ad'ž při úžasné rozkouskovanoE4i (až 90 kusil: na ha a 324 kusu na ma,.
jitele) by měňický clJl'€,rátpřiše'l taIk: draho, že jeho zhotovení plřeEtalo by býti rentaJbdlním.
Sprá.v:ně proto rozhodla spolková rada, že knihovní měřelllÍ v trukolvých případelCh by bylo
!ikodhvé a nllJřídila usnesením ze dne 23. března 1918, že v úze mí c h vy ža duj í c í c h
scelení
p{)zemků
může
knihovní
měření
provedeno
býti
teprve
po
d o klOn a n é m s 'c e I €In í p o zem 'k li' a uložila kantonům. aby tUt,O okolnost V1ZIa,lydo
pro~ramu měřeni. CeUffim pa,k je potřebí v 16 z 25 kallJrtonů' scelení pozemku o výměře
360.000 ha. Od r. 1918 bylo v["ovedeno 289 scelen,í IlJlL44.000 ha za ,průměrnou cenu 864 fr.
pro ha. Stát sám podporuje scelovánJi tím, že poskytuje naň a:ž 60% &ub\llencí.
TalI1, kde &ceoování pozemků není možné, proov:ede se souč3sně s knihovním měřením
alespoň vyTovnání a v}'!Přímení ma.je1tkových hranic, zl:wkrouMení pa,rcel výměnou, znovurozdělení menších t,ratí a pod.
Pokud' jde o tec hni iC k o u str á.n k u, jest 'záklooem kniihovního měření zem s k :i
t r i a TI g u I a c e l.-III.
řádu. Rovinné,. ip,ra,voúhlé souřadnice jsou poč.ítány v šikmoosé vál.
cové projekci s počártJkem Bern-hvě'zdMna.
Absolutní výšky bodů vzt.a,že,ny jsou na střední
Wadinu moře v MaIl1seille.Síť IV. řádu voli se tak, aby v územích měřelných !podle insrtrukce
1. byly 4. v územích podle instrukce II. 2-3 a v úZe'mich podle instruklce III. 0'5-2 bOdy
na 1 km2• Vo1emé body signallsujlí se kulatými tyčemi 2-2'5 m vyeokýal1li s příčnými pTkI1Y, stabnisuji se p€!Vnými kJameny, které zajistí se topogmfiemi a chirání zákonitým opatřením. V síti měří se .úhly hoúontá.lillí i vertikální rep€tičnjmi theodolity. vY1šetřené ,přihli'žné
souřadníc.e se vyrovná,vají metodou nejmenších čtv:erců. O\P'€il'átuf'Je připojí náčrt triang'ulač,ní sítě v měTít.ku nejmélně 1: 25.000.
•
e
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Měření samo p1'lOvádí se podle obcí metodou. polygonometl'ickou;
tam, kde je potřehí
"ce!ení pozemků, p'l'ovede se toto s použitím těchž,e technických prací. Jinak se nejdřÍiV omezníkují hranice majetko'V"é a admini.>trativní kameny, kůly ucb ž·eleznými rourami (v močá·
lech); umělý kámen se nepřipouští. Umístění mezníků f:Ievyznačí v pi'ehledné mapě.
P o ly g on á I n í síť ~e volí s pokud možno přímými tahy v délce maxim. 1200 m.
Polygo'llální Ihody se zajistízvlá.štJ1ími kameny neb značJkami a topografiemi. Chly horizontální i v,ertikální se měří repetičními stroji cente,simálního děilení ~ Ipřesnootí 1', stJ'any pak
v~'luČlIlě OIPticky dálkoměry. Výpoče,t souřadnic se děje IHJIl'máll1Ímzpůsohem s rQIzdělenim
i'ouřadnicové diference pOlIllěrně podle délky st.ran.
Měř e ní pod r 00 b n é se provádí vzhledem k růmOlsti terénního útvaru růwými
lllbtodami a prostředky: pravoúhle s ,použitnn hranolu a zrcátka v ú:liOO1!ich
zamě:řovaných
podle instnlik.ce 1. a n. na náčrtech 50/70 cm, tachymetrlcky
na skizách 35'3 X 50 cm nebo
měřic,kým stolem v územích podle ins,trukce II. a III. a fotogrametricky
v územÍJch pod~e instrukce III. a to fotogramertríí pozemní i leteckou.
Měření fotogrametri<lké
nabývá
zejména v poslední době větší a větší obliby pro
~vou rychlost a lá.ci. Úřady mají pro leteckou
fotog-r;ametrii k disposici vk1stní letadIo,
zvlášť uz!působené k ,přistávání 00, vzdále.nost120-15O m v horach, o výši pracovního letu
6500 m a ma~. možnosti výstupu 'Ee zatíženrm až na 7600 11t. ÚzeIl1Í vhodné (pro fotogra'
metrii měří 1'1 milionu ha. Při iplozemní fotogra.metrii
volí s·e stanovska
průměmě
po
1 na 1 km2, déLlm základny 1lto vzdálenosti zaměřovanéhOl území; její konee se UI1čí protinúním zpět. ZaměřovaIllá va;dMoooot je pro měřítlko 1 : 5000: 150-500 nt minÍlIlliUlTh,
3700 až
5000 nt maximum, pro měřítko 1: 10.000: 250--1000 nt mdn., 6000-10.000 m max., podle
k,vality pi'ístrojů. Zhodnoce11JÍ snímků se děje meol1anícky s.tereoautog'mfem. Při fotogrammetrii let,ecké se berou snímky buď ko,Lmo neb šíkmo pí'i délce zaměřovací base X-% rela,tivní výšky letu a při absollutni výšce 2500-5500 m. Užívá se zrcMlovýchploten
Si Ia
emulsí, fotokomory jsou j,edno- neb dvojobrazové. Na 1 plotnu musí bvt nejméně 3 kontrolní
hody. Stanovisko komory v okarrnžiku sniÍmku se určí protínáním ZIpiě,ty prostloru QPtíckomechanickou Ic,estou vhodnými přístroji (8ItereoautogTaf, stereoplanigraf, autokartograf),
kter:í-mi se ·vyřeší též snímky s libovolným směrem.
Všechny zde uvedené metody podrobneho měření se často orvšem podle vhodnosti
kombinuji.
Pro každou obec E€ vyhotoví o r i li! i TI á, '1ním a ,p a; pracuje s,e na hliní'kovýeh [llotnách. pootaženýc.h kreslicím pa,pirem. formátu 70/100 cm v měřítku 1: 250, 500, 1000, 2000,
2500. 4000, 5000 a 10.000. Jednotlivé lÍlSty pi'tvodní mapy se uza\1írají podle přirozen:íTch neb
maje~,kových hranic (ne [Jodle s,ekcí). Číslování pa,rcel počíná v místní trati. zvlášť zatížené
části se považuj[ za samo&ta.tné p'arcely. Pro sluzebnosti s,e vyhotoví zvláštní plá,ny pro
pozemkovou knihu. ReprodUlkce plánů se děje met,odou buď fotmin1w,vou nAb nejmodernější
refílexní zinkovou metodou WincoTO'vou, při čemž lineární úchylka kopie od originálu nesmí
přesaho'va.ti 0-2%.
V Ý IPoč e.t p 1o c h se děje v hodnotných územích }ednou z měřený,ch da,t, po druhé
g-raficky, v osta,tnLch dvakrát ~a"fic!ky, vyrovnání' děje se na plochu listu zjištěno'll jakko'
liv, ale s kontrolou.
.
Dále se vyhotoví: 1. Re j st ř í k drž e b n o stí, obsahuiici č,iJslapa,rcel. maj1tele. 'vvměry. nálzNY tfaiÍÍ a kultury. 2. S e z na m ma j i tel ů, o'hsahující se;;tavení všech majitelů
s připojením všech každélmu z nich pa,třícíc,h parcel. 3. P o zem k o v é a r c h y pro jednotlivé majitele s uvedenLm parcel, vÝměr, tratí a kultur.
Mimo [pŮivodni mapu v lisJtech vyhotoví se za stejný,ch předpisTh pITO každou obec př chl e dn á map a v měř. 1: 5000 neb 1: 10.000, obsahujlicí všedIIlY údaje j,ako původm IIWJpa
knihovní, z,e kte,ré se ,přenášejí, a nad to .ieště zobrazení terénu vrsteV1IlJicemi. zÍJSlmné měřením stolovým neb fotog:rametric'kým s kotováním význačný,ch hodů. Reprodukce přehledné
mapy se provádí fotOlnec,hanieky ve 4-5 barváC!ha 'zadáJvá se soutěží.
ÚZelIlllístá ,t ní c h dr a h se z,aměřuje podle obecných pravidel se zřeteIem na zvláštní
majetkolVé pomělry a' mělřické 'zařízení drah. ÚzeJ11JÍse omezníkuje, polygonisace a podrobné
měření se provede v dorozumění s drahou, hotové p'rác,e ·se převe,zmou. Menší objekty zaměří provádějicíz·eměměřič,
u vmšíC!h pak jen obvod, ostatní si zaměří dráha sama a dá
k disposici. Co příloha originální mapy pořídí se 'PITO potřebu
drah kopie území dráhy
v měř. 1 : 1000 a to rpn-uh 'V šířce 140 m po obou Eltranál0h osy dráhy.
Obsa.huje tudiž kniholVní měř i c k é dílo tyto součástky:
1. Zálpis'ruíky měřených úhlů a dléllek. 2. Výpočet soU!řadnica výšek s ná.črtkem. 3. Přehled rozdělení polníClh ná.črtů a listů plánu. 4. Se'Zllam souřadnic a výšek. 5. Po!l'ní llIáčrty,
skizzy, zápisnilky. 6. Kopie polních náčrtů. 7. Původní
IllIll1pu. 8. Kopie původní ma1py.
9. PThVlodnipřehlednou mapu. 10. výpočty ploch. 11. Rejstřík drž ehno stí. 12. SeznalIll majitelů. 13. Pozemkové archy. 14. ZpráJVu o postupu měřen~. a kiromě toho při fotogrametrlckém zaměření: 15. Zhodnocené fotoglraficJké d~nky. 16. FotogrnfiJcké kopie desek. 17. Protokol o za.jištěm bodů. 18. Polnrí zájpisnillky a výpočty. 19. Seznam souřadnic a výšek. 20. Plán
letŮ' a snímků. 21. Protuol
Yyěetřených dat. 22. PracoV1l1Ízprávu.
Pře z k o uš e n í SiOučás,t,ek měřického díla se děje již během prac,í i po jich skončení
kontI1olními orgány zkouškami i kontrolním měřením. O výslediku šetřel1Í se sepíše zpráva,
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která spolu s technie,k)ou zpráIVou prrovádějíciho zeměměři,če a protokolem o právním uználllí
měření SIe př-edloží spolkioVlélmu dtJiPa.rtementu (ministerstvu)
pIlO spro.ved1nost a policii ke
schváJlení.
Měřické dílo se ooZlPeč,ně uloží a pojistí pwti ,poškozelllí; knihovní plány jsou ve,řejně
přístupným dOlkUJllleIlltem.
E v i den ,c e měřiClkých děl se děje za účelem udrž,ení souh1alSu mezi nimi a přírodou.
Majitelé poz,emků jsou povinni hlásiti změny držby i kultury. rovně'l obce o oibecním a veřejném statku. Dodatky a opro.vy se mohou díti ípouze Dia základě zaměřovacích IPl'otokolů.
Vůbec zaměřování změn a 1pr000ádění se děje t)'miž metodami jako měře,ní samo. Zároveň
se v patmoBti udržuje i přehledná mapa, změny na územi státních drah dodá,VIajídráhy sumárně každého roku. Čím Lepší ev;idence, tím déle vydrží knihovní ma'P'Y, ne však věčně.
MIl!oho 'změn, časté použ~vání plálllů, zastavění a nedostatečnoBt mě.ř:Útka způBobípo
čase
(80-140
let) nutnos,t nového knihovního měření ,přesnějšími metodiami.
Celkem nutno říci, že kniJhovní měřeni ve spojitosti hlavně se sceloválllim pozemků a
ostatním zlepšováním ,stavu pozemkové držby jest práce veliká, nákladná a namáhavá, ale
záslužná. Již nyní je zřejmo, že je ,to dílo hlahodárné a vysoce rentabilní, zasll1hujLc1iplného ocenění, jehož se mu dostává ze strany majitelů půdy ve Švýca,rsku, jaikož i hodné násle·
dováni ve státech jiných.
Ing. O. Krčmář.

Literární zprávy.
Recense.
Ing. Dr. Vlad. C h y t l' ý: vývoj leteckých fotografických přístrojů. VyšLo v č1is. 14.
Zpráv vojenského leteckého ústavu studijního v Pralze, 1931. Stran 46.
Předeslav krátkou Z1I>rávuo počátečním upo1Jiiebeni fot~)gtrtafických komOr od let 1855
(obléhání SebastOlplolu) piiechá!zí autor k vypsání typu fotok01llliOiIJ'moderni. BLol1žícík provedeni dokonalého snímku. Deta,ilně rOIzvádi hla v n í součá,stky (vyjma fotode.sky) a to
jak komory t. zv. ruční i a.utoma:tic!ké.
J'sou to: 1.
it< j e Ikt i v poměrně ve,lké ohniskové délky. V:e~késvětlosti, pmstý opUckýc h vad:. což vše je zvlášť důlelžito při mě'řiekých fotokomOlrách. 2. U z á v ě l' k a, která
má zaručit.i pmeXIPonováni obrazu skoro současně,
stejnoměrně
a mít možnost
řírzení
zvenčí, neci,tlivá na 'změny teploty, spolehliivá v mechanismu a pod. Autor uvádí vady štěrbirlJOvé uzá,věrky, spočívající hlavně ve volném a nesteJjnoměmém Ipohybu je.jím, dMe jeji
přesnost v prokreslení Clbmzu i na okrajích, eož centrálru uzávělrka nevykioná. Velmi ínRtrllJktivně I10zlišuje t}~py jednotlivých komt,!'ukcí (franwuzských,
německých a anglický!C'h),
podává jich v~1hody a vady a naznačuje způ'soby ku zkoušení kvality dodané, uzávěrky.
3. K a set á m pro diCiSikyi film je věnováJna řádná zmínka a popsány mezi jinými i če,skoRlovellfké vzory (Lešner Koula. Enka" Kolálř). 4. Oz a ř í 'z e ni pro hr u b o u r e g i s t l' ar i s k Ion u a -ot. oč e n:í fotodesky. velmi významného kdy,s u \snímků mě'řilckých, je podáno krátJkié poučeni a reprodukován
sklouomělr Ze1&flŮV
a Lia:beufŮJV.
V druhé polovině pojednání proihra.l au tor vŠ€chny typícké letecké pří'st1ro.ie fotografické. třídě .ie do skupin: 1. tiotokomory užívané ve E!věMvé váJlce oběma bojujíc,ímí stranami, 2. fotokomory .zbudolvané v letech 1918-1930.
V druhé skUipině podrobně js,ou uvedEmy čs. ručniÍ i automllJti0!ké typy (Koula., Kolář) se stěrbinovými
Ulzávěrkami, o ohniskové dÉlce 30-70 cm, světelnosti objektivu 1 : 4'5 až 1: 5. Jedna z IP,oslednkh ČS. fotokomor
má zásobu filmu 50 m pro 200 sniÍmiků fmmátu
18 X 24. Z ,pojednání plyne, že nemáme
dosud ČS. letecké fotokomo,ry pro specie1niÍ úč,ele měřioké. Z óz,oZJel1ll/Skýchdruhů popsáJny
uživané a nejnovější výrobky zhotovené v J talii, Anglii, ve Francii, v S. U. S., v Německu
a zvláštní komlÍ.rukce ,pro vojenl'>ké letecké kulometové pHtl'oje fotografické.
To RJsi by byl v krátkosti obsa:h statě, kterou s neollJ<yč,ejIThou
odbornou znalostí a
dfJ.kladilloMí sleEltavíl Dr. Chyt-rý, civill1i úřed nLk min. ná~·. obrany. Věru' sotva v cizí lit,e.
ratuÍ'e bychom hned na,šli tak boha,t.ou snůšku materiálu zaj'íma,vého nejen .pro letce neb
octbornika vojenského,
v,le i pro civilní kru hy, zvlášť fotog1l'am1etry. Práce Dra Chytllého
jest velmi záslUižná a, muSÍ býti jí V'zpomenuto s uznáním, ha po,chvaJou.
Růžička.
Vojlel!1~ký zeměpisný ústav: Výroění zpráva (za rok 1930). V komisiknibkupce
Fr.
Řivnúče. Pr.ah2. II. Stran 130. Vyšlo 1931.
Známá pr.avid:elná Ipulblikace V. Z. Ú. P )dává přehled činnosti ústav:u M minulý rok
a ohEiv.J}ujetechnicky a vlšeohecně cenná; pojednáni: 1. Iplk. DT. L.
e n e,š e "NěJkte~é výpočty v kuž.eIové komormni ,prod:ekici". 2. št. kapt. Ing. F. Bogus-zaik'a
,,0 wste~icových plánech", 3. Dr. M Buch ara .,Poznámky
k
[1edukci mělřeni
circumzenitálem",
4 gen. K. R aJU sc h e "Pomistillí MZ,Vy" a 5. mjr. U. K o I a ř i k a "Středni
nadmořské
vý:šky soudnkh
okresů Země Moro.vskoslezské".
•
Z brOižury se dlovíd.árue. že V. Z. Ú. pokrRJčov.al v '11 s t ,r o n <Om i ,c k Ý c h ,pr.wích
st,anovenímzemělp.šíi"lky
a délky na trig. ,bodech I. řáldu na Mooavě (KeJJčsiký Ja'Vomik,
Sekod', BaMč a 8luneoná) pomoci Nušl-Fričova drcumz,enitálu a- DitislheimoVla chI1onometlrtl.
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Tímto měfen1Ím po vypočt,ení hude uZ2Jvřenasíť 18 Lapla{;e,ovýoh bodů. T I' i:li li g u I a cO'
podrobná Ibyla fP1rorv,edenav ú:l.emí na jíh Turč. Sv. Ma'rtina na ploše 500 km2 a spojena
~ pra1cetni ,zápaJdně ,činné 4. Ipolní sR;upiny tlfÍamgulační kancelá,ře min. fín. N i v 'o 1 a ční
ukony polní hy,ly loni ,omezeny na tmť Spišská BeLa-.Tavorina
o déJ,c,e 36 km.
Z pra-cí top o g I' a f i ,cIk Ý c lb konáno norvé měIT'ení v Brdech
kde p'rog~am tím
s~lnen. V. měř .. 1 : 10.000 zaměřeno 70 km2, v mě'ř. 1: 20.000c,elkem
3210km2, ,p'ři průmě'rnem d'Elnmm vykonu topo~rafa, 20'4 ha, resp. 5,2'1 ha. Vý,škově !bylo uJ1čeno 232" resp.
88 ~,odů pro ~ km2• R,e:ambula,ce (měř. 1 : 25.0(0) diála se u Komárna, a, vý'ch. Ko:šic., při čemž
s vyhodo;u UŽitO.-----:pf'O nedosta,te,čné katast,rální
mapy plánů mi,nisterstva
veř. .p:rad,
peVlllo&1mJich,delmutJačniÍoh a též lerteCJk)'ch snímků. Ploc1haz,a"tLjatá má r01zlohu 3813 km2;
průměrný
denní výi'wn topog'ra,fa čin
2'0 km2• O revisi (mě'ř. 1: 75.00()vý,wčnízpráva
se nezmiňuje.
Fotog:romet,l1ické odděl],ení, jehož odlborný personá,l rozmno'žen o 2 d,ůstojníky. dokončilo práoo mu zadané min. veř. prací na VItavě, Uižívajic z poloviny pozemniho
snímkomffi'ení a z poiloviny ta,chymet,rie (zlailesněná údolí);za:hájHo
& novčzallwupeným
lehk~'Ill
fototeodolitem
Zeiss-Finste,rwalteQ'
fotog:rametJrické
snímání v hlOlfá,clhu HOifní štuooě, a
provádělo
leteclkofotogI1ametrická
měření. 00 se týče činnosti k \1, 'I' t o g I' a,f ic k é h o odhon!, výmč1nízpráva
nalznalčuje;, Ž'ei do r. 1930 hy,ly j'>ž vlšechny slpeciáilní mapy! Čech.
Moravy se Slezskem <1 rzálP1adního Slo,Vlenska, připJ'l3Jveny k tisku s čs. názv1oslovím. Y Čechách a na Mo,ravě je většina, spedMek vydán'!, sez,elen}'Il1 náJtiskem le,s,i'i. Připl'a,vujr se
vydáni spelCiá,lky Lib€lre{" se hnedlěšrafo,vr.wým
tl81rénem Qle,sy zelj,ooé, situalce č8má) a
18 listů dvoubarevný,ch,
nehledě na plnění programu
o zhot,ov'ení jiných map (generálni,
letecké atd.) pro účely vojska a úřady i soukromníky.
Z!plráNa vc,elku dokiládá Vlzestup výkon ů V. Z. (T., byť i v určitým směru byl ústa,v
omezován v prová>dění &vých projektů.
. -ka.
v

Nové knihy.
M. Ho t i ue:
Surveyinl! from air photol!raphs,
Londýn 1931.
K. K ,I' i '8 g' e r: Die Grundbuchsbereinigun~,
Berlin 193,1. Cena 8 M.
P. M ?,'Z U r: TraHé de Télémétr'e. Bředmluvu napsal Oh. Fahry
čJen institutu,
Vvdala r. 1931 EditiouSi de la Revue, d'Optique théor:que et instrumentale
P?j'"is XVe, Rue de
Sevres 155. Stran 329 krom příloh. Oena válzaného výt,isku 54 fr.
Relazione dinoostrativa
delle stato e dell' ;r,ndamento de,i lavori cadastali dal 1. 1llgHo
1928 a.] 30 giugno 1929. Roma. 1930. Vydailo Direzione
generale
delcatasto
'o dei srfvizi
technki.
1

Odborná pojednáni

v časopisech,

Technik je název no'véhlo časo!pisu. vYChá,zI2'jícího (za účasti)
'čeSlkého vys. učení
teclhn. v Praze. slboru jeho p,olsluchačů 3. SIA.) 'za l1edrak,ce Ing. Dr. Jos. V I' b y. Naklada.
telem je Technioké naklarla,telství
SIA. Praha 1.. Dům č's. inlžený!rů. Ročník stojí 20 Kč,
takže každý technik-V'yI50koškolák
snadno je,j může ~ředplácet
~ taik pod'T)ořit účel časopisu: sblížit te<llInika s pmxí a pl'axi s,e s,tud €llltstvem. Uvádl'me některé články. Ing. Dr.
J. And e r 1 'o: Něk'olik slov budoucim inženýrům.
I,ng. Dr. V. Fell lb 'o 1': O studiu. Ing.
Dr. J. V r ba: úv:od do studia inženýrst.vlÍ, In g'. Dr. Š IPa č e k: 8fiudium ci"7.iny. Ing. Dr .• J.
Vrb a: Vysokoš'kolské
studium leteetvf:
Hornický Věstník. 1931. Prof. Dr. Fr. Č 'o C h u I' a: Zaměiřen:í a "Ý'p'očet magnetické
deklinace. Vyšlo té~ilako
sePllJrátní ot~sk (o 17 stranách) ná,k}adem autora. Tiskla tif kál11''t
Prometheus,
Pmha VlIl., R,okos:ka 94.
Vojenskotechnické
zprávy, ČLs. 9. Ing. K. Ma ,h 1': Fotogramet,rie
z upoUltaného balonu. Kpt. S o u IS 'o dík v Přehledu
novější lit,e:ra,tury fotogrametrické
podává
stručné
r€'fe:r:á.ty o vyšlých knihách z tohoto oboru.
Technický obzor, čis. 16 a 17. V č[ánku c1ra J. Stockého "O i dli n a" je otištěno 'Pojednání, týkiající se zeměměř~člslkých úkonů, spojených
s kncihovn!ím pl'ováděním
v Ýk uPu
p o z 'om k ů (s~lr. 316-318.nak
334-3:«,).
Stať je nad{lpsá,nla podtitu},effi "Změny pozemkové.
ho majetku, vYJVolanlt'lregulaci" a pochá.zí od Ing'. Fr. R u z h y, vrch. mě,ř. komj,slaiře zemského úřadu v Praze. škoda, že nebyla otištěna jako &amosta,tná piráce, aby lépe vynikla a
uJ}OJZomíla zeměm!ffičské kruhy na tyto velké přesuny
majetkové,
kde zeměIIL inženýr se
vážným podilem účastní IlJa, konečné úpravě držby. InformaiČní talto stať je dOipmvozena
vhodnými přílohami plánovými.
Věstník pro vodní hospodářství,
čís. 8-\).
OelOlStátní manife,srtační s.iew vodocestný
v čSR. ve dnech 3.-5. če,rvna 1931 v Pardubicích. Ing'. E. B a z i k ,a: Průlp~a,v lahsko-dunajs~o"oderský. fug. J. Č 'o I' TI í k: Výpočeť délek odlběrných tra,tivodů. Ing, J. Oh r a p k o : Pre
zjednodušenie
dtrenálžných projekt,olV.
Pozemková
refOt'ma" čís. 7-8. Ing. A. P a v 'oI: RumullSlká pozemková
reforma. M.
K I' o l: Španě'lská revoluce a agrámí
problém. Dr. K. Koš ť á l: DánskA. poz,emkovú 1''01
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forma. M. K lln r á t: Návrh oBnovy zákona o scelování pozemků v HaliL Dr. J. Mi c hl.
Rozhledy po pozemkové reformě a rpozemkových poměrech vClhině': P,olsiko'.
Sborník čs. společnosti zeměpisné. Čís. 1.-2. Dr. A. S ~ e rád:
OMlzky kartOglrafické v ČSR.
Geometarski G1asnik, čis. 1.-2. B o š k o v ié: Geodetické a kartograficiké
práce voj.
zeměp. ústavu v Bělehradě 1878-1930.
Rals la Ip Č e v i é :
Fotogrametrické
zaměřování.
Rud I : Přesná nivelace (Proč třeba plrováděti nivelaci ze Btliíedu).
Zeitschrift fUr Vermessungswesen.
Č. 14. L u ca s: SeitliJclher AibslÍ.and elines Punktes
vou eíner Geraden. S c hro de r: Die Aufgabc
der I .Andel:'[l'lanung. Č. 15. CI é m e nt:
Wechselseit.ig1e Ableitung van H6hen und Spannung;en.
Lip s: Hijhel1:meBla.tten fUr Einwagungcn ohne Rechnung: Č. 16. G a II e: Die YerteUung
der Dreiecksschlutlfehler
in den
TriaiÍ1gulatiolllen von Welsrt- und Ostpreutlen und ihrer Verbindungskette
mit BerHn. G 'r o II :
rber die Bewertung von Grundstucken
lJiei Baulandumle'gungen.
Č. 17. Me rte n: Kleinere
Bemerkungen
'ZUJ' Methode der kleinste'l1 QuadTate. Z e li n de. r: Rechenschielber u. Bechenmaschine. (Poznámky
k článkům v Z. f. V" 1930.) Me y s: Dber da,s a\telste K61ner Grundbuch und sleine Stellung im LiegenschaftJsrec hte. Č. 18. Berricht iiber die 33. Ta.gung und
Mit,glieLlerversammJung
des D. V. f. V. in Hannover 1931.
-zrAllgemeine
Vermessungsnachrichten.
Č. 28. T h i e: Beitrag- zUJ' Wege- und Gralhen2.bsteckung
(a čis. 29). Č. 30. B I u m e li ber g: Das neuhergerichtete
Geodatische
linstitut
de'r Techni,sc.hen Hochschule iIJI Hanno,ver. -- Sc h u I t e : Ub21r e!in Lehrbuch
aus dem
J. 1573. Č. 31. Hes se: Zur Nivellemenrtauslgleichung.
Dr. Jut t n er: E,rgebni,slse mit dem
Bossh~rdt-Zei,ss.
Č. 32. L u d emall n: Zur Geschichte d,es Nivellierinstrume,IlJtes
mit Wendelibelle. 1"a h r e n t h tO I z: UIlJmoglichke~tsbeweis
fUr dLe WiIlikeldreiteiluug.
Č. 33. K o p pm a i r: Genel'elle Losung
der Girundaufgahe
der PhotograíIIlJllIJertrie (a 0'.S. 35, 37, 38). Č. 34.
Blumenberg:
Die 33. Tagung des D.V.W.
Č. 36. Ludemann:
ZUJ' Normung- von
8tahlmetloondem
(<11 čís. 37), Č. 38. L ude
m a n n: Sozia,lsta-tistisches
aus dem deutschen
Landmo,serund M~lorkscheliderooruf.
--zrSchweizerische Zeitschrift fUr Vermessungswesen
u. Kult. Č. 5. Ber t s c h ID a n n :
Zur Frage der Neuordnung
deT Ausbildung
der Grundbuchge(~meter.
Č. 6. Die Anwendlťng
de,s photog'ra,mmetrischen
Aufnahmeverfahrens
bei der schwekerischen
Grundbuc.hve'rmessung. S oří8lpěvky od Baltelllspergera,. Harryho a Sturzeneggell'a (a čís. 7, 8). C ha. r I es: Le
niveau de préc1ision Wild. Č. 7. A n se r m e t : La mélsul'El par vole' OlPlt~quede's clo1ordolnnées
l'ectang'ulaires
(Lodis-Zeiss).
-zrVc'rmessungstechuische
Rundschau. Č. 5. Lip s: Vorwartsabs,chneiden
ohne Ausgleichung (a č~s. 7).
-zrBulletin géodésique. 1931. No. 29. Bel I oty:
N ote sur coincidence's
des secondes
a'lIne
pendule avec les signJaux rythmés érnis par un rposte de T. S. F. F a JI c h ing:
Les
diagrammes
de la formule de Clairaut :p.our 180~riat,ion
de la !plElsanteur normale; n r a a, f f
H u n t e r o f B o mf o r d: Tihe Indian Geoid and Gravi,ty AnomaJli,es. G r a a f f H u n t e r
o f B om for d: Constructio'll
of the Gooid. S o I e iJ': Snr certains
problemels
de Gra,vimétríe. Me in e s z: Une nouveHe methode ,pour la réductLon iSlolstaltique régionale de I'intensité de Ia. pésanteur. U S C o a s t a n d G e ode ti c S u rve y: The determinlatioln
of
theastlronlomic,a,1 longitudes
a,tsome
triangul a,t.ion stat,Í!oIlJS.
Geodezist, Č. 5. B I o c h in:
Z praxe a,erol:'tereofotoi!'ramctrického
merení.
K e II :
(I způM!bu neloga,r1itmického
výDioctu Gauss-Krugerových
ordLná,t. K e II: Přelclhod lod míslíní
soustmvy pravoúhlých
rovinných
souřadnic
k soustavě
Ga,uss-Krug·ell'ově. L iO n Ir i n o v a
Kr e mp:
Fotot,eodoHt
ve službá,ch dělostřelectvJa.
S m i r no v:
Křivkový
tachymetr.
B '111i r n o v: Pa,rkcherstův
ameriJc,ký teodolit. Nivela,ční lať •.LinpelaMe". Pot a p o v: TJ SIPOř:ídání a :kontrola kvadratických
tabulek. Aj e k sej ev: Měřítko vodorovných
vzdálenos.tí.
8 a v in:
Analyn:ogmf. Ti e h 'o n r a v o ov: Z fotot,rianglllační
praxe.
Bildmessung und LuftbiIdwesen, čÍos. 2. R a e t h j. e n: Stell'w&kopische u. stereophoto~
gTam. 'Volkenaufn;ahme
,"om Flugzeug aus. B a Ilk : Die stereophoto'g'rammetri,~ch8'n
Auswertealrbeitoen bei den Studi€llder
trans,persisch8n
Ba,hn. S c h w i n d e f s k y: Ober die Anwendung' der Stereqphotogrammetrie
auf ArchitekturveI1me:slsulngen.
E dle r: AIs FlugzeugfUhrer im Luftbilddienst.
- Kmse und Vortriige
ulber PhoÍiogrammetri,e
in Deutschland.
Przeghd mierniczy, čís. 6. O krilsri vy:volané agrá,rní reformou a. o stagnraci rtim vlzeš1é
v m(;'ři,č,sk)'ch pl'a(l'oh. Sawic"ki:
L1at,e,rální l'efrakce.
J.tchimowski:
Zevšeobe,cnlělpí
vwrcÍl a užiti ta,h'lll1ek k traQování oblou~ů podle rŮlzných metod. Čís" 7--8. S i e n k i e w i ci:
Cvahv k činnost.i zeměměřičské.
J. Z. M..: TeclmiClká inlStlrukce Ipro IplI'ovádění agrár. refO'!'m~-. S í e n k i e w í c z: Jak čeliti v nynější lc.r:i.srinedostatku
peněz ke scelo'vání po,zemků.
Mu r z e w s k i: O kata,,,trálním
měření. -- V čís. 7-8. po prvé je zavedena z,v1áštní pa,rtie
"Kronika
fotogl'ametriczna",
kLle vedle menších zrp,ráv je poiednání: P i a sec k i: O fotogrnmetrických
prac.ích plTIO urbanistické
účely. G!r i g o rez u k:
Letecká
fotograme1trie
a
agrární reforma,..
Journal des Géometres et Experts Fran..,,ais, čís. 129 (čerwtillec) .. Fe ~.b e r: ta mét\wde et l'appareH de Phot0ll'8stituH,on GalluscFerber.
S o po c Ik o; La nouveUe lo,i du ca-
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c1astre en Yougloslavie. T h. Dan g e r o v á: CO!I1férences de photograanmetrie.
Čís. 130
(srpen). Lem a y: ApP'M'eil oprtJÍque a agranc1ir ou dimlÍnu€!r lels d,esooins. R. Dan g e r :
Dommage au 801 rmr eXIp'loVta.tionminiěre. B e nt on: Tmcé des raccordements. paraholiques.
The south african Survey Joumal, Čí13.26 (č,ea-:venec). S c h r e i b e il': Theory of the
co-ordinate sy:sitems of South Africa (Part III). ~ The TaviSl1:ock theodolite. -- Town-planning in Durban.
Maanmittaus, sešit 6. L e h ti n e n: Polygonální
měření pro mapu obce
ominen.
G u s t a f:s s on: Coradiho kooil'dinatograt
T a i n i o: PřlÍlIl1lořstkáměře'11JÍ(finského) námořního úřadu.
Merniecibas un Kulturtechnicas
Vestnesis, čís. 5-6. Van a g s: Ka1J3Jstr:iJlnďměřeni.
Hol v i g s: Kiatws,tr V1e švýcaI1ském kantonu Vaud. Čís. 7-8.
Va na g s: Zálp!Ísy katastrální a zaměřování. E. D.: Data o úředrncích vyměřoV'a<:lí skupiny v Lotyšsíku.

.r

Z~kony a nařízení.

o vyznačování děl a: prostorů pod zemským povrchem v pozemkovém l{atastru a
v pozemkových knihách. Výnos min. spra,vedlno,stí ze dne 25. čel1Vna 1931, č. 27.694. vydaný v ;s,ouhlase s min. financJ. (Bude otištěn v Zeměměřičském VěSl1:,uíkuv brzké době.)
O vyřizování ohlašovacích listů a seznamu nesrovnalostí
knihovními
soudy. V~'1l0S
min. slp'rav. z 20. sTJlIl1a1931. Č. 27.172 (v s,ouhla,s,e s min. finaIIlJci);byl otištěn v č,is. 9. Věstníku min. sprav. z 1931.
Sazba poplatků za otisky polních náčrtů původního nebo nového katastrálního
měření,.
výnos ministerstva
financL Č. j. 117.284/31-1III6.
V důsledku z::wedení reflexního způsooo
reproduk,čního pozměňuje minsiterstvo financí polo,žku 3. sa:zby ,poplatků z·a opisy. výpisy.
otisky, snímky a jiná vyhotovení ze slbírky !'stin. úhrunýoh výkaiZŮ a vedJej,ších částí pozemkového ka,tastru a z triangul.a,čníhO' operátu. stanovené ,wej,šÍm výnosem ze dne 8. ~července 1929 č. 62.346/28-1III6
ta,kto: Za, otisky polnkh náčrtů původního neho novéhe>
kata,stráIn~ho měřelllÍ, 'za, prvý otisk listu 45 K,č.za iklllždý další otisk téhož listu 15 Kč.

Schůze předsednictva
Svazu spolků čs. inž. zeměměřičských
ze dl1e' 10. října 1931.
Slchů1ze,k níž se omluvilI inž. Růžička, konala 'se za přoosednicbví prof. Petříka. P,.,·
schválení zápisu o piiedešlé sehůzi oznamuje Ipředseda. ž,e účmst ČSR na schůzi stálého výboru Mezinár. Fede'l"3ce Zeměměřičské v Ženevě byl nucen v po,,],ooní c,hvili o<1mlata čs.
de,legám omluvit. K qJ'OIz,vánína va-],nou schůzi Něm. zeměmě,řiČisk,é'ho spolku se piieds,ooll;
emluvil a požádal o z36lání zprávy o jednání. Svazu ĎJošlo pot.vrzeni pokladníka
Meziná,r.
Federace o zapL'JJcleníIpříspěVlku. Mezitím usnesl ,se však Stálý výlbm na 'z.výšení ,Přispěvků
o 50%, takže bude nutno dife'rellltlÍ doplaJtit. Předseda podává roak zprá,V'Uo zasedání Stálého výbo1ru, Izejmérna pokud se obíral resolucemi růz.ných komisí na CU1'yš'Slkémkongre,su
v 1'. 1930.
SestaV1ení konvencÍOIne],niÍch značek :li jejich definice ve ,smyslu resoluce 1. kongref'oVlé komise Ibude svěřemo Spc.lku státních měřič,ských inženýrů. Inž. Krčmář
připravf
exem[)lář ikolllVemoÍ;onelníchzIlialček pl'O hra,nlÍČni IIllIapy.
P'řÍiplravné práce pro sest,avení jednotIiv}',ch geodetilclkých pojmů a velÍičin vykoná
prof. Petřik. Týž Dlavrhuje, 'aby bylo I\'leziná,l'. Federaci dOlporučenO' vydání ,slovníku s formeu slovníků Sc,hl'O'mannových v jaz. franco U'z,ském,nětnl'eckém a anglickém, ale v úpravě.
která by p'řÍ/pOUštěla připoj.ení přťkladů v tom kterém jMyoe. Referentem ve věcelch s1ol>1"níkových byl uSl1Jari,oveninž. Krčmář.
Další kongresová
resoluce týkala se do,Pustných odohylek. Pro jejich sestavení na,
váže inž. Ki1'amJáiřspolupráci s inž. Klepáčkem. Referentem pro normy pro sportoivní měření byl zvolen prof. dr. Ryšavý.
~teriál
'p'ro mezinárodní informační a vědeckou poradnu 'Pro ka,Dast,r bude sbírat
prof. Petř~k v dohodě s inž. MandYBem.
Ve shodě s návrhem stálého výboru bude doporuOeno spolkům sdruženým ve Svazu,
aby podaly min. šk. a náJ:. oSiVěty resoluce upozo,rňující na. usnesení curyšskeho kongresu,
že zeměměřliJčeké studium má trvati nejméně 3 Léta.
Za stálého kore,spondcl1Ita ve smyslu re soluce kongresové
komise III. c byl zvolen
dr. Fiala. Zpmcov:ímJí otázky studijl1I pro Mezínáll'. Fede,rn,ci ujme se prof. Petřík.
'I1ím hyly podněty St,;iJého výboru vyřízeny. Volných nálvrhů nebylo.
Zápis o výbOrové schůzi Spolku čsL zeměměřičů, konané dne 10. října 1931. Vzat.'t
byla na :vědomi 'ZIPTIÍ<VTh o poslední schuzi. Pře,dseda prof. PetJřik referuje, o schŮ!z.i stáJého
výboru Mezinárodnď Federace zcměměiř. (Viiz zprávu o pred:sOOnické schůzi Svazu &piolků

1931/162

zeměměř. inželuýrů z téhož dne.) Nato jednáno o msolUlCích měf. inženýrů u min. žeJeznie
a bylo rozhodnoto, že inž. Pašta a Paleníček budou požádáni o Ei]:Jolup[álCipH zpmcolvání
memoranda, jež bude ještě na podlzim podálno ministe,rstvu železnic.

Různé zprávy.
Katastrální úi'ady na Moravě mají dosti zeměměřičů, jak lze &ouditi z V.VIIOSU
min.
financrí č. j. 104.731-VIl-22 z 23. záii 1931. dl (. něhož toto ministerstvo nevyhovdo žá(losti
jedmoho uchaZJeče o místo na Mora.vě, upoz,HĎujic jej, aby p,oda,l žádo,~t Il gen. řin. řed.
v BratisJa,vě neb v UžhoI1odě·. Odmítnrutí žádosti jel však v fOizpom s faktem. že v obIVod 1
zem. fin. fed. na Momvě ne j s o u o b s a z e n a všechna sys,temILsova1llá!Illísta zeměmčřičská.. Není to Ipa.radoxní, mít nedos,tatek odbor. Isíl a pfi tom UChM'tlČezamitat, reSlp. odkazovat do jiné; země'?
Tiskový fond. Další příSlp'ěvky za,slali koleg'ové: Ing. Valohair Frant. v Roudníci
10 Kč, Ing. Hájek Bohuslav v Mostě 20 Kč, Ing. Prudík V. ve Val. Me'ziříčí 20 Kč. Inf!'.
Pe,Í'chota A. v Tl'eIliČíně 20 KJč, Ing. K. VoIicer v Praze 40 Kč.
Stav jmění Tiskového fondu k 15. říjnu 1931 obnáší 1711 !\,Jč.
Z veřejnéčinno&ti
našich kolegt't. Při minrulÝ'ch volbách do ústfedního
a místního
zal'ltupiteLstva v Praz~ zvole!Il byl funkcionář Spolku čs. zeměiffilěNčůp. Illlig-.Jos. S o li Č e k.
vmh. mag. měř. rada, členem mí.stního zasltu pitelstva Praha I -VII.
Přejeme mu mnoho
zdaru v této nové jeho činnolsti.
Největší mapa Čsl. republiky byla vystavována
na letoší výstavě tělesné kultury
v Pardubicich. Je zhotovena Voj. zeměpiRuým ústavem v Praze ze 189 speciálek a za
ujímá r071IDiěr100 m2• Ma[Ja ibyIa zhotovena p,ro Škodovku a má význam pro automobilismus.
Zkušební komise pro udílení zeměměřičského oprávnění u vrch. soudu v Bratislavě
jest dle jmenování min. spravedlnosti
no.vě takto sestavena:
Předsedou
president
vrch.
soudu. rrú'stopředsedou jeho náměstek; členy: vrch. soud. radové J. Souček, K. Kadlec.
J. Ondrušek, profesoři Dr. A. Remerád, Dr. B. KLadivo, Dr. B. Bastl, vládm rada. Ing. .J.
Baš,e, vrch. 7>eměděl. r:tdl~ S. P. Ú. Ing. M. Chahiča., p1řednosta agrár. operací zeměděI. rada
Ing .• \. Hrach a ůř. 0p[·áv. civil. geometři Ing'. Fr. Talaš. Ing'. Jar. Pa,velec a Ing. J oscf
Zemánek.
Malý státní znak a úř. aut. civilní technikové.
Upozorňujeme.
že civil. technikové
směji uŽ'ÍV'ati ma,lěho státního znaku jen v peč e t i a na t i s k iQiP i 'S ech
ú ř e d n 1 c h.
Jinó užívání je ncpřipustné.
Ing. H. RoussiIhe, IpfOislulý fotognmctr
a geodet francouzský, byl jme'llolván g,t'fem
fotogra,fického a kaTtogorafic~,ého oddělení ministerstva letectví.
Stav členstva Inženýrské komory pro ČSR. Dnem 1. ledna 1931 měla, 1. K. 1436
členů, z toho 385zeměměiřiiČŮ, 592 st:a,vebnich. 1.11 a,rclťtektů. 100 kultumich, 80 strojních.
58 hornfeh, 54 chemick~"ch. 32 elektrotechnickYch.
23 lesních a 1 lodního inženýra. Dle
námdno-stí bylo 68'2 čelSkosJovenské, 25'8 něme.ckó. 3'5 maďarSlké. 0'1 rusínské. a, 2'4 židovské. Proc,e,nto ~eměměřiiČŮdne 1. ledna, 1931 činilo 26'8, taikže přes přirt1stek 8 člcnú
v roce 1930, jeví se stále menšim. Celkový přirůstek členů J. K. v min. roce čin:l 40 osoh.
PleehoV'ky na přepravu katastrál
písemného operátu
dovomčuje
zavésti Ing:. E.
S 1a v í č e k z Levke.
pod'obně j,a;ko jsou užívány
pro 'zá!silky pMnů katastrál
pošto;\.
Ježto jeho referát ,p.ro Z. V. jest dosti rozsáhlý a nutno šetřiti místem. donoruču}eme kJleg'Ům. kteří se o vi'lc z:a.jímají. by se u k'Olcg-y při.hlá:sili. Dobrý ten námět měl hy b~-tí
llvá~cn a POf,ouzcn rozhodujícimi kruhy.
1

ústřední

vydavatelská

komise

v Praze.

Ústředni vydavatelská
komise v Pra,ze vznikla. součinnosti sborů prOfe8-0rflkých a ••tudentských spo~ků odborných na. Čes. vy-s. učení technickém v Pra,ze. kte,réžto oboji korporace jsou v ni za8ItJ0wpeny a záležitosti finančni a vydaiV8JtelSlkéřeší. .Jejím útkolem .te vydávati {""Il'oonáškypro jednotlivé školy. :.lby se uSn;a(]JJJilostudium domá.cích i cizích posluchlJ.,čů. TLm. že student má vydány přednášky. usnadňuje se mu studiU1ll podstatně. Neho1'
může si lliku předem pro-čísti. prostudova,ti. tl1kže je s lá,t,koa OIbeZUtú,men
již. když zde ilo
přeidná.šky. Sleduje pa,k s docela jiným zájmem a s většim užitkffln ústní výklad, věei nejaslllé neb nesprálvně pocho:pené se mu osvětlí a poznámky, které v 'll'řOOl1ášoesi pise, jsou
vl8Jstně již repetitoriem. Námitky, že posluchači do v,řednášek pak n.echodí, jE!OUnesprávné ..
neboť výchova studentů má býti taková. aby své ,povinnosti studentské svědomitě konaU
a v tom je obsaž,elIlia.pilná nálvštěvapřednášek
a cvičeni.
Ústřední vydava;telskou komisi a Spol. posluchačů
zeměměř. illlženýrstvi na čes.
vY'fl. uČ€nítoohn. v Pmze vydány jsou:
D r. F i a 1a: Geodetické poětáh,tvi. II. běh
Kč 44'-Kartografické
zobrazováni
" 33'Nomografie
"
13'50'
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In Ž. H a u e r: Encyklopedie imž. skwite,lství konstr. i dopr.
D r. K u b e c : Zákony kOIDwsa,ční .
D r. Mti I b a u e r : Prakticlká fotografie
,I. P e tří k: Nivela.oe
Agrární opelJace
Úvod do kata&tru
ln ž. P o Itu žák:
Letecká fotogrametrie
D ,I'. P l' o ik e š: Nástin nauky o zemědělství
Dr. R y š1av)':
Měř,ení podzemIllÍch pro&tor
TJ r. S v oih o d a: Optika ge,om.
-- Sférická astronomie
V~-tisky z8lsHá jakož i 'složni li&tky pošt. spoř. dodává
mise", ueská technika, Praha-II.

Kč
"
"
"
"
"
"

30'6'9'-11'13'6'80
30'50
8'-"
37'50
" 15'" 30'vydavatel&ká ko-

"Ústřední

Zprávy osobní.
Změny ve stavu kat. mer. úředníků na Podkarpatské Rusi (červenec až zálří): Petnl
G I uch o v o v i, smluv. měř. úředníku, ipr0'Půj>čeno služební místo v 6. plat. stulP. Ing.
Viktor P I' o c h á z k a přiJat jako měřůčský k oncipista ..
Zm~ny ve stavu měř, úředníků poz. katastru na Slovensku:
I. Přijati: a) 'za měř. koneipílsty: ]jng. Firant. Dolež"l (Seěovce), Ing. BlahoslalV DV10'řák
(Prešov), Jan Hamšta (Skalíca), Ing. František Klimeš (insp. k. v. v Košicích). Ing. Josef
KuJplka (ínsp. k. v. v Tmě. SY.· Martině), Evald Liška (,Bán. By&trka), a Ing. Vlwlimír Lou.
žil (Humenné) .. b) Za. smluvní mě,ř. úřednÍlky: Ing. Viktor .ČeltveríkoiV .(mm. Sobota), Ing.
Nikolaj Štěpánov (Spiš. }<ová Ves) a Tng'.Pavel KOlloněnlkio (,Levke). II. Přeloženi: m. komi&ali Otmar Štifte·r do Trenčína a Ing. Leopold Lowy do Velkých Kapušan. III. Na trvalý odpočinek odešel m. rada Jos. Obenau. IV. MěŤ. komisařem byl jmenován JOIS. Čech.
Povýšení 11 Voj. zeměp. ústavu: llia majory RNDr. JOISI.Peterlm., Ing. Ant. Škelenko a
Ing. Karel Flýbort; na kapitána Ing. ,fos. Duda. Přija'u za čekateJe: Ing. Václa,v Staněk a
Ing. Vác'!av Červenka.
U stát. pozemkového úřadu jmenováni: F. Konečný a Ing. J. :Mrázek měř. konciptsty.
Jmenování 11 státních drah. Povf~eni: do 3. pl. st. Ing. J. PaŠltll. (Plraha.-Jih), do 4. pl.
st. Ing. L. Procházka (Val. Klobouky), do 5. pl. s,t. fng. K. Ri,ha (Olomouc), Ing. E. Němeček (Rumburk), Ing. A. Weis,s a lng. M. ZahratLllik (Červ. Skála na Slovensku).
Změny ve stavu úřed. oprávněných civilních geometrů. I. Oprávnění (autorisace) na·
byl i: a) od zemského úřadu v Praze: 1. Ing. lvan Parc;homenko, Jaroměř, 2. Ing. Dr. Bedř.
Popper, Praha. 3. Ing. Mendel Fischer, Praha, 4. Ing. Ervín Graf, Liberec. 5. Ing. Karel
Trňák, Nový BydžOlv. 6. Ing. "Valt.er Blochel, Kunžva,rt. 7. Ing. Artur Gottinger, TepH.ceŠanov. b) Od vrch. soudu v Bratislavě: 1. Ing. Josef Schuber, Le,voOa. 2. Ing. Leopold Jakobovits, Humenné. 3. Ing. Gejza Kozma, Lučenec.
II. Opráiv;něni z a n i k 1a:
1. Ing.
Alfred Leelmer, Lučene·e (vstup do stá,t. &lužby). 2. Ing. EdlllUilld Schafer. Warnsdorf (nemoc). 3. Ing. Jan Charvá,t, Val. Meúř,Lči (úmrti), 4. Lng. Adolf Kautský, Třemošnice (úmrtí).
Právo k používání stavovského označení Ing. získali kolegové: 1\:olloc ,Tm. ve Svalja,vě. NO:f.ekBohusla,y v Doma,žlidch, Vaca Oldřich v Domažlicích. VLk Gustav v Praze VIT,
J. Falb v Ústí n. 1.., Fr. Kunzl v Plz.ni, Č. Jurek v Opavč a A. Libiltlch ve F'rývaldově.
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